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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

Самостійна робота студентів (СРС) займає провідне місце у системі сучас-

ної вищої освіти. З усіх видів навчальної діяльності СРС значною мірою забез-

печує формування самостійності як провідної риси особистості студента. 

Самостійна робота завершує завдання усіх інших видів навчальної діяль-

ності. Адже знання, що не стали об’єктом власної діяльності, не можуть вважати-

ся дійсним надбанням людини. Тому СРС має навчальне, особисте та суспільне 

значення. 

СРС – це багатоаспектне та поліфункціональне явище з двоєдиністю цілей: 

 формування самостійності студента; 

 розвиток здібностей, вмінь, знань та навичок студентів. 

Завдяки СРС відбувається перехід від переважно виконавчої репродуктив-

ної діяльності студентів до пошукового, творчого начала на всіх етапах навчання 

у ВНЗ.  

Самостійна робота з дисципліни “Системи підтримки прийняття рішень” 

передбачає її здійснення в наступних видах: самостійне вивчення теоретичного 

матеріалу, створення бази знань в експертній системі ESTA. 

Метою виконання самостійної роботи є набуття практичних навичок 

створення бази знань в експертній системі ESTA.  

Правильна організація самостійної роботи необхідна для оволодіння 

дисципліною “Системи підтримки прийняття рішень”, оскільки обсяг аудиторних 

занять не дозволяє розглянути на лекціях і лабораторних усі основні аспекти 

роботи з експертними системами та створення бази знань. Крім того, успішність 

самостійної роботи багато в чому визначає успішність здачі екзамену й наступної 

практичної діяльності, тому що тільки в рамках виконання самостійної роботи 

студент одержує навички практичної діяльності. 

У самостійній роботі реалізуються наступні компетенції студента: 

1. Соціально-особистісні: 

1.1.Уміння коректно й переконливо представити свою позицію, сприймати 

критику, досягати компромісу; 

1.2.Готовність до постійного саморозвитку, вміння будувати стратегію осо-

бистого й професійного навчання й розвитку; 

1.3.Адаптивність і комунікабельність; 

1.4.Наполегливість у досягненні мети; 

1.5.Креативність, здатність до системного мислення. 

2. Загальнонаукові: 

2.1.Розуміння й використання основних принципів управління проектами та 

автоматизації даного процесу; 

2.2.Застосування методів закріплення знань, умінь і навичок. 

3. Інструментальні: 

3.1. Здатність до самоорганізації, організації й планування; 
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3.2.Навички роботи з комп’ютером, уміння використовувати сучасні інфор-

маційні технології (довідкові системи, Інтернет і ін.) для одержання дос-

тупу до джерел інформації, зберігання й обробки даних. 

4. Загальнопрофесійні: 

4.1.Володіння основними навичками роботи у різних прикладних інформа-

ційних системах; 

4.2.Вміння автоматизувати процес управління проектами; 

5. Спеціальні професійні: 

5.1.Здатність навчитись користуватись функціоналом будь-якої інформацій-

ної системи; 

5.2.Володіння основами роботи в експертній системі ESTA. 

Самостійна робота виконується студентами під керівництвом викладача, 

який здійснює аудиторну роботу в навчальній групі. 

Самостійна робота студентів повинна мати такі головні ознаки: 

- бути виконаною особисто студентом; 

- бути закінченою розробкою, де розкриваються й аналізуються актуальні 

проблеми з певної теми або її окремих аспектів; 

- демонструвати достатню компетентність автора в розкритті питань, що 

досліджуються; 

- мати навчальну, наукову, й/або практичну спрямованість і значимість; 

- містити певні елементи новизни; 

- самостійна письмова робота оформляється відповідно до вимог кафедри. 

 

При виконанні самостійної роботи необхідно дотримуватись  

НАСТУПНИХ ПРАВИЛ: 

1. Перед виконанням самостійної роботи потрібно повністю ознайомитися зі 

змістом завдання, підібрати потрібну літературу, визначити усі параметри ви-

конання індивідуального завдання на комп’ютері.  

