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ВСТУП 

 

Нейромережеві технології є потужним інструментом інтелектуальної 

обробки інформації в інформаційно-управляючих системах і системах 

підтримки прийняття рішень в економіці й бізнесі. Студенти, які навчаються за 

освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі системи та 

технології» повинні володіти знаннями щодо розробки нейромережевих 

технологій, які дозволяють ефективно обробляти інформацію, будувати 

системи підтримки прийняття рішень, розпізнавання  та прогнозування.  

Іншим важливим інструментом інтелектуальної обробки інформації є 

використання інтелектуальних технологій на основі нечітких множин і нечіткої 

логіки.  

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні освоїти 

концептуальні та теоретичні основи нейромережевих технологій, основні 

методи розробки нечітких моделей, способи формування та використання 

нечітких баз знань, технології розробки експертних систем із використанням 

нейронних мереж та нечіткої логіки, навчитися використовувати відповідні 

моделі і методи для проектування інтелектуальних робочих місць.  

Мета і задачі дисципліни «Нейронечіткі технології в інформаційних 

системах» – надати студенту теоретичний матеріал та практичні навички 

ефективного використання інтелектуальних технологій на базі нейронних 

мереж та на основі нечітких множин і нечіткої логіки в проектуванні 

автоматизованих систем обробки інформації та управління бізнес-процесами в 

економіці та виробництві. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

− базові моделі нейронів і нейронних мереж; 

− основні принципи організації нейронних мереж, їх особливості і 

можливості; 

− алгоритми настроювання параметрів для різних класів нейронних 
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мереж; 

− основні нейромережеві парадигми й особливості їхнього використання 

при рішенні конкретних задач; 

− роль і місце нечіткої логіки в теорії управляння та прийняття рішень в 

економіці та виробництві; 

− нечіткі методи і моделі прийняття рішень в умовах невизначеності; 

− технології розробки нечітких систем логічного виведення та 

ідентифікації; 

− технології використання нечіткої логіки та нечітких множин в системах 

прийняття рішень; 

уміти: 

− вибирати раціональну структуру нейронної мережі для рішення 

конкретної задачі; 

− будувати математичні моделі навчання нейронних мереж; 

− оцінювати ефективність процесу функціонування нейронних мереж; 

− кваліфіковано використовувати апарат нейронних мереж для 

вирішення прикладних задач; 

− будувати та досліджувати нечіткі моделі об’єктів та процесів; 

− розробляти алгоритми та програмні процедури нечіткого розпізнавання 

та оцінювання, нечіткі системи підтримки прийняття рішень, що вбудовані в 

автоматизовані системи управління. 

Лабораторні роботи повинні сформувати вміння в постановці, аналізі і 

розв’язанні типових задач, що вирішуються за допомогою інтелектуальних 

технологій. 

 

1 ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

 

1. Звіт про виконання лабораторних робіт (далі – звіт) має бути 

виконаний студентом власноруч на аркушах білого папера форматом А4 
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(210×297 мм) в текстовому редакторі шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 

пунктів на одній стороні аркуша. 

 

2. Звіт про кожну лабораторну роботу повинен включати: 

− титульний лист; 

− назву лабораторної роботи; 

− тему і мету роботи; 

− постановку і вихідні дані задачі; 

− опис алгоритму, який застосовується для навчання або функціонування 

мережі; 

− методику проведення роботи; 

− значення ваг і зсувів мережі, що встановилися після навчання; 

− графіки залежності погрішності навчання і погрішності тестування 

(узагальнення) від кількості циклів навчання (якщо вони потрібні у роботі);  

− висновки по роботі. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Дослідження властивостей одношарового та багатошарового 

персептронів 

Мета: досліджувати властивості персептрону при рішенні задач 

розпізнавання. 

Короткі теоретичні відомості 

Програма NNXPERT – програмна реалізація нейронної мережі, що 

містить шар рецепторів, один чи кілька схованих шарів і вихідний шар. 

Кількість нейронів у рецепторному, схованих і вихідному шарах можна 

регулювати від 1 до 40. 

Програма призначена для вивчення здібностей мережі до розпізнавання 

на періодичних і неперіодичних послідовностях. 

