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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Інтелектуальні інформаційні системи і проекту-

вання штучного інтелекту» вважається однією з основних дисциплін ознайом-

лення майбутніх програмістів та викладачів інформатики з теоретичними заса-

дами побудови інтелектульних інформаційних систем. Вона закладає підвалини 

вивчення та розуміння структури, організації та засобів побудови нейронних 

мереж, систем штучного інтелекту, експертних систем.  Сьогоднішні умови го-

сподарювання вимагають від ІТ-фахівців всебічного використання 

комп’ютерних технологій, уміння використовувати інтелектуальні системи у 

різних галузях програмування. Широкі можливості комп’ютеризованих засобів 

здатні значно підвищити якість розпізнавання образів, аналізу інформації, 

сприяти прий-няттю рішень, дозволяють зробити більш ефективними процеси 

моделювання та керування. Навчальна дисципліна «Інтелектуальні інформацій-

ні системи і проектування штучного інтелекту» є  теоретичною та інструмента-

льною основою для виконання аналітичної та практичної частини подальших 

спецкурсів, а також курсових і дипломних робіт. 

 Навчальний курс «Інтелектуальні інформаційні системи і проектування 

штучного інтелекту» передбачає вивчення студентами таких розділів: теорети-

чні засади інтелектуальних систем та методи їх побудови; основи декларатив-

ного та логічного програмування; штучний інтелект та експертні системи; ней-

ронні мережі та системи розпізнавання образів.  

Головне завдання вивчення дисципліни «Інтелектуальні інформаційні сис-

теми і проектування штучного інтелекту» полягає в тому, щоб навчити студен-

тів користуватися основними засобами побудови семантичних та нейронних 

мереж, експертних систем та баз знань до них, навчити їх практичним застосу-

ванням та сформувати навички роботи з ними. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інтелектуальні інформаційні 
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системи і проектування штучного інтелекту» є  формування базових знань та 

придбання елементарних навичок у галузі автоматизації розв’язку складнофор-

малізованих задач, які досі вважаються прерогативою людини, у тому числі під 

час проектування інтелектуальних систем (ІС) виробничого призначення, екс-

пертних систем та нейронних мереж. 

Методичні вказівки містять розрахунково-графічну роботу, під час вико-

нання якої студенти отримують практичні навички застосування Google Chart 

Tools API. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають 

знати: 

 програмне забезпечення для проектування, розробки та побудови інтелекту-

альних інформаційних систем; 

 основи логічного та деклараційного програмування (мова Пролог); 

 методи отримання знань та побудови семантичних мереж (Protege, OWL); 

 термінологію та основні засади побудови експертних систем, нейронних 

мереж; 

 основні поняття ШІ; 

 принципи побудови систем ШІ в техніці; 

уміти: 

 визначати та класифікувати інформаційні об’єкти, моделювати інформацій-

ні процеси, обґрунтовувати факти, твердження, властивості; 

 застосовувати методи комп’ютерного моделювання для аналізу прийнятих 

рішень; 

 уміти добирати q аналізувати інформацію, а також на підставі одержаної ін-

формації вміти створювати інтелектуальну інформаційну (математичну) мо-

дель та приймати компетентні рішення; 

 сформувати базу знань на базі різних типів подання знань; 

 побудувати елементарну ЕС для певної предметної області. 
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1 РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА  РОБОТА 

 

1.1 Тема.  Побудова семантичної мережі засобами API функцій Google  

 Мета: вивчення можливостей API функцій Google для побудови графіч-

них зображень семантичних мереж та їх подання на html-сторінках. 

Короткі теоретичні відомості 

Загальні відомості 

Google Developers (раніше Google Code)  – сервіс для розробників про-

грамного забезпечення, який насамперед призначений для продуктів, пов'яза-

них з продуктами компанії Google. Проте сайт також надає сервіс для сторонніх 

розробок. Один з основних сервісів – система контролю версій. Усі проекти, що 

викладаються на Google Code, є «open source». Є можливість вибрати з 9 мож-

ливих ліцензій: Apache, Artistic, BSD, GPLv2, GPLv3, LGPL, MIT, MPL і EPL. 

Google пропонує широкий спектр інтерфейсів прикладного програмуван-

ня, які найчастіше базуються навколо актуальних продуктів Google, таких 

як AdSense, Google Checkout і Google Toolbar. 