2. Результатом виконання самостійної роботи є створена база знань в експертній 

системі ESTA та звіт, який виконується з використанням комп’ютерної 

техніки та надрукований на папері формату А4. Оформлення звіту: шрифт − 

Times New Roman; розмір шрифту − 14 кегель; інтервал між рядками − 

півтора; абзац − 12,5 мм, поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 

мм; нумерація сторінок − по центру нижнього поля. Зразок оформлення 

титульної сторінки наведено у додатку А. 

3. Після перевірки кожного завдання викладачем студент зобов’язаний усунути 

допущені помилки, інакше він не допускається до виконання наступного 

завдання. 

Усі види самостійної роботи повинні бути здані у встановлений графіком 

термін. Викладач фіксує факт здачі кожної роботи та виставляє оцінку в журнал. 

 

Поради із планування й організації часу, необхідного для виконання 

самостійної роботи 

Раціональне планування і організація самостійної роботи студентів є найва-

жливішою умовою її ефективності. 
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Планування самостійної роботи направлено на формування логічно вибуду-

ваної, прозорої, зрозумілої, доступної і ефективної системи організації самостій-

ної роботи та її оцінки. 

При цьому необхідно пам’ятати, що самостійна робота студентів виконує в 

навчальному процесі кілька функцій: 

− розвиваючу (підвищення культури розумової праці, привчання до творчих 

видів діяльності, вдосконалення інтелектуальних здібностей студентів); 

− інформаційно-навчальну (навчальна діяльність на аудиторних заняттях, 

непідкріплена самостійною роботою, стає мало результативною); 

− орієнтуючу і стимулюючу (процесу навчання надається прискорення і 

мотивація); 

− виховну (формуються і розвиваються професійні якості фахівця); 

− дослідницьку (новий рівень професійно-творчого мислення). 

В основі самостійної роботи студентів лежать наступні принципи: розвиток 

творчої діяльності, цільове планування, особистісно-діяльнісний підхід. 

Самостійну роботу можна назвати ефективною тільки в тому випадку, якщо 

вона організована і реалізується в освітньому процесі як цілісна система на всіх 

етапах навчання. 

Можна виділити кілька об’єктивних закономірностей організації самостійної 

роботи студентів: 

− творча складова самостійної роботи зростає в міру навчання; 

− в процесі організації самостійної роботи виникає потреба в методичному 

забезпеченні; 

− застосування інформаційних технологій стає частиною організації і моні-

торингу самостійної роботи студентів на всіх її етапах. 

У процесі самостійної роботи студент набуває навиків самоорганізації, само-

контролю, самоврядування, саморефлексії і стає активним самостійним суб’єктом 

навчальної діяльності. 

Самостійна робота повинна давати важливий вплив на формування особис-

тості майбутнього фахівця. Кожен, хто навчається самостійно планує режим своєї 

роботи з урахуванням часу роботи бібліотеки, профільних лабораторій, комп’ю-

терних класів і т.п. Він виконує самостійну роботу за особистим індивідуальним 

планом, в залежності від його підготовки, часу та інших умов. 

Першим завданням в організації позааудиторної самостійної роботи є 

складання розкладу, що відображає час занять і їх характер, перерви на обід, 

вечеря, відпочинок, сон, проїзд і т.п. Із самого початку студенту не потрібно 

прагнути робити відразу найважчу її частину. Доцільно вибрати щось середнє за 

складністю. Після цього, перейти до більш важкої роботи, легке залишивши 

наостанок. Розумову працю необхідно не тільки правильно організувати, а й 

стимулювати. Важливо вміти підтримувати стійку увагу до досліджуваного 

матеріалу. Вироблення уваги вимагає значних вольових зусиль від студента. 