Усі необхідні відомості про програму знаходяться в електронному 

довіднику, вбудованому в програму. 

Зміна параметрів мережі здійснюються безпосередньо в діалоговому вікні 

програми. 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити за довідником технологію роботи з програмою NNXPERT і 

зрозуміти призначення всіх елементів настроювання. 

2. Установити кількість нейронів першого і другого шару, а також інші 

параметри мережі відповідно до індивідуального завдання. 

3. Підготувати навчальну послідовність для рішення логічної задачі за 

завданням викладача. 

4. Провести цикл навчання програми, а потім випробування. Зафіксувати 

помилку розпізнавання.  

5. Навчити мережу ще раз і зафіксувати помилку. 

6. Повторювати пункти 4 і 5, установлюючи число нейронів і шарів 

відповідно до наступної таблиці чи відповідно до індивідуального завдання:  
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Номер експерименту 1 2 3 4 5 

Число схованих шарів 1 1 1 2 2 

Число нейронів 2 4 6 6 10 

7.  Побудувати графіки залежностей помилки від кількості нейронів. 

Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Пояснити структуру і роботу багатошарового персептрону. 

2. Пояснити роль активаційної функції і схованих шарів персептрону. 

3. Пояснити принцип навчання «Зворотне поширення помилки».  

4. Які особливості рішення логічних задач на нейронної мережі класу 

персептрон? 

5. Пояснити результати, отримані в лабораторній роботі. 

Література: [1–5]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Програмна реалізація та дослідження мережі Хопфілда 

Мета: вивчення особливостей структурної організації мережі Хопфілда 

та алгоритму її функціонування. Набуття навичок розв’язання задачі 

розпізнавання образів за допомогою мереж Хопфілда. 

Короткі теоретичні відомості 

Структурна схема мережі Хопфілда зображена на рис. 2.1. Вона 

складається з єдиного шару нейронів, кількість яких є одночасно кількістю 

входів та виходів мережі. Кожен нейрон зв’язаний синапсами з усіма іншими 

нейронами, а також має один вхідний синапс, через який здійснюється введення 

сигналу. Вихідні сигнали утворюються на аксонах. Силу зв’язку від і-го до j-го 

нейрона позначають як wij. У моделі Хопфілда передбачається умова 

симетричності зв’язків  з нульовими діагональними елементами, тобто wij= wji. 
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Рисунок 2.1 – Структурна схема мережі Хопфілда 

 

Мережа Хопфілда є рекурентною у тому розумінні, що для кожного 

вхідного зразка вихід мережі повторно використовується як вхід доти, поки не 

буде досягнуто стану стійкості. 

Задача, розв’язувана даною мережею у якості асоціативної пам’яті, як 

правило, формулюється таким чином. Відомий деякий набір двійкових сигналів 

(зображень), що вважаються зразковими. Мережа повинна вміти з довільного 

неідеального сигналу, поданого на її вхід, виділити ("згадати" за частковою 

інформацією) відповідний зразок (якщо такий є) або «дати висновок» про те, 

що вхідні дані не відповідають жодному зі зразків. 

Мережа функціонує таким чином: кожен нейрон першого шару обчислює 

зважену суму своїх входів, утворюючи сигнал net, який потім за допомогою 

нелінійної функції F перетворюється у сигнал Y. Як активаційна функція 

використовується гранична функція. 

Зміна стану кожного нейрона sj у моделі Хопфілда відбувається за 

відомим правилом для формальних нейронів. Сигнали, що надходять на входи 

нейронів, в момент часу t зважуються з ваговими коефіцієнтами wij і 

підсумовуються, визначаючи повний рівень сили вхідного сигналу: 

j
ji

iijj Tswnet  


 
(2.1) 

Далі в момент t+1 нейрон змінює свій стан в залежності від рівня сигналу 

net та індивідуального порога кожного нейрона T: 
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Вхідний вектор задає початкові стани всіх елементів. Елемент для 

відновлення вибирається випадково. Обраний елемент отримує зважені сигнали 

від усіх інших елементів і змінює свій стан. Вибирається інший елемент, і 

процес повторюється. Мережа досягає граничного стану, коли жоден з її 

елементів, який обрано для відновлення, не змінює свого стану, тобто 

досягається стійкий стан. 

