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ВСТУП 

 

Нейромережеві технології, нечіткі множини та нечітка логіка є 

потужними інструментами інтелектуальної обробки інформації в інформаційно-

управляючих системах та системах підтримки прийняття рішень в економіці й 

бізнесі.  

Нейронні мережі – основа багатьох інтелектуальних інформаційних 

технологій, які використовують ідеї штучного інтелекту для вирішення задач 

розпізнавання образів, прийняття рішень, отримання прихованих знань, 

ідентифікації, прогнозування. Ці технології використовуються майже в усіх 

галузях людської діяльності, де вирішуються складні проблеми. Теорія 

нечітких множин і нечіткої логіки – спеціальний розділ математики, що 

виникнув на границях математичної логіки, теорії множин, теорії ймовірності, 

теорії штучного інтелекту. 

Основними напрямками дисципліни «Нейронечіткі технології в 

інформаційних системах» є: математичні моделі нейронних мереж, способи і 

алгоритми навчання та настройки нейронних мереж, використання нейронних 

мереж для вирішення різноманітних задач, представлення математичних 

моделей, що дозволяють застосовувати нечіткі лінгвістичні висловлення для 

логічного виведення та приймати рішення в умовах невизначеності, 

моделювання та реалізація різних схем прийняття рішень людиною, 

ідентифікація об’єктів шляхом побудови нечітких баз знань та ін. 

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. 

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні навчитися розробляти, 

досліджувати і використовувати системи штучного інтелекту, які базуються на 
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нейромережевих технологіях, для обробки даних в автоматизованих 

інформаційних системах управління, освоїти методологію і теоретичні основи 

нечітких множин і нечіткої логіки, навчитися використовувати моделі і методи 

прийняття рішень в умовах невизначеності. 

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 

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. 
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Для успішного опанування теоретичного матеріалу з дисципліни 

самостійна робота студента повинна бути організована наступним чином: 

1) ознайомлення з програмою дисципліни;  

2) підбір необхідної літератури за списком, запропонованим у 

методичних вказівках;  

3) опрацювання кожної теми з конспектуванням основних положень; 

4) виділення питань, які залишились незрозумілими після самостійного 

вивчення, і звернення за поясненнями до викладача; самостійний контроль 

знань студента за допомогою відповіді на питання для самоконтролю. 

5) самостійне написання рефератів. Обсяг реферату до 10 аркушів паперу 

формату А4, оформлених відповідно до вимог держстандартів. Розпочинаючи 

виконання реферату, студент повинен підібрати і вивчити відповідні джерела – 

спеціальну літературу, спеціалізовані інтернет-сайти. Після цього потрібно 

скласти план, який має 2-3 логічно взаємопов’язаних питання за темою 

реферату.  Наприкінці роботи треба зробити власні висновки щодо проблеми, 

яка висвітлюється в рефераті, подати перелік використаної літератури. 

6) здача реферату на рецензію викладачу і захист відповідно до графіку (в 

строк не пізніше 10 днів до початку заліково-екзаменаційної сесії). 
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1  ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 

Тема Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Введення. Нейронні мережі 2 10 - - 

2.  Навчання штучної нейронної 

мережі 

2 10 - - 

3.  Огляд моделей нейромереж 4 10 - - 

4.  Алгоритми настроювання 

параметрів нейронних мереж 

4 14 - - 

5.  Нейромережі в задачах 

розпізнавання і відображення 

4 16 - - 

6.  Сучасні напрямки розвитку 

нейрокомп’ютерних 

технологій 

4 12 - - 

7.  Основні поняття і концепції 

теорії множин 

4 12 - - 

8.  Основні властивості нечітких 

множин 

4 12 - - 

9.  Структура системи нечіткого 

логічного виведення 

4 12 - - 

10.  Нечітке відношення і його 

властивості 

4 10 - - 

11.  Нечітка ідентифікація об’єктів 4 12 - - 

 Усього годин 40 130 - - 

 

2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

Тема 1 Нейромережеві технології 

1.1 Введення. Нейронні мережі  

Класи задач, які розв’язують нейронні мережі. Короткий історичний 

огляд. Моделі штучного нейрона. Компоненти штучного нейрона. Вагові 
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коефіцієнти. Адаптивний суматор. Передатні функції. Масштабування. Вихідна 

функція. Нейронна мережа як універсальний апроксиматор. 