Стійка увага з’являється тоді, коли людина ставиться до справи з інтересом. 

Слід правильно організувати свої заняття за часом: 50 хвилин − робота, 5-10 

хвилин − перерва, після 3 годин роботи перерва − 20-25 хвилин. Інакше нарос-

таюча втома спричинить нестійкість уваги. Організація активного відпочинку 
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передбачає чергування розумової та фізичної діяльності, що відновлює працез-

датність людини. 

 

Опис послідовності дій студента  

при виконанні самостійної роботи 

 Організацію самостійної роботи можна умовно розділити на три етапи:  

− планування навчальної діяльності та її методична підготовка;  

− здійснення цієї діяльності та її супровід;  

− контроль, аналіз результатів (з можливими змінами в плануванні самос-

тійної роботи). 

 

Рекомендації щодо використання матеріалів навчально-методичного 

комплексу навчальної дисципліни 

Зміст вивчення дисципліни “Системи підтримки прийняття рішень” 

визначено її  робочою програмою. 

Інформативну частину навчання складають навчальні посібники, конспекти 

лекцій у паперовій та електронній формі, план, зміст та методичні рекомендації 

до проведення лабораторних занять, методичні рекомендації до виконання самос-

тійної роботи, перелік рекомендованої до вивчення літератури, ресурси мережі 

Інтернет. 

У рекомендаціях до проведення лабораторних занять з дисципліни “Системи 

підтримки прийняття рішень” міститься план занять, завдання для виконання 

лабораторних робіт та перелік питань для самостійного опрацювання матеріалу. 

Також зазначається короткий теоретичний  коментар  до  кожної  теми, що допо-

магає студентові ознайомитися із сутністю питань, на основі яких базується 

виконання завдань лабораторних робіт. Окрім цього у даних методичних реко-

мендаціях можна ознайомитися з питаннями, що виносяться на обговорення та 

списком літератури, необхідної для цілеспрямованої роботи студента при під-

готовці до наступного лабораторного заняття. 

 

Рекомендації щодо роботи з літературою 

Найважливішим інформаційним джерелом  вивчення  навчальної дисципліни 

“Системи підтримки прийняття рішень” є ресурси мережі Інтернет. Основна 

частина матеріалу в Інтернеті розрахована на професіоналів, тому при вивченні 

навчальної дисципліни спочатку необхідно користуватися літературою 

навчального характеру. 

При опрацюванні матеріалу потрібно дотримуватись таких правил: 

1. Зосередитися на тому, що читаєш. 

2. Виділити головну думку автора. 

3. Виділити основні питання тексту від другорядних. 

4. Зрозуміти думку автора чітко і ясно, що допоможе виробити власну 

думку. 

5. Уявити ясно те, що читаєш. 

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних    

термінів слід знаходити у фаховій літературі, термінологічних словниках. Нез-
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розумілі місця, фрази, вирази доречно перечитувати декілька разів, щоб зрозу-

міти їх зміст. 

Після прочитання тексту необхідно: 

1. Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і практикою. 

2. Закріпити прочитане у свідомості. 

3. Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі. 

4. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам. 

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора, року 

видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік і номер видання, заго-

ловок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних питань 

тексту в логічній послідовності теми. 

Складання плану, або тез логічно закінченого за змістом уривка тексту, 

сприяє кращому його розумінню. План може бути простий або розгорнутий, 

тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури за 

даною темою. Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути 

короткі або розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його літе-

ратурної і професійної лексики, навичок самостійної роботи з книгою. 

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для заміток і 

вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. В них необ-

хідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються різним шрифтом 

або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, рамками, 

стовпчиками тощо. Записи можуть бути у вигляді  конспекту, простих або роз-

горнутих тез, цитат, виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем. 

 

Поради із підготовки до поточного,  

проміжного та підсумкового контролю 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань 

студентів. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і 

проводиться під час лекцій та лабораторних занять. 