Навчання НМ Хопфілда відбувається відповідно до правила Хебба: 





m

k

k

j

k

iij xxw
1

, якщо i≠j інакше, (2.3) 

де k – кількість зразків навчальної вибірки. 

Порядок виконання роботи 

1. Розробити і налагодити програму, яка реалізує алгоритм 

функціонування мережі Хопфілда. 

2. Створити зразки навчальної вибірки. 

3. Протестувати мережу на прикладі зразків навчальної вибірки. 

4. Ввести перекручені зразки і проаналізувати можливості мереж по їх 

розпізнаванню. 

5. Зобразити структуру мережі Хопфілда для розглянутої навчальної 

вибірки. 

6. Зробити висновки, оформити і здати звіт про виконану роботу.  

Контрольні питання 

1. Для розв’язання яких задач використовується мережа Хопфілда? 

2. Опишіть принцип функціонування мережі Хопфілда. 

3. Опишіть алгоритм функціонування мережі Хопфілда. 

4. Які недоліки та обмеження має модель Хопфілда? 

Література: [4, 5]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Програмна реалізація та дослідження мережі Хемминга 

Мета: вивчення особливостей структурної організації мережі Хемминга 

та алгоритму ії функціонування. Набуття навичок розв’язання задачі 

розпізнавання образів за допомогою мереж Хемминга. 

Короткі теоретичні відомості 

Коли немає необхідності, щоб мережа в явному виді видавала зразок, 

тобто досить, скажемо, одержувати номер зразка, асоціативну пам’ять успішно 

реалізує мережа Хемминга. Ця мережа характеризується, у порівнянні з 

мережею Хопфілда, меншими витратами на пам’ять і обсягом обчислень, що 

стає очевидним з її структури (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Структурна схема мережі Хемминга 

 

Мережа складається з двох шарів. Перший і другий шари мають по m 

нейронів, де m – число зразків. Нейрони першого шару мають по n синапсів, 

з’єднаних із входами мережі. Нейрони другого шару зв’язані між собою 

негативними зворотними синаптичними зв’язками. Єдиний синапс із 

позитивним зворотним зв’язком для кожного нейрона з’єднаний з його ж 

аксоном. 

Ідея роботи мережі полягає у визначенні відстані Хемминга від зразка, що 

тестується до всіх зразків. Відстанню Хемминга називається кількість бітів, 

якою відрізняються два бінарних вектора. Мережа повинна вибрати зразок з 
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мінімальною відстанню Хемминга до невідомого вхідного сигналу, у результаті 

чого буде активізований тільки один вихід мережі, який відповідає цьому 

зразкові. 

На стадії ініціалізації ваговим коефіцієнтам першого шару і порогові 

активаційної функції привласнюються наступні значення: 

,...1,...1,
2

mkni
x

w

k

i
ik   (3.1) 

де 
k

ix  – i-й елемент k-го зразка. 

....1,2/ mknTk   (3.2) 

Вагові коефіцієнти гальмуючих синапсів у другому шарі беруть рівними 

деякій величині 0<<1/m. Синапс нейрона, зв’язаний з його ж аксоном має вагу 

+1. 

Алгоритм функціонування мережі Хемминга: 

1. На входи мережі подається невідомий вектор }...1:{ nixX i  , 

виходячи з якого розраховуються стани нейронів першого шару (верхній індекс 

у дужках вказує номер шару): 

....1,
1

)1()1(
mjTxwsy

n

i
jiijjj  



 (3.3) 

Після цього отриманими значеннями ініціалізуються значення аксонів 

другого шару: 

....1,
)1()2(

mjyy jj   (3.4) 

2. Обчислити нові стани нейронів другого шару: 

mjjktytyts
m

k
kjj ...1,),()()1(

1

)2()2(
 



  (3.5) 

і значення їх аксонів: 

  ....1,)1()1(
)2()2(

mjtsfty jj   (3.6) 
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Активаційна функція f має вигляд представлений на рис 3.2, причому 

величина F повинна бути досить великою, щоб будь-які можливі значення 

аргументу не приводили до насичення. 