API даних Google дозволяють розробникам створювати додатки, що пра-

цюють з даними сервісів Google. На сьогодні до них належать API для Google 

Apps, Blogger, Google Base, Google Book Search, Google Calendar, Google Code 

Search, Google Spreadsheets, Google Notebook, і Picasa. 

Google Web Toolkit (GWT) – це Java фреймворк з відкритим кодом, який 

полегшує написання AJAX-застосунків, таких як Google Maps чи Gmail, для 

програмістів з обмеженими знаннями JavaScript. 

Написання динамічних веб-застосунків – це ненадійний (у сенсі виник-

нення помилок) процес. Програміст витрачає багато часу на роботу, пов’язану з 

правильним відображенням інтерфейсу в різних браузерах та на різних платфо-

рмах, стикається зі складнощами JavaScript, зокрема в організації модульного 

поділу, тестуванні, повторному використанні AJAX компонентів. 

Фреймворк GWT дає змогу уникнути багатьох таких проблем. Програміст 
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пише UI застосунки, використовуючи Java, після чого GWT компілятор конвер-

тує Java-класи в крос-браузерний JavaScript та HTML код. 

Google Chart Tools API 

Google Chart Tools API – це багатофункціональний набір інструментів для 

візуалізації даних. Використовуючи його, можна з легкістю встановити графіки 

і діаграми на сайті. Функції Google Chart Tools API дозволяють створювати: 

динамічні піктограми, мапи, циферблати; дисплеї; формули; QR-коди та ін. 

Одна з можливостей Google Chart Tools API – візуалізація семантичних 

мереж (word tree).  Перевага використання таких функцій полягає у тому, що 

парсинг даних відбувається автоматично. Синтаксичний аналізатор вибудовує 

семантичне дерево з огляду на частотність слів у реченнях. За результатами 

аналізу відбувається побудова графічного зображення семантичного дерева. 

Найголовніше полягає в тому, що також здійснюється візуалізація семантичних 

відношень. Розробник має можливість, використовуючи параметри налашту-

вання, керувати стилем зображення. Початкові дані подаються у вигляді зви-

чайних текстових речень, побудованих з дотриманням певних вимог. Важливо, 

що функції Google Chart Tools API та семантичний аналізатор підтримують об-

робку текстів українською мовою.  

Побудова семантичних мереж з використанням функцій Google Chart 

Tools API має практичне застосування. Наприклад, використовуючи цю техно-

логію, можна автоматично будувати карту сайту (site maps), а також створюва-

ти її візуальне зображення у вигляді семантичного дерева та досить легко вбу-

довувати таке зображення на сторінку будь-якого сайту. Більш того, таке дере-

во буде динамічно оновлюватися у разі зміни структури сайту. Важлива 

особливість – якість зображення не змінюється під час масштабування. 

Також Google Chart Tools API є корисними для швидкої демонстрації 

структур семантичних мереж як наочні приклади під час занять. Такий семан-

тичний аналізтор може використовуватися і у прикладній лінгвістиці та для 

статистичної обробки текстових даних. 
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Приклад побудови семантичної мережі 

Використовуючи можливості Google Chart Tools API, наведемо навчаль-

ний синтетичний демо-приклад побудови семантичної мережі на базі текстових 

речень українською мовою, які встановлюють прості семантичні відношення.  

На рис. 1 показано приклад зображення семантичної мережі. 

 

Рисунок 1 − Приклад побудови графічного зображення 

 

Наведемо тепер програмні коди та послідовність дій для побудови наве-
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деної у прикладі семантичної мережі та розміщення її на веб-сторінці. 

1. На веб-сторінку слід розмістити під’єднання бібліотеки API-функцій: 

 

< script type="text/javascript" 

src="https://www.google.com/jsapi"></script> 

 

 2.  Далі слід виконати налаштування такого скрипта: 
 

<script type="text/javascript"> 
 google.load("visualization", "1.1", {packages:["wordtree"]}); 
 google.setOnLoadCallback(drawChart); 
 
 function drawChart() { 
 var data = google.visualization.arrayToDataTable( 
 [ ['Фразы'], 
 ['кіт друг собаки'], ['кіт друг людини'], ['кіт хоче нявкати'], ['кіт 
хоче спати зранку'], ['кіт хоче спати удень'], ['кіт хоче стрибати'], 
['кіт хоче їсти ковбасу'], ['кіт хоче їсти цукерки'], ['кіт хоче їсти ми-
шей'], ['кіт хоче лазити у вікно'], ['кіт хоче лазити у шафу'], ['кіт хо-
че лазити на дерево'], ['кіт хоче лазити на паркан'], ['кіт хоче пити мо-
локо'], ['кіт хоче пити сітро'], ['кіт гуляє удень'], ['кіт гуляє увече-
рі'], ['кіт живе з людиною'], ['кіт живе довго'], ['кіт гуляє уночі'], 
['кіт гуляє уночі один'],] 
 ); 
 
 var options = { 
maxFontSize: 14, 
 backgroundColor: '#F7F7F7', 
 wordtree: { 
 format: 'implicit', 
 word: 'кіт' 
 } }; 
 
 var chart = new 
google.visualization.WordTree(document.getElementById('wordtree_basic')); 
 chart.draw(data, options); 
 } 
 </script> 
  

