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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комбіновані 

інтелектуальні системи» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів зі спеціальності 151 – «Автоматизовані та комп’ютерно-

інтегровані технології» » за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно-

інтегровані технологічні процеси і виробництва» . 

Навчальна дисципліна «Комбіновані інтелектуальні системи» вивчається 

у десятому семестрі п’ятого курсу. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні відомості про 

основні поняття та ознайомлення з комп’ютерно-інтегрованих систем; вивчення 

характеристик і функцій програмних засобів щодо проектування і 

відлагодження програмного забезпечення інтелектуальних і адаптивних систем; 

вивчення математичних принципів проведення оптимізації структури і 

алгоритмів, розуміння раціональних способів використання інтелектуальних 

технологій під час розробки автоматичних систем управління. 

 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Комбіновані інтелектуальні системи» базується 

на знаннях, отриманих студентами під час навчання дисциплін «Автоматизація 

технологічних процесів і виробництв», «Комп’ютерно-інтегровані системи». 

Навчальна дисципліна забезпечує засвоєння курсів «Розподілені системи 

керування», «Системна інтеграція засобів керування технологічним 

обладанням». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Характеристика інтелектуальних технологій нечіткого моделювання . 

2. Нейронні мережі. 

3. Генетичні алгоритми та бази даних 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Комбіновані 

інтелектуальні системи» є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня 

спеціальної підготовки наукового співробітника зі спеціальності 151  

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», вивчення 

характеристик і функцій програмних засобів щодо проектування й 

налагодження програмного забезпечення інтелектуальних й адаптивних систем; 

вивчення математичних принципів проведення оптимізації структури й 

алгоритмів, розуміння раціональних способів використання інтелектуальних 

технологій під час розробки автоматичних систем управління у практичній 

діяльності за фахом. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Комбіновані 

інтелектуальні системи» є набуття умінь і первинних практичних навичок у 

використанні сучасних технологій автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

систем у повсякденній практичній роботі. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

 сфери використання основних типів інтелектуальних й адаптивних 

систем;  

 особливості застосування й тренування нейронних мереж; 

 особливості застосування й первинного налагодження нечітких 

контролерів; 

 оптимізація роботи нечітких контролерів; 

 методи аналізу якості роботи керуючих алгоритмів, побудованих за 

принципами адаптивних нелінійних систем; 

уміти: 

 визначати необхідні набори вхідних сигналів і керованих змінних;  

 складати математичну модель роботи системи керування з урахуванням 

вимог до якості процесу; 
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 вибирати та розраховувати необхідні параметри апроксимації складних 

систем; 

 користуватися функціями для створення та тренування нейронних 

мереж; 

 користуватися функціями для створення та настроювання нечітких 

контролерів; 

 складати набори тестових даних для настроювання й оптимізації 

алгоритму керування; 

 користуватися функціями для створення та тренування гібридних 

мереж; 

 складати програми для пошуку оптимальних параметрів систем 

керування;  

 програмувати адаптивні та екстремальні системи. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 год. / 5 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Характеристика інтелектуальних технологій 

нечіткого моделювання 

Тема 1. Загальні положення і визначення. Класифікація технологій 

штучного інтелекту. Характеристика використання інтелектуальних технологій 

для вирішення типових задач автоматичного керування. Поняття адаптивних і 

екстремальних систем, систем з самоналаштуванням і самоорганізацією. 

Поняття предметної області. Методологія системного моделювання. Основні 

визначення. Загальний вигляд схеми системного моделювання. 
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Тема 2. Визначення метода нечіткого моделювання. Аналіз нечіткого та 

імовірнісного підходу к моделюванню невизначеності. Нечітка (фаззі-) логіка. 

Основні поняття теорії нечітких множин. Фаззіфікація змінних, типи фаззі-

даних. Основні логічні операції з нечіткими множинами і даними, Т-норма, Т-

конорма. 