Питання для самоперевірки 

1. Основна парадигма нейронних мереж. 

2. Основні напрями досліджень нейронних мереж. 

3. Властивості штучного нейрона. 

4. Основні області застосування нейронних мереж. 

5. Історія досліджень нейронних мереж. 

6. Види передатних функцій.  

7. Нейронна мережа як універсальний апроксиматор. 

Література: [1 стор.4–68, 4 стор.11–46, 5 стор. 7–38]. 

 

1.2 Навчання штучної нейронної мережі 

Контрольоване навчання. Неконтрольоване навчання. Оцінки якості 

навчання. Правила навчання. Правило «дельта». Правило Хебба. Правило 

Хопфилда. Правило градієнтного спуска. Спрямований випадковий пошук. 

Навчання методом змагання. Багатошарова нейронна мережа й алгоритм 

зворотного поширення помилки. Використання парадигми Back Propagation для 

рішення задач навчання.. 

Питання для самоперевірки 

1. Основна парадигма нейронних мереж. 

2. Навчання мережі з вчителем. 

3. Навчання мережі без вчителя. 

4. Дельта-правило навчання. 

5. Обчислення помилок навчання. Тестові вибірки. 

6. Алгоритм навчання методом випадкового пошуку. 

7. Алгоритм Back Propagation.  

8. Навчання за розкладом. 

Література: [4 стор.115–168, 7 стор.182–230]. 
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1.3 Огляд моделей нейромереж 

Персептрон Розенблатта. Нейромережа зворотного поширення помилки. 

Мережа Кохонена. Мережа зустрічного поширення. Мережа Хопфилда. 

Машина Больцмана. Мережа Хемминга. Мережа адаптивного резонансу. 

Питання для самоперевірки 

1. Алгоритм ініціалізації мережі Хопфилда. 

2. Алгоритм функціонування мережі Хопфилда. 

3. Алгоритм ініціалізації мережі Хемінга. 

4. Алгоритм функціонування мережі Хемінга. 

5. Принцип дії мережі Кохонена. 

6. Принцип дії машини Больцмана. 

7. Принцип дії мережі адаптивного резонансу. 

8. Способи прискорення процесу навчання персептрону. 

9. Нейронна мережа Хопфилда. 

10. Нейронна мережа Хемминга 

Література: [1 стор. 201–238, 3 стор. 76–98, 4 стор. 150–188, 6 стор. 150–

162]. 

 

1.4 Алгоритми настроювання параметрів нейронних мереж 

Алгоритм із настроюванням передатних синаптичних вагів і зсувів. 

Настроювання числа нейронів у схованих шарах багатошарових нейронних 

мереж у процесі навчання. Алгоритми скорочення часу навчання. 

Настроювання передатних функцій. 

Питання для самоперевірки 

1. Методи настройки передатних функцій 

2. Періодична корекція вагових коефіцієнтів в процесі навчання мережі.  

3. Підготовка вхідних і вихідних даних для багатошарового персептрону. 

4. Вибір кількості нейронів і шарів багатошарового персептрону. 

5. Методи прискорення процесу навчання багатошарового персептрону 

Література: [1 стор. 50–124, 6 стор. 30–99]. 
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1.5 Нейромережі в задачах розпізнавання і відображення 

Типи задач відображення і підходи до їх рішення. Дискримінантний 

аналіз. Факторний аналіз. Вибір даних для обробки. Задачі прогнозування. 

Адаптація нейромереж у режимах прогнозування. Однопараметрична і 

багатопараметрична задача прогнозування. Однокрокове та багатокрокове 

прогнозування. Критерії оцінки якості функціонування мережі. 

Питання для самоперевірки 

1. Задача прогнозування у нейромережевій постановці. 

2. Вирішення задачі класифікації. 

3. Навчання мережі для прогнозування багатомірного часового ряду. 

4. Критерії оцінки якості функціонування мережі. 

Література: [2 стор. 50–68, 5 стор. 50–68, 6 стор. 50–68]. 

 

1.6 Сучасні напрямки розвитку нейрокомп’ютерних технологій 

Загальні задачі. Прикладні задачі. Обробка зображень. Обробка сигналів. 

Системи управління динамічними об’єктами. Нейромережеві експертні 

системи. Нейрочипи і нейрокомп’ютери. 

Питання для самоперевірки 

1. Загальний алгоритм рішення задач за допомогою багатошарового 

персептрону. 