Форми поточного контролю: 

− усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку лабораторного 

заняття з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв.); 

− письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці  лабора-

торного заняття (5-10 хв.). Відповіді перевіряються і оцінюються викла-

дачем у поза аудиторний час; 

− перевірка виконання завдань лабораторних робіт; 

− тестова перевірка знань студентів; 

− інші форми. 
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2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

№ 

розділу, 

теми 

Назва розділу, теми 

 

Кількість 

годин 

СРС 

Форма 

контролю 

Термін 

виконання 

СРС 

(сем./тиж.) 

Тема 1 
Сутність та особливості систем 

підтримки прийняття рішень 

2 

База знань в 

експертній 

системі ESTA, 

звіт. 

8/7-9 

Тема 2 
Загальна модель процесу 

прийняття рішення 

4 

Тема 3 
Розвиток і запровадження 
СППР 

2 

Тема 4 
Основні компоненти системи 

підтримки прийняття рішень. 

4 

Тема 5 Класифікація СППР 2 

Тема 6 Орієнтовані на моделі СППР 2 

Тема 7 
Концептуальні засади 

розроблення СППР 

4 

Тема 8 
Групові СППР та виконавчі 

інформаційні системи 

3 

Тема 9 
Перспективні напрями розвитку 
СППР 

2 

Разом годин самостійної роботи 

студента 
42 

  

 

 

3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

Завдання. 1) Створити  базу знань в експертній системі ESTA, що містить 

сукупність відомостей про (предменту область обрати згідно номера студента в 

журналі академічної групи): 

1. лікарські препарати; 

2. грошові одиниці; 

3. мови світу; 

4. вищі навчальні заклади м. Львова; 

5. молочну продукцію; 

6. породи собак; 

7. імена; 

8. побутову техніку; 

9. сорти кави; 

10. канцелярські товари; 

11. навчальні предмети; 

12. торгові марки; 

13. породи кішок; 

14. художню літературу; 

15. викладачів факультету; 
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16. дисципліни спеціальності «економічна кібернетика»; 

17. транспортні засоби; 

18. пам’ятки архітектури м.Львова; 

19. театри; 

20. музичні твори; 

21. ювелірні вироби; 

22. туристичні фірми; 

23. подорожі; 

24. дозвілля і розваги; 

25. мобільні телефони; 

26. автомобілі. 

 

2) Створити нові параметри, секції для аналізу параметрів, додати малюнки та 

прив’язати їх до відповідних параметрів, налаштувати базу знань для роботи. 

3) Підготувати звіт. 

 

Теоретичні відомості  

 

Для початку роботи з IDE ESTA потрібно зайти в папку з встановленою 

програмою, та запустити ESTA.EXE. Зовнішній вигляд системи зображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Середовище експертної оболонки ESTA 

 

Структуру експертної системи ESTA наведено на рис. 2.  
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Рис. 2. Структура експертної системи ESTA 

 

Для детального вивчення меню системи відкрийте одну із наявних в 

системі баз знань, наприклад базу знань CINEMA.KB. Дана БЗ (база знань) дає 

поради щодо вибору кінотеатру. Для цього виберіть пункт меню File → Open і 

базу знань CINEMA.KB як це показано на рис. 3.  

 

Рис. 3. Завантаження бази знань в систему 

 

Меню експертної системи IDE ESTA складається з наступних пунктів. 

FILЕ − містить системні команди, які дозволяють: створювати нову базу 

знань, зберігати та відкривати існуючу, роздруковувати інформацію з бази знань, 

виходити з системи. 

 New – створює нову базу знань (рис. 4). За допомогою діалогового вікна, 

яке відкривається цією командою, можна створити Базу знань (Knowledge Base), 

діалог (Dialog), простий текстовий файл (Text File). 