3. Перевірити, чи змінилися виходи нейронів другого шару за останню 

ітерацію. Якщо так – перейти до кроку 2. Інакше – кінець обчислень. 

З оцінки алгоритму видно, що роль першого шару досить умовна: 

скориставшись один раз на кроці 1 значеннями його вагових коефіцієнтів, 

мережа більше не звертається до нього. 

 
Рисунок 3.2 – Активаційна функція мережі Хемминга 

 

Порядок виконання роботи 

1. Розробити і налагодити програму, яка реалізує алгоритм 

функціонування мережі Хопфілда. 

2. Створити зразки навчальної вибірки. 

3. Протестувати мережу на прикладі зразків навчальної вибірки. 

4. Ввести перекручені образи і проаналізувати можливості мереж по їх 

розпізнаванню. 

5. Зобразити структуру мережі Хопфілда для розглянутої навчальної 

вибірки. 

6. Зробити висновки, оформити і здати звіт про виконану роботу.  

Контрольні питання 

1. Для розв’язання яких задач використовується мережа Хемминга? 

2. Які ще моделі нейронних мереж ви знаєте? 

3. Опишіть принцип функціонування мережі Хемминга. 

4. Опишіть алгоритм функціонування мережі Хемминга. 
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5. Чім відрізняються моделі Хопфілда і Хемминга? 

Література: [4, 5]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Дослідження типових функцій приналежності 

Мета: вивчити різновиди і властивості функцій приналежності, 

найбільше часто використовуваних у системах нечіткого логічного виведення. 

Короткі теоретичні відомості 

Нечіткість виміру інтенсивності якої-небудь властивості Р, яким володіє 

деякий об’єкт, може полягати в складності, неточному вимірі цієї 

інтенсивності, чи через те, що індивідууми можуть по-різному сприймати 

інтенсивність цієї властивості Р. 

Функція приналежності D(х)[0,1] ставить у відповідність кожному 

значенню хХ число з інтервалу [0,1], що характеризує ступінь приналежності 

х до нечіткої підмножини D. 

Конкретний вид функцій приналежності визначається на основі різних 

додаткових припущень про властивості цих функцій (симетричність, 

монотонність, безперервність першої похідної і т. д.) з урахуванням специфіки 

наявної невизначеності, реальної ситуації на об’єкті і числа ступенів волі у 

функціональній залежності. 

Нижче приведені основні види функцій приналежності, застосовувані в 

теорії нечітких множин: 
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Порядок виконання роботи 

1. Використовуючи програмний пакет Mathcad, оформити файл із 

формулами і графіками всіх приведених вище ФП.  

2. Для кожної функції зробити окремий графік, вказати параметри (ядро, 

границі і т. д.). 

3. Зробити коментарі щодо того, як впливають значення параметрів на 

положення і форму графіка. 

Контрольні питання 

1. Що називається функцією приналежності? 

2. Роль функції приналежності в перетворенні чітких значень перемінних 

у нечіткі. 

3. Як впливають параметри функцій приналежності на їхню форму? 

4. Як можна використовувати зміна параметрів функцій приналежності 

для настроювання системи нечіткого висновку? 

Література: [6-15]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Побудова функцій приналежності методом парних порівнянь 

Мета: вивчити основні способи побудови функцій приналежності для 

систем нечіткого логічного виведення. 

Короткі теоретичні відомості 

Функція приналежності (ФП) А(х) є суб’єктивна міра того, наскільки 

значення х відповідає поняттю, значення якого формалізується лінгвістичною 
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змінною (ЛЗ) А. Можна також сказати, що А(х) – умовна імовірність появи 

події А при спостереженні значення х.  

Застосування теорії нечітких множин для рішення практичних задач 

передбачає, як перший крок, формалізацію нечітких понять та відносин, які 

використовуються при опису елементів задачі прийняття рішень. Тому питання 

про спосіб побудови ФП є досить важливим. 