3.  Останній крок – розмістити на веб-сторінку у те місце, де має відтво-

рюватися семантична мережа, такий контейнер:  
 

<div id="wordtree_basic" style="margin-bottom:10px;"></div> 
 

 4. Виконати налаштування стилів та параметрів API-функцій. 
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 Наведемо далі приклад (англійською) семантичного аналізу тексту,  

відносно ключового слова «people».  

 

Рисунок 2 –Синтаксична схема структури тексту 

<html> 

  <head> 

    <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script> 

    <script type="text/javascript"> 

      google.charts.load('current', {packages:['wordtree']}); 

      google.charts.setOnLoadCallback(drawSimpleNodeChart); 

      function drawSimpleNodeChart() { 

        var data = google.visualization.arrayToDataTable( 

          [ ['Phrases'], 

['Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, 

conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we 

are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and 

so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to 

dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives 

that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But, 

in a larger sense, we can not dedicate -- we can not consecrate -- we can not hallow -- this 

ground. …'] ] ); 

 

        var options = { 

          wordtree: { 

            format: 'implicit', 

            type: 'double', 

            word: 'people' } }; 

        var wordtree = new 

google.visualization.WordTree(document.getElementById('wordtree_double')); 

        wordtree.draw(data, options); } 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

    <div id="wordtree_double" style="width: 900px; height: 500px;"></div> 

  </body> 

</html> 

Рисунок 3 – Фрагмент коду синтаксичного аналізу фрази 
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1.2 Порядок виконання роботи 

1. Вивчіть теоретичні матеріали, наведені у попередньому пункті та у до-

даткових матеріалах до навчального курсу (розміщені на сайті онлайн-

підтримки курсу) та офіційну документацію Google Chart Tools API.  

2. Створіть тестову сторінку у вашому github-акаунті, використовуючи 

можливості github-page. Додайте ваш github-акаунт до групи фоловерів сайту 

підтримки виконання роботи тут: https://github.com/primats. 

3. Для засвоєння теоретичного матеріалу та набуття навичок роботи роз-

містіть наведені тут приклади семантичних мереж. Змінюйте параметри тесто-

вих прикладів з метою вивчення їх призначення. 

4. Побудуйте графічно семантичну мережу для завдання, указаному у ва-

шому варіанті завдання. 

5. Розробіть код для відобрження та побудови семантичної мережі відпо-

відно до ситаксису Google Chart Tools API для вашого варіанта. 

6. Розмістіть html-код графічного зображення семантичної мережі на веб-

сторінці github-page, виконайте тестування можливості перегляду зображення 

та відтворення у різних браузерах і на різних типах пристроїв із різними розмі-

рами екранів: смартфонах, планшетах та інших. 

7. Проаналізуйте особливості побудованої семантичної мережі та її відт-

ворення на веб-сторінці відтворення. Результати аналізу подайте у висновках. 

1.3 Варіанти завдань до виконання розрахунково-графічної роботи 

Засобами Google Chart Tools API побудуйте семантичну мережу (не менш 

як трирівневу), яка відтворює відносини для об’єкту знань чи алгоритму (відпо-

відно до вашого варіанту за номером у журналі): 

1) Структурно-логічна (семантична) схема навчальних предметів за кур-

сами, що вивчаються студентами кафедри. 

2) Структура навчальних підрозділів та служб університету. 

3) Семантична мережа приміщень кафедри. 

4) Семантична мережа спеціальностей університету, за якими навчаються 
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студенти КрНУ. 

5) Семантична мережа вибору спеціальності для навчання в університеті 

(за уподобаннями абітурієнта). 

6) Семантична мережа транспортних засобів міста Кременчук. 

7) Семантична мережа програмного забезпечення кафедри з урахуванням 

курсів та дисциплін, на яких використовуються програмні засоби. 