Графічний 

інтерфейс 

Інтелектуальни

й редактор 

бази знань 

Інтерфейс 

користувача 
Бази знань 

*.KB Бази знань 

*.KB Бази знань 

*.KB 

*.KBT 
  

Бази графічних 

зображень 

*.bmp (*.wmf ) 

 

Бази текстів 

*.bmp (*.wmf ) 

 

Параметр

и  

Секції  

Тип вікна  Тип даних  
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Рис. 4. Створення нової БЗ 

 

Якщо обрати перший тип, то в цьому випадку ESTA створює безіменний 

(Untitled) файл із розширенням *.kb і переходить в режим редагування. 

Створений документ не може бути збережений, поки не будуть створені які-

небудь структури бази знань, команди save і save as... не активовані. В цьому 

режимі можна створювати і редагувати секції, параметри, бази графічних файлів. 

Однак рекомендується спочатку створити титул, використовуючи меню title. У 

цьому випадку активізуються всі команди File.  

При виборі другого типу документа – діалог, появляється ще одне діалогове 

вікно, команди якого дозволяють встановити режим фіксування діалогу між ЕС і 

користувачем. Зокрема режим фіксування тільки питань чи відповідей; режим 

фіксування порад advice; режим фіксування титулів.  

Третій тип документа – текстовий файл, використовують для створення 

простого текстового файлу з розширенням *.kbТ. 

Open – відкриває вже існуючу базу знань. 

Save – зберігає БЗ у файл. 

Save as – зберігає БЗ в новий файл. 

Print – виводить на принтер БЗ чи її частини 

Printer setup − містить параметри налаштування принтера. 

Exit – вихід з системи. 

EDIT − містить команди редагування. 

Undo − відмінює останню зроблену дію. 

Redo – повертає назад те, що було відмінено командою Undo. 

Cut – служить для вирізання певної частини тексту. 

Copy – копіювання. 

Paste  − вставка. 

Delete – видалення. 

Select all  − вибір всіх об’єктів активного вікна. 

Search – пошук. 

Search again  − пошук наступного співпадіння. 

Replace – заміна. 

Font – настройки шрифтів програми (дозволяє змінювати такі властивості 

шрифтів як стиль, розмір та ін.). 

Insert – вставка об’єктів. За допомогою нього в БЗ можна додати назву 

параметра (Parameter name), секції (Section name), малюнка (Picture name), дії 

(Action name), функції (Function name), файлу (File name). 

CONSULT − дозволяє проводити консультування, а також працювати з БЗ. 
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Begin consultation – почати процес консультації. 

Continue consultation – продовжити процес консультування. 

Advice given in last session – показати пораду, яка була згенерована в 

останній консультації. 

Check knowledge base – дозволяє перевірити БЗ на наявність помилок. 

Show knowledge base – показати БЗ. 

PARAMETER − робота з параметрами БЗ. 

New parameter  − додати новий параметр в базу знань. 

Edit parameter −  редагувати параметр. 

Update parameter  − обновити параметр. 

Delete parameter  − видалити параметр з БЗ. 

Show current parameter − показати синтаксис даного параметра. 

How was the parameter value established − як отрималося значення заданого 

параметра. 

What if parameter changes its value − показати зміни значень параметра. 

Draw parameter tree − намалювати дерево параметрів. 

List all parameters  − показати всі параметри. 

List parameters with a value − показати всі параметри з їхніми значеннями. 

SECTION − робота з секціями бази знань. 

New section  − додати нову секцію. 

Edit section  − змінити секцію. 

Update section  − обновити секцію. 

Delete section −  видалити секцію. 

Draw section tree − намалювати дерево секцій. 

List all sections −  показати всі секції БЗ. 

TITLE − дозволяє працювати із заголовками БЗ. 

New title − додати новий заголовок. 

Edit title −  редагування заголовку. 

Update title − обновити заголовок. 

Delete title − видалити заголовок. 

Show title − показати заголовок. 