Пред’являється ряд вимог до алгоритмів побудови ФП: 

1. Застосування конкретного алгоритму в деякій ситуації прийняття 

рішення повинно визначатися, зокрема:  

– способом опитування (індивідуальний, груповий); 

– видом процедури збору даних (порівняння, оцінювання); 

– типологією експертної інформації (ранжування, парне або послідовне 

порівняння); 

– припущенням про характер порівняння або оцінювання (порівняння 

проводиться за мірою вираженості певної характеристики або за мірами 

віддалення від ідеальної точки); 

– інтерпретацією експертної інформації (розгляд результатів порівняння 

або оцінювання як детермінованих чи випадкових). 

2. Опитування особи приймаючої рішення (ОПР) в рамках тієї чи іншої 

процедури побудови ФП повинно проводитися при наявності ясної фізичної 

інтерпретації поняття міри приналежності. 

3. Процедури побудови ФП по можливості не повинні нав’язувати ОПР 

апріорних обмежень на його відповіді (наприклад, вимагати транзитивності 

оцінок). У зв’язку з цим процедура побудови ФП повинна включати декілька 

методик. 

4. Кількість питань, що задаються експерту, повинна бути по можливості 

невеликою. 

5. Визначення ФП повинно проводитися при фіксованій множині термів 

для кожної ЛЗ. 
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Перший спосіб  визначення ФП. Є колективне ОПР, частина експертів 

якого на питання про приналежність значення х до ЛЗ А відповідає позитивно 

(визначимо їх через n1), а інша частина  негативно (тут число експертів 

дорівнює n2). Тоді вважаємо, що: 

21

1)(
nn

n
xA


 . 

З цього виразу можна зробити висновок, що дана схема відповідає 

імовірній інтерпретації ФП, якщо передбачити, що відповіді всіх експертів є 

реалізаціями єдиного випадкового механізму. 

Другий спосіб  визначення ФП. У [7] отримані формули для обчислення 

значень ФП за даними опиту експертів колективного ОПР методом парних 

порівнянь. При виведенні передбачається, що кожному з можливих відповідей 

експерта: 

А(x1)>А(x2), А(x1)=А(x2), А(x1)<А(x2) 

відповідає імовірність такої відповіді, що лінійно залежить від різниці ступіней 

приналежності. Нехай число експертів, що віднесли точку xX до терму А, 

дорівнює NA(x), а NA(x)
max

 = max[NA(x)], xX. Тоді А(x)= NA(x)/ NA(x)
max

. 

Третій спосіб визначення ФП. Розроблена процедура побудови ФП на 

основі кількісного парного порівняння ступенів приналежності індивідуальним 

ОПР [7]. Результатом опитування ОПР є матриця M = ||mij|| розмірністю n×n, де 

n – число точок, в яких порівнюються значення функції. Число mij  показує, в 

скільки разів, на думку ОПР, А(xi) більше А(xj). Значення ФП А(x1),…, А(xn)  

в точках x1,…, xn визначаються на основі рішення задачі: 

МФ
Т
  =  maxФ, (5.1) 

 

де Ф=Ф(Ф1,…,Фn)   вектор довжиною n;  

max – максимальне власне число матриці M;  

т – символ  транспонування. 

Оскільки матриця М – позитивна за умовою її побудови, то рішення 

даної задачі існує і є єдиним. ФП обчислюється за формулою: 



19 

 









n

i
i

i
iA x

1

)(       (5.2) 

звідки слідує, що 1)(

1




n

i
iA x . 

Обчислення ступенів приналежності по формулі (5.2) на основі рішення 

задачі (5.1) витікає з наступних міркувань. Нехай М0 –  матриця, складена з 

відносин ступенів приналежності: 

 
 

а Ф0 = (А(x1),…, А(xn)). Тоді очевидно, що М0Ф0
Т 

= nФ0. Оскільки М0 – 

ненегативна матриця рангу 1, то її максимальне власне число max = n, а вектор 

Ф0, складений з ступінів приналежності, – власний вектор. Матриця М є 

апроксимацією матриці М0, що утворюється на основі відповідей ОПР. Тому 

вектор ступінів приналежності обчислюється з виразу (5.1), величини mi,j 

інтерпретуються відповідно до таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Ступені переваги за шкалою Сааті 