Тема 3. Правила нечітких продукцій. Методи визначення чітких значень 

змінних на основі значень функцій приналежності. Спрощений алгоритм 

нечіткого висновку. Простий приклад реалізації системи регулювання на основі 

нечіткого контролера. 

Тема 4. Етапи нечіткого вивода: агрегування, активізація, акумуляція, 

логічна обробка, дефаззіфікація, варіанти їх реалізації. Алгоритми Мамдані, 

Сугено, Ларсена, Цукамото. Нечіткий логічний висновок по синглетоній базі 

знань. 

Тема 5. Нечіткий логічний висновок для задач класифікації. Ієрархічні 

системи. Низхідний логічний висновок. Верифікація правил. Ідентифікація 

складних динамічних об’єктів за допомогою нечітких моделей. 

Тема 6. Системи управління з фаззі-логікой. Формулювання вимог до 

системи, структура і спосіб включення нечіткого контролера. Вибір нечітких 

множин і бази правил. Формування і оптимізація бази правил систем нечіткого 

виводу. Методи побудови і перехідні характеристики нечітких контролерів. 

Використання критеріїв стійкості і стабілізація нечітких систем. 

 

Змістовий модуль 2 Нейронні мережі 

Тема 7. Аналітичне проектування нечітких контролерів с заданими 

характеристиками. Фаззі-блоки з лінійними та кусочно-лінійними 

передавальними функціями. Доповнення нечітких блоків динамічними 

моделями. Оптимізація нечітких контролерів. Використання таблиць фаззі-

пошуку, синтез нечітких правил на основі числових даних, приклад 

проектування нечіткого регулятору. 
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Тема 8. Задача розпізнавання образів. Визначення образу, сукупності 

ознак, метрика задачі. Поняття кластеру, відстані в просторі станів. Метод 

розпізнавання по скалярному добутку векторів за допомогою матричного 

класифікатора. Біологічний і штучний нейрон. Історія створення штучних 

нейронних мереж. Найпростіша штучна нейронна мережа. Персептрони, 

лінійна роздільність. 

Тема 9. Нейронна мережа прямого розповсюдження, багатошарові 

мережі. Алгоритм зворотного поширення похибки. Алгоритми навчання з 

учителем, епохи, навчальні, контрольні і перевірочні дані. перенавчання та 

узагальнення нейронних мереж. Класифікаційні ознаки нейронних мереж. Типи 

активаційних функцій. Теорема Розенблатта про навчання; навчання нейронної 

мережі, як задача комбінаторної оптимізації. Правило Хебба, модель Хопфілда 

та її узагальнення. Ієрархічні нейронні мережі. Моделі Липпмана -Хеммінга, 

Хехт-Нільсена, Коско. 

Тема 10. Основи нечітких нейронних мереж. Поняття нейро-нечіткої 

мережі та способи її завдання. Гібридна мережа у якості адаптивної системи 

логічного виводу. Приклад розв’язання задачи нейро-нечіткого виводу для 

апроксимації експериментальних даних і логічного керування. 

Тема 11. Рекурентні нейронні мережі, мережі Елмана і Джордана. 

Переваги рекурентних мереж над мережами прямого розповсюдження. 

Практичні аспекти побудови мереж для прогнозування часових рядів. 

Використання нейронних мереж в якості регулятора, підготування навчальних і 

контрольних даних. 

Тема 12. Нейронні мережі зустрічного розповсюдження. Задача 

класифікації. Принцип функціонування мережі Кохонена-Гросберга. Методи 

навчання мережі, навчання шару Кохонена, навчання шару Гросберга. 

Модифікації мереж зустрічного розповсюдження. 
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Тема 13. Нейронні мережі Хопфілда і Хемінга. Задача побудови 

асоціативної пам’яті й відновлення інформації. Принцип функціонування 

мереж, методи навчання мереж. Приклади практичного застосування. Мережі з 

радіально-базисними елементами. Варіанти побудови і навчання RBF-мереж. 