PICTURES − робота з малюнками бази знань. 

Picture database  − викликає базу даних малюнків (рис. 5), з якої в базу 

знань можна додавати зображення. 

 

Рис. 5. База даних малюнків 
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Pack pictures database − запакувати базу малюнків. 

HELP − допомога по експертній оболонці ESTA. 

Contents  − опис системи ESTA. 

User guide  − допомога по інтерфейсу програми. 

Knowledge representation − допомога по представленню знань. 

About  − про експертну оболонку ESTA. 

WINDOW − впорядкування відкритих вікон. 

Tile − розмістити вікна поруч (зліва на право). 

Cascade  − розмістити вікна «каскадом». 

Arrange icons  − впорядкувати іконки. 

 

Для створення нового параметру виберіть Parameter → New Parameter. У 

діалоговому вікні (рис. 6), що відкрилося, потрібно задати дві характеристики для 

параметру: назву і тип. Назва повинна бути зрозумілою і відповідати тій 

інформації, яку параметр описує.  

 
Рис. 6.  Діалогове вікно створення параметрів 

 

В ESTA є чотири типи параметрів:  

− логічний (boolean),  

− категорійний або перерахований (category),  

− текстовий (text),  

− числовий (number). 

Логічний тип використовується для зображення властивостей, які можуть 

набувати значень «істина», «хибність» або «невідомо». Синтаксис цих параметрів 

такий: 
parameter Назва параметра : ' ' 

type boolean 

explanation 'Пояснення для даного параметра' 

/* rules field */ 

question 'Запитання для параметра' 

picture 'малюнок параметра' 
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Після слова parameter зразу слідує його назва, type – відображає його тип, 

explanation − пояснення для цього параметра, question − запитання, яке відповідає 

даному параметру, picture − малюнок для даного параметру.  

Перерахований тип використовують для зображення властивостей певного 

об’єкту, які можна перерахувати. Наприклад, колір машини може бути: синім, 

зеленим, білим чи чорним. В ESTA він зображається наступним чином: 
parameter Color : 'parameter Color' 

type category 

explanation 'This is a parameter Color' 

options 

  blue - 'blue color', 

  green - 'green color', 

  white - 'white color', 

  black – ‘black color’. 

/* rules field */ 

question 'What color?' 

picture '' 

 

Текстові параметри використовуються для представлення властивостей, 

значення яких має бути текстового характеру. Синтаксис як в логічному типі, 

тільки type – text: 
parameter NameParameter : ' ' 

type text 

explanation 'This is text parameter' 

/* rules field */ 

question 'What is your name?' 

picture ' ' 

 

Числові параметри використовуються для числових властивостей: 
parameter Age : ' ' 

type number 

explanation 'Your age' 

/* rules field */ 

/* range field */ 

question 'How old are you?' 

picture ' ' 

 

Наприклад, параметр cinema у базі знань CINEMA.KB описано наступним 

чином:  
parameter cinema : 'the name of the cinema  

              showing the film you want to go to' 

type category 

options 

 odeon, 

 palace. 

question 'Which cinema is showing the film?' 
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За допомогою цього параметру експертна система отримує інформацію про 

кінотеатр, в якому транслюється певний фільм. Це є перерахований параметр. І за 

допомогою нього можна ввести в експертну систему інформацію про те, де 

транслюється фільм: в Odeon чи в Place.  

Параметр в режимі консультації зображено на рис. 7.  

 

 
Рис. 7. Параметр cinema в режимі консультації 

 

Для того, щоб редагувати параметри потрібно вибрати відповідний пункт 

меню Parameter → Edit parameter і вибрати параметр для редагування, як 

показано на рис. 8. 

 
Рис. 8. Вибір параметра для редагування 

 

Аналогічно здійснюється збереження та видалення параметрів. 