Значення mi,j Значення 

1 А(xi) приблизно рівна А(xj) 

3 А(xi) трохи більше А(xj) 

5 А(xi) більше А(xj) 

7 А(xi) помітно більше А(xj) 

9 А(xi) набагато більше А(xj) 

2, 4, 6, 8 Значення, проміжні за мірою між перерахованими 

 

Існують наступні обмеження на побудову ФП (рис. 5.1): 

– Забороняється існування для лінгвістичної змінної пари функцій 



20 

приналежностей вигляду 12 та 13, оскільки у першому випадку відсутня 

природна розграніченність понять, що представляються функціями 

приналежностей, а у другому випадку ділянці області визначення не відповідає 

ніяке поняття. 

– Оскільки кожне поняття має хоча б один типовий об’єкт, що 

визначається цим поняттям, то забороняється наявність функцій 

приналежностей типу 4. 

– Функції приналежності повинні перекривати увесь діапазон можливих 

значень х лінгвістичної змінної. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Повторити матеріал конспекту лекцій та [9, стор. 35-43]. 

2. Дана матриця парних порівнянь m×m (варіант видає викладач). 

Здійснити розрахунок значень функцій приналежності за допомогою методу 

парних порівнянь. 

3. Розробити математичне забезпечення рішення задачі в пакеті MathCad 

та випробувати його. 

4. Перевірити вірність отриманих результатів. 

5. Оформити звіт. 

Контрольні питання 

1. Перерахуйте відомі вам методи побудови функцій приналежності. 

2. Викладіть етапи процедури побудови функцій приналежності методом 

парних порівнянь. 

1 2 3 4 

x 
0 

1 

 

Рисунок 5.1 – Заборонені поєднування ФП 
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3. Поясніть властивості матриці парних порівнянь. 

4. Які обмеження накладаються на побудовані функції приналежності? 

Література: [7–9]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Розробка моделі нечіткого логічного виведення 

Мета: отримання практичних навичок розробки концептуальної моделі 

та інформаційної структурі системи нечіткого логічного виведення. 

Короткі теоретичні відомості 

Етапи розробки моделі нечіткого логічного виведення наступні: 

1. Концептуалізація, а саме: 

1.1. Аналіз та опис предметної області і виявлення (формулювання) 

необхідних знань і фактів. 

1.2. Опис структурної моделі бази знань, тобто визначення, яким чином 

формулюються знання в заданій моделі знань. 

2. Розробка структури даних системи.  

Слід визначити структуру даних, їхні типи й імена, розробити механізм 

заповнення, модифікації і збереження бази даних та знань. 

Порядок виконання роботи 

1. Отримати у викладача варіант завдання і зробити короткий опис 

предметної області. 

2. Визначити кількість вхідних величин та їхній взаємозв’язок із 

вихідною величиною. 

3. Розробити шкали для відповідних вхідних лінгвістичних змінних та 

шкалу вихідної величини. Визначити терми на лінгвістичних шкалах. 

4. Визначити вигляд функцій приналежності для кожного терму вхідних 

змінних. Застосовуючи навички, отримані на попередніх заняттях, визначити 

параметри функцій приналежності.  
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Таблиця 6.1 – Варіанти завдань 

1.  Побудувати модель системи прогнозування курсу валюти на завтра за 

трьома попередніми значеннями за три дні. На вході та на виході 

використовувати нечітку шкалу з розподілами «стабільно», «слабке 

зниження», «сильне зниження», «слабке підвищення», «сильне 

підвищення». 

2.  Розробити модель системи для розпізнавання та оцінки погодних умов за 

параметрами «сила вітру, «температура» та «опади». Для кожної з вказаних 

величин використовувати нечітку шкалу з розподілами «стабільно», 

«слабке зниження», «сильне зниження», «слабке підвищення», «сильне 

підвищення». Для висновку використовувати нечітку шкалу з розподілами 

«незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». 

3.  Розробити модель системи для оцінки успішності навчання в академічної 

групі по двом параметрам: 1 – процент позитивних оцінок, 2 – процент 

оцінок «добре» і «відмінно». Для кожної з вказаних величин, а також для 

остаточної оцінки використовувати нечітку шкалу з розподілами 

«незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». 