Тема 14. Ймовірностні нейронні мережі. Область застосування, принципи 

побудови і функціонування. Узагальнюючо-регресійна нейрона мережа. 

Навчання без вчителя. Область застосування, приклади використання. 

Тема 15. Способи подання інформації у нейронних мережах. Сучасні 

нейромережеві архітектури, когнітрон і неокогнітрон Фукушіма. Теорія 

адаптивного резонансу. Адаптивний кластерний аналіз та карта самоорганізації 

Кохонена. Кінцеві автомати і нейронні мережі. Перспективні напрями 

нейронауки, нейро-ЕОМ шостого покоління, нейропроцесори, математичне 

забезпечення, наукові та комерційні додатки. 

Тема 16. Основи нейрокерування. Послідовна схема нейромережевого 

керування. Паралельна схема контролера нейромережевого керування. 

Нейромережеве керування із зворотним зв’язком. Схема із звичайним 

контролером, що керується нейронною мережею. Недоліки систем керування з 

нейромережами. 

 

Змістовий модуль 3 Генетичні алгоритми та бази даних 

Тема 17. Мультиагентні системи. Область застосування й типові задачі 

мультиагентних систем. Принципи побудови і спеціалізовані програмні пакети 

для роботи з мультиагентними системами. Агенті платформи. 

Тема 18. Генетичні алгоритми, основні поняття, історична довідка. 

Область застосовності, подання параметрів оптимізації. Генетичні оператори.  

Репродуктивний план Холланда. Функція пристосованості. Селекція 

батьківських хромосом. Критерії зупинення еволюції. 

Тема 19. Генетичні алгоритми для багатокритеріальної оптимізації. 

Використання генетичних алгоритмів для витягу знань і розкриття 

невизначеностей. 
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Тема 20. Поняття бази знань. Ознаки й властивості бази знань. Експертні 

системи як окремий випадок баз знань. Основні проблеми побудови 

ефективних експертних систем. Імовірнісний підхід для розкриття 

невизначеностей, умовні імовірності Байєса. Стек логічного висновку. Прямий і 

зворотній логічний висновок. 

Тема 21. Діалог з експертної системою. Стратегії управління висновком. 

Вирішення задач технічної діагностики за допомогою експертних систем. 

Програмна реалізація експертних систем, спеціалізовані програмні пакети. 

Побудова і приклади використання гібридних експертних систем для задач 

автоматичного керування. 

Тема 22. Проблеми, що виникають при створенні інтелектуальних і 

експертних систем для завдань автоматичного керування. Розгляд прикладів 

використання інтелектуальних технологій для підвищення якості керування 

виробничими процесами. 

 

Теми лабораторних робіт 

1. Первинні етапи розробки нечітких контролерів. 

2. Постанова задачі синтезу системи керування. Складання опису вхідних 

сигналів і керуючих впливів, аналіз об’єкта управління; проведення 

фаззіфікації змінних; формулювання експертних правил для систем 

регулювання. 

3. Дослідження особливостей роботи модифікацій алгоритмів нечіткого 

висновку в задачах класифікації. 

4. Ідентифікація складних динамічних об’єктів за допомогою нечітких 

моделей. 

5. Аналітичне проектування нечітких регуляторів с заданими 

характеристиками. Доповнення нечітких блоків динамічними моделями. 

Оптимізація нечітких контролерів. Використання таблиць фаззі-пошуку. 
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6. Реалізація методу розпізнавання за скалярним добутку векторів за 

допомогою матричного класифікатора. Побудова найпростіших персептронних 

мереж. 

7. Створення гібридної мережі у якості адаптивної системи логічного 

виводу для апроксимації експериментальних даних. Приклад рішення задачі 

нейро-нечіткого виводу. 

8. Дослідження процесу налаштування дискретного регулятору за 

алгоритмом тренування нейронної мережі. 