8) Семантична мережа та структура онлайн ресурсів кафедри.  

9) Семантична мережа взаємодії студента в університеті зі студентами, 

викладачами та підрозділами університету. 

10) Семантична мережа процесу підготовки та захисту дипломного прое-

кту студента. 

11) Семантична мережа алгоритму пошуку роботу випускником універ-

ситету. 

12) Побудувати семантичну мережу логіки гри у тетріс. 

13) Побудувати семантичну мережу правил гри у шашки. 

14)  Побудувати семантичну мережу правил проїзду перехресть. 

15)  Побудувати семантичну мережу обчислення площ типових фігур. 

16)  Побудувати семантичну мережу логіки пошуку в інтернеті. 

17)  Побудуйте семантичну мережу побудови семантичної мережі. 

18)  Побудуйте семантичну мережу побудови блок-схеми до алгоритму. 

19)  Побудуйте семантичну мережу розв’язання алгебраїчних рівнянь. 

20)  Побудуйте семантичну мережу характеристик деякої особи (відпові-

дно до завдань написати кваліфікаційну характеристику студента). 

21) Побудуйте семантичну мережу технології розробки сайту. 

22)  Побудуйте семантичну мережу деякої соціальної мережі. 

23)  Побудуйте семантичну мережу територіального устрою України. 

24)  Побудуйте семантичну мережу життєвого шляху людини. 

25)  Побудуйте семантичну мережу структури освіти в Україні. 

Література: [1−5]. 
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2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО  ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РГР 

 

Для виконання роботи використовується будь-який текстовий редактор, у 

якому можна зручно створювати html та javascript-код. Для розміщення викона-

ної роботи слід використовувати можливості github-page. Варіант розрахункової 

роботи обирається згідно з номером за списком у журналі групи або за вказівкою ви-

кладача.  Завдання може бути змінено за узгодженням з викладачем. Студент вико-

нує завдання згідно з варіантом після того, як ознайомиться з конспектом лек-

цій, методичними рекомендаціями та необхідною додатковою літературою.  

Студент демонструє роботу розробленої семантичної мережі та код у 

комп’ютерному класі або надаючи онлайн-посилання під час здачі завдання у 

системі онлайн навчання та складає відповідний електронний звіт. Звіт необ-

хідно оформити на аркушах форматом А4 у форматі pdf та завантажити в он-

лайн-систему. Звіт має містити: 

– завдання розрахункової роботи; 

– графічне зображення побудованої семантичної мережі; 

– лістинг з кодом та відповідними супровідними коментарями і описом 

призначення елементів коду;  

– висновки.  

У висновках  слід описувати функції,  елементи, компоненти і бібліотеки, 

які використовувались  у роботі. Хід виконання роботи та результати мають бути на-

дані у вигляді скриншотів  (за необхідності).  

Зразок оформлення титульної сторінки розрахункової роботи подано у 

додатку А. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА 

 

Основні види контролю засвоєння змісту навчальної дисципліни «Інтеле-

ктуальні інформаційні системи і проектування штучного інтелекту»: 

– поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом 

вивчення усього навчального курсу; 

– періодичний контроль – самостійна робота (епізодично); 

– модульний контроль – двічі за семестр і контроль за виконанням лабора-

торних робіт; 

– виконання онлайн завдань, РГР та їх перевірка; 

– підсумковий контроль – іспит (залік). 

 

Студентам надається можливість не складати іспит, якщо за результатами 

поточного контролю отримано не менше 70 балів. Студент не допускається до 

іспиту, якщо за результатами поточного контролю він отримав менше 40 балів. 
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Додаток А 
 

Зразок оформлення титульної сторінки 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

ЗВІТ 

Розрахунково-графічна робота 

з навчальної дисципліни  

«Інтелектуальні інформаційні системи і  

проектування штучного інтелекту» 

 

 

Виконав 

студент групи ПМА-17-1м 

Петренко Петро 

Перевірив 

Славко Г. В. 

 

 

Кременчук  2019 
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Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з на-

вчальної дисципліни «Інтелектуальні інформаційні системи і проектування 

штучного інтелекту» для студентів денної форми навчання зі спеціальностей 

014.09 – «Середня освіта» (Інформатика), 113 – «Прикладна математика» освіт-

нього рівня «Бакалавр» та студентів за напрямом 6.0403.02 – Інформатика (у 

тому числі скорочений термін навчання) 

 

Укладач  к. т. н., доц. Славко Г. В. 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри інформатики і вищої математики 

В. П. Ляшенко 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 
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