4.  Розробити модель системи оцінки якості обслуговування у комп’ютерному 

клубі за двома параметрами: 1– середня довжина черги до комп’ютера, 2 – 

комфортність умов на робочих місцях. Для кожної з вказаних величин, а 

також для остаточної оцінки використовувати нечітку шкалу з розподілами 

«незадовільно», «задовільно», «добре», «відмінно». 

5.  Розробити модель системи оцінки якості обслуговування у перукарні за 

двома параметрами: 1– середня довжина черги до майстра, 2 – ціна за 

обслуговування. Для кожної з вказаних величин, а також для остаточної 

оцінки використовувати нечітку шкалу з розподілами «незадовільно», 

«задовільно», «добре», «відмінно». 

6.  Розробити модель системи виміру інтенсивності руху транспорту з 

оцінкою інтенсивності за шкалою «слабке», «середнє», «підвищене», 

«сильне». На вхід системи надходить значення кількості машин, що 
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проїхали мимо посту за кожні три хвилини.  

7.  Розробити модель системи для оцінки якості доповіді студента на семінарі 

по двом параметрам: 1 – докладність доповіді, 2 – новизна інформації. Для 

кожної з вказаних величин, а також для остаточної оцінки використовувати 

нечітку шкалу з розподілами «незадовільно», «задовільно», «добре», 

«відмінно». 

Контрольні питання 

1. Перерахуйте етапи розробки моделі нечіткого логічного виведення.  

2. Що треба зробити для побудови концептуальної моделі системи 

нечіткого логічного виведення? 

3. Поясніть, які саме дані і в я кому форматі входять до інформаційної 

моделі нечіткого логічного виведення? 

4. Поясніть, які функції приналежності застосовуються при формуванні 

лівої та правої границі шкали нечіткої вхідної змінної. 

Література: [6–15]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Розробка бази знань системи нечіткого логічного виведення 

Мета: отримання практичних навичок розробки бази знань системи 

нечіткого логічного виведення. 

Короткі теоретичні відомості 

Як всяка система, заснована на застосуванні знань, система нечіткого 

висновку повинна мати базу знань.  

Як у передумовах, так і у висновках нечітких продукційних правил 

нечіткі висловлення можуть бути як простими (наприклад: «x є A», «y є B»), так 

і складеними, утвореними з простих, для комбінування яких використовуються 

нечіткі логічні операції кон’юнкції «І» та диз’юнкції «АБО». 

Можливі наступні випадки: 
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1. Складені нечіткі висловлення в передумові чи у висновку, що 

з’єднуються нечіткими логічними операціями «І», «АБО», відносяться до одній 

і тієї ж змінної. 

2. Складені нечіткі висловлення в передумові, що з’єднуються нечіткими 

логічними операціями «І», «АБО», відносяться до різних змінних; 

3. Складені нечіткі висловлення у висновку, що з’єднуються нечіткими 

логічними операціями «І», «АБО», відносяться до різних змінних. 

У першому випадку, поза залежністю від того, де знаходяться нечіткі 

висловлення, що відносяться до одній і тій же змінній (у передумові чи у 

висновку), з декількох нечітких висловлень формується одне нове просте 

нечітке висловлення. У ситуації суперечливих або не цілком погоджених 

передумов, замість висловлення «x є А1 І x є А2» формується нове 

висловлення – «х є А», де А – нечітка множина, дорівнює перетинанню 

нечітких множин А1 і А2, наприклад, у такий спосіб: 

А(х) = min {А1(х), А2(х)}, xX. 

 

В другому випадку, якщо складені нечіткі висловлення в передумові, що 

з’єднуються нечіткими логічними операціями «І», «АБО», відносяться до 

різних змінних, використовується процедура агрегування ступенів істинності 

передумов за кожним з нечітких продукційних правил. При цьому 

кон’юнктивна форма передумови (з використанням тільки нечітких логічних 

операцій «І») є найбільш загальним видом передумови, тому що нечітке 

продукційне правило, у передумові якого нечіткі висловлення з’єднані 

нечіткою логічною операцією «АБО», може бути представлено декількома 

правилами. 