9. Дослідження ефективності використання нейронних мереж прямого 

розповсюдження для прогнозування часових рядів. 

10. Дослідження алгоритмів тренування з вчителем” для багатошарових 

рекурентних нейронних мереж в якості регулятору технологічного параметру. 

11. Дослідження функціонування мереж зустрічного розповсюдження 

Кохонена-Гросберга. 

12. Дослідження функціонування мереж Хопфілда-Хеммінга. 

13. Дослідження радіальних базисних мереж різних модифікацій.  

14. Дослідження самоорганізованих шарів і карт Кохонена. 

15. Дослідження роботи базових елементів генетичних алгоритмів для 

пошуку екстремуму цільової функції. 

16. Використання генетичних алгоритмів для налаштування адаптивних 

системах керування. 

17. Практичні аспекти побудови експертних систем для задач 

діагностики. 

18. Нечітка експертна система для ідентифікації динамічного об’єкта. 

19. Дослідження якості роботи мультиагентних систем для ідентифікації 

прямих і зворотних моделей об’єктів керування. 
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3. Рекомендована література 

1. Дьяконов В. MATLAB: учебный курс / В. Дьяконов. – СПб. : Питер, 

2001. – 560 с. 

2. Дьяконов В. Математические пакеты расширения MATLAB : 

специальный справочник / В. Дьяконов, В. Круглов. – СПб. : Питер, 2001. –  

480 с. 

3. Каллан Роберт Основные концепции нейронных сетей : пер. с англ. / 

Роберт Каллан. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 288 с. 

4. Кулаков Г. Т. Инженерные экспресс-методы расчета промышленных 

систем регулирования : спр. пособие / Г. Т. Кулаков – Мн. : Высш. шк., 1984. – 

192 с. 

5. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и 

fuzzyTECH / А. В. Леоненков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 736 с. 

6. Роберт Левин Практическое введение в технологию искусственного 

интеллекта и экспертных систем с иллюстрациями на бейсике / Левин Роберт, 

Дранг Диана, Эделсон Барри : пер. с англ. Москва, 2000. 

7. Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: 

нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети /  

А. П. Ротштейн. – Винница: "УНІВЕРСУМ-Вінниця", 1999. – 320 с. 

8. Системы фаззи-управления / В. И. Архангельский, И. М. Богаенко,          

Г. Г. Грабовский, М. О. Рюмшин – К.: Техника, 1997. – 208 с. 

9. Эйкхофф П. Основы идентификации систем управления : пер.  с англ / 

П. Эйкхофф. – М. : Мир, 1975. – 683 с. 

10. Cohn, P.R. and E.A.Feigenbaum: The Handbook of Artificial Intelligence. 

Volumes ІІІ. 

11. Clocksin, W.F. and C.S. Mellish: Programming in PROLOG. Springer-

Velarg, New York, Inc.1984. 

12. Graham, Neil: Artificial Intelligence - Making Machines "Think". TAB 

Books Inc., Blue Ridge Summit, PA, 1979. 
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13. Lipschutz, S.: Finite Mathematics. McGraw-Hill Book Company, New 

York, 1966. 

14. Naylor, Chris: Build Your Own Expert System. Halstes Press, a Division of 

John Willeyand Sons Inc. New York, 1983 

15. The MathWorks, Inc. Matlab 6.0.0.88 Release 12. User guide. 2000.  

16. HeurislTech Press and William Kaufman, Inc., Los Allos, CA, 1981.  

17. Hayes-Roth, F., D.A. Waterman, and D.B. Lenat: Building Expert Systems. 

Addison-Wesley Publishing Co Inc., Reading, MA, 1983.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диф. залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, виконання 

лабораторних робіт, проведення письмового поточного контролю для 

визначення підсумкових знань студентів; проведення контрольних робіт для 

оцінювання залишкових знань з теорії. 