2. Нейромережева технологія вирішення зворотних задач фізики. 

3. Принцип дії нейрочипа 

4. Принцип та структура нейрокомп’ютера 

5. Особливості нейромережевих експертних систем. 

Література: [1 стор. 70–102, 7 стор. 40–65]. 

 

Тема 2 Основи нечітких множин і нечіткої логіки 

2.1 Основні поняття і концепції теорії множин 

Аналіз нечіткого та ймовірнісного підходу до моделювання 

невизначеності. Невизначеність природи і невизначеність цілей. Основні 
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питання і задачі теорії нечітких множин. 

Питання для самоперевірки 

1. Види невизначеності інформації, характерні для процесу керування 

складними системами 

2. Стохастична модель невизначеності й область її застосування. 

3. Лінгвістична модель невизначеності й область її застосування. 

4. Завдання теорії нечітких множин. 

Література: [15 стор. 90–126, 16 стор. 130–168]. 

 

2.2 Основні властивості нечітких множин 

Нечіткі множини і лінгвістичні змінні. Операції над числами та нечіткими 

множинами. Види функцій приналежності. Методи побудови функцій 

приналежності.  

Питання для самоперевірки 

1. Сформулюйте математично основні властивості нечітких множин. Як 

співвідносяться чіткі і нечіткі множини? 

2. Перерахуйте операції над нечіткими множинами. Приведіть чисельні 

приклади і графічні ілюстрації. 

3. Дайте визначення терміну «лінгвістична змінна». Як співвідносяться 

чисельні змінні, лінгвістичні змінні і нечіткі підмножини? Дайте графічну 

ілюстрацію. 

4. Наведіть математичні вираження і графіки відомих вам функцій 

приналежності, поясните вплив параметрів цих функцій на вид графіків. 

5. Поясните поняття ядра, носія і границі у функціях приналежності. 

Зробіть графічні ілюстрації. 

Література: [11 стор. 115–142, 12 стор. 30–64, 14 стор. 80–108]. 

 

2.3 Структура системи нечіткого логічного виведення  

Призначення елементів структури. База знань. Операція фаззіфікації. 

Алгоритм нечіткого виведення по Мамдані. Алгоритм Сугено. Синглтонна 
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модель виведення. Ієрархічні системи нечіткого логічного виведення.  

Питання для самоперевірки 

1. Операція фаззіфікації і її результат.  Операція дефаззіфікації.  

2. Поясните зв’язок між лінгвістичними правилами прийняття рішень, 

матрицею нечітких знань і робочою матрицею логічного виведення. 

3. Опишіть інформаційну структуру системи нечіткого логічного 

виведення (необхідні змінні і масиви, їх призначення). 

Література: [12 стор. 140–168, 18 стор. 51–78]. 

 

2.4 Нечітке відношення і його властивості 

Декартов добуток нечітких множин. Операції над нечіткими відносинами: 

об’єднання, перетинання, алгебраїчна сума й алгебраїчний добуток, 

диз’юнктивна сума. Закони нечіткої композиції. Max-min композиція двох 

нечітких відношень. 

Питання для самоперевірки 

1. Нечіткі множини – визначення. Функція приналежності і її 

параметри. 

2. Властивості нечітких множин. 

3. Операції над нечіткими множинами. 

4. Нечіткі відносини. Згортка нечітких відносин.  

5. Нечітке дедуктивне виведення. 

6. Лінгвістичні правила прийняття рішень. 

Література: [15 стор. 55–72, 16 стор. 78–88]. 

 

2.5 Нечітка ідентифікація об’єктів 

Принципи самонавчання і самоорганізації нечітких систем. Нечіткі 

нейронні структури. Нечітка ідентифікація складних систем. 

Питання для самоперевірки 

1. Методи ідентифікації складних систем. 

2. Етапи ідентифікації складних систем. 
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3. Методи параметричної ідентифікації моделей складних систем.  

4. Ідентифікація дискретних об’єктів за допомогою моделі Мамдані. 

Література: [8 стор. 50–68, 10 стор. 73–98, 16 стор. 54–77]. 

 

 

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Основна концепція штучних нейронних мереж. 

2. Основні напрями досліджень нейронних мереж. 

3. Побудова і функціонування штучного нейрона. Види активаційних 

функцій.  

4. Основні області застосування нейронних мереж. 

5. Історія досліджень нейронних мереж. 

6. Види передатних функцій нейронів.  