Приклад. Одне правило: 

ЯКЩО x1 є A1 АБО x2 є A2, ТО y є B 

можна представити двома наступними правилами: 

ЯКЩО x1 є A1, ТО y є B 

ЯКЩО x2 є A2, ТО y є B 
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У третьому випадку, коли складені нечіткі висловлення у висновку, що 

з’єднуються нечіткими логічними операціями «І», «АБО», відносяться до 

різних змінних, використовується процедура акумулювання висновків нечітких 

продукційних правил [7]. 

Типи нечітких продукційних правил 

Незважаючи на те, що передумови і висновки правил нечітких 

продукційних моделей можуть формуватися по-різному, усіх їх можна 

розділити на дві основні групи: 

– нечіткі лінгвістичні продукційні правила, у яких як передумови, так і 

висновки правил є нечіткими висловленнями (fuzzy proposition) [7]; 

– нечіткі продукційні правила, у яких передумови правил є нечіткими 

висловленнями, а висновки – чіткими значеннями (тобто заданими 

одноточковими нечіткими множинами) чи функціями [7]. 

У свою чергу нечіткі лінгвістичні продукційні правила, використовувані 

при побудові бази нечітких правил, можна розділити на наступні типи: 

– правила, передумови і висновки яких формуються на основі нечітких 

множин типу 1, тобто таких нечітких множин, що сформовані на універсальних 

чітких множинах [7]; 

– правила, передумови і висновки яких засновані на нечітких множинах у 

сполученні з нечіткими відносинами, що модифікують лінгвістичні змінні 

(реляційні нечіткі бази знань). 

Існують і інші типи правил, опис яких можна знайти в [11]. 

У базі нечітких правил з передумовами, представленими в кон’юнктивній 

формі,  правила формуються таким чином, щоб одержати всі можливі 

комбінації функцій приналежності усіх вхідних перемінних. 

Число нечітких правил з кон’юнктивною формою передумови, 

необхідних для покриття простору вхідних перемінних, визначається таким 

чином: 





m

j

jKn
1

, 
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де m – розмірність простору вхідних ознак; Kj – число лінгвістичних термів j-й 

вхідної змінної. 

Порядок виконання роботи 

На основі варіанта завдання, отриманого при виконанні лабораторної 

роботи № 6 розробити базу знань для системи нечіткого логічного виведення. 

1. Визначити кількість значень вихідної змінної і кількість правил у базі 

знань.  

2. Розробити структуру правил, що мають бути застосовані при побудові 

системи. Обґрунтувати вибір моделі логічного виведення.  

3. Розробити правила на основі термів, що були отримані при виконанні 

лабораторної роботи № 6. Визначити від правил.  

4. Розробити структуру правил, що мають бути застосовані при побудові 

системи. Обґрунтувати вибір моделі логічного виведення.  

5. Пояснити у письмової формі принцип роботи системи нечіткого 

виведення. 

Контрольні питання 

1. Як визначити кількість значень вихідної змінної і кількість правил у 

базі знань?  

2. Які існують типи нечітких продукційних правил? 

3. Як визначається число нечітких правил з кон’юнктивною формою 

передумови? 

Література: [7, 11]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Нейронечіткі 

технології в інформаційних системах» складається з семі робіт, які спрямовані 

на перевірку знань магістрантів з теорії і практики розв’язання прикладних 

задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За чотири роботи студент може отримати 35 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 5 балів, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання. При цьому 

допускаються незначні неточності при відповіді на одне з контрольних питань; 

− 2 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт, але не 

захистив його; 

− у решті випадків виставляється 0 балів. 

Розподіл балів за видами занять наведено у табл. 3.1. 

Таблиці 3.1 

Нейронечіткі технології в інформаційних 

системах 
Бали: 

Лекції 10 

Лабораторні роботи (5 б.× 7 л. б.) 35 

Поточний контроль:  

Реферат (5б. × 2) 10 

Опитування 25 

Індивідуальні завдання (10 б.× 2 інд.) 20 

Диф. залік – 

Усього 100 
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