7. Нейронна мережа як універсальний апроксиматор. 

8. Загальний алгоритм  навчання персептрону. Дельта-правило навчання. 

9. Навчання мережі без вчителя. Правило Хебба. 

10. Обчислення помилок навчання. Тестові вибірки. 

11. Метод навчання шляхом зворотного поширення помилки. Алгоритм 

Back Propagation.  

12. Навчання мережі за розкладом. 

13. Алгоритм навчання методом випадкового пошуку. 

14. Лінійне вирішальне правило в нейромережевий інтерпретації. 

15. Робота багатошарові мережі прямої дії. Роль схованих шарів у 

розпізнаванні образів.  

16. Математична інтерпретація багатошарового персептрону. 

17. Підготовка вхідних і вихідних даних для багатошарового 

персептрону. 

18. Вибір кількості нейронів і шарів багатошарового персептрону. 
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19. Загальний алгоритм рішення задач за допомогою багатошарового 

персептрону . 

20. Методи настройки передатних функцій. 

21. Періодична корекція вагових коефіцієнтів в процесі навчання мережі.  

22. Підготовка вхідних і вихідних даних для багатошарового 

персептрону. 

23. Вибір кількості нейронів і шарів багатошарового персептрону. 

24. Методи прискорення процесу навчання багатошарового персептрону. 

25. Застосування нейронной мережі для прогнозування. 

26. Способи прискорення процесу навчання персептрону. 

27. Нейронна мережа Хопфилда. Алгоритм ініціалізації. 

28. Нейронна мережа Хемминга. Алгоритм ініціалізації. 

29. Загальний алгоритм рішення задач за допомогою багатошарового 

персептрону. 

30. Принцип дії нейрочипа. 

31. Принцип дії та структура нейрокомп’ютера. 

32. Особливості нейромережевих експертних систем. 

33. Види невизначеності інформації, характерні для процесу керування 

складними системами 

34. Стохастична модель невизначеності й область її застосування. 

35. Лінгвістична модель невизначеності й область її застосування. 

36. Охарактеризувати вплив невизначеності і суб’єктивності оцінок на 

комп’ютерну підтримку ухвалення рішення.  

37. Застосування систем нечіткого логічного виведення для підтримки 

прийняття рішень. 

38. Сформулюйте математично основні властивості нечітких множин. Як 

співвідносяться чіткі і нечіткі множини? 

39. Перелічите операції над нечіткими множинами. Приведіть чисельні 

приклади і графічні ілюстрації. 
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40. Дайте визначення терміну “лінгвістична змінна”. Як співвідносяться 

чисельні змінні, лінгвістичні змінні і нечіткі підмножини? Дайте графічну 

ілюстрацію. 

41. Приведіть математичні вираження і графіки відомих вам функцій 

приналежності, поясните вплив параметрів цих функцій на вид графіків. 

42. Поясните поняття ядра, носія і границі у функціях приналежності. 

Зробіть графічні ілюстрації. 

43. Операція фаззіфікації і її результат.  Операція дефаззіфікації.  

44. Побудова функцій приналежності методом експертних оцінок за 

допомогою парних порівнянь. 

45. База знань системи нечіткого логічного виведення.  

46. Поясните зв’язок між лінгвістичними правилами прийняття рішень, 

матрицею нечітких знань і робочою матрицею логічного виведення. 

47. Опишіть інформаційну структуру системи нечіткого логічного 

виведення (необхідні змінні і масиви, їхнє призначення). 

48. Зробіть огляд методів дефаззіфікації. 

49. Опишіть етапи алгоритму нечіткого логічного виведення по 

алгоритму Мамдані. 

50. Опишіть особливості  нечіткого виведення по алгоритму Сугено. Де 

застосовується алгоритм Сугено? 

51. Розкрийте зміст нечіткого відношення. Композиційне правило 

логічного виведення Л. Заде.  

52. Нечітке дедуктивне виведення як згортка нечітких посилок і нечітких 

відносин.  

53. Ієрархічні системи нечіткого логічного виведення. Переваги 

ієрархічних систем.  Приклад. 

54. Етапи побудови і настроювання системи нечіткого логічного 

виведення. 

55. Структурна ідентифікація нелінійних об’єктів у системі нечіткого 

логічного виведення. 

56. Параметрична ідентифікація нелінійних об’єктів у системі нечіткого 

логічного виведення. 
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