Під час консультації можна подивитися на активний параметр за 

допомогою Show current parameter (рис. 9), а також переглянути значення 

параметрів через List parameters with a Value (рис. 10). 
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Рис. 9. Активний параметр 

 

Рис. 10. Параметри та їх значення 

 

Для перегляду всіх параметрів БЗ вибирають пункт меню Parameter →List 

all parameters (рис. 11). 

 
Рис. 11.  Список всіх параметрів бази знань 

 

Найвищий рівень представлення знань в ESTA складається з секцій. 

Консультація будь-якої бази знань починається з секції start, тому вона 
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обов’язкова для кожної бази знань. Секції в ESTA − це логічні блоки, в межах 

кожного з яких виконується аналіз певних даних з метою подальшого 

переключення на іншу секцію чи виведення порад. 

Для створення нової секції вибирають Section→New Section, після чого в 

діалоговому вікні (рис. 12) вводять її назву і натискають кнопку ОК. 

Відкривається вікно опису секції (рис. 13). 

 

 
Рис. 12. Створення секції в ESTA 

 

 
Рис. 13. Опис секції в ESTA 

 

Секція має наступний синтаксис:  
<section> ::= section <section-name> [:] <description-text>  

<paragraph-list>  

<paragraph-list> ::= <paragraph> [<paragraph-list>]  

<paragraph>      ::= [if <boolean-expression>] <action>  

                     [if <boolean-expression>] (<actions>)  

<actions>        ::= <action> [,<actions>]  

<action>         ::= advice |  

                     assign |  

                     call |  

                     chain |  

                     do |  

                     do_section_of |  

                     exit |  

                     stop 

Секція складається з назви (section-name), опису (description-text) та кількох 

параграфів. Якщо параграф містить логічний вираз, то спочатку обчислюється 

цей вираз і в випадку його істинності чи коли параграф не містить логічний 

виразів, виконуються дії, згідно порядку записаному в параграфі. Дії в ESTA є 

такі: 
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advice  − виводить пораду яка вказана в лапках; 

assign  − використовується для присвоєння значень параметрам; 

call  − викликає вбудовані процедури, а саме: 
<call> ::= call clear_all() |  

           call clear_value(<parameter_name>) |  

           call display(<filename>) |  

           call hyperadvice(<filename>,<name>) |  

           call restore_values(<filename>) |  

           call save_values(<filename>) |  

           call showpic(<picture_name>) |  

           call sound(<Duration>,<Frequency>) |  

           call system(<string>) 

 

chain − дозволяє почати консультацію з нової бази знань (використовується 

у випадку, коли система розбита на кілька баз знань); 

do  − переведення контролю виконання на іншу секцію; 

do_section_of − приймає аргументом перерахований параметр і виконує 

керування згідно вибраного значення цього параметра; 

exit −  вихід з режиму консультації; 

stop −  ця дія може використовуватися для оптимізації . 

Наприклад, у базі знань CINEMA.KB секція city_centre створена наступним 

чином: 
section city_centre : 'accessing a city centre cinema' 

if distance>=10 advice 'Use your car.' 

if (distance>=3 and distance<10)  advice 'Take a taxi.' 

if (distance<3 and time>=30) advice 'Walk.' 

if (distance<3 and time<30) advice 'Take a taxi.' 

 

У даній секції аналізуються параметри distance і time. В залежності від 

значень, які вони отримують, буде видана порада про використання власної 

машин, виклику таксі чи прогулянки пішки до кінотеатру. 

Для відображення структури секцій бази знань потрібно вибрати 

Section→Draw section tree (рис. 14), а для відображення списку всіх секцій − 

Section→List all sections (рис. 15). 

 

 
Рис. 14. Дерево секцій 
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Рис. 15. Список всіх секцій 

 

Графічна інформація бази знань міститься в базі даних системи ESTA. Для 

додавання або настроювання зображень служить пункт меню Pictures → Pictures 

Database (рис. 16), вибором якого відкривається діалогове вікно з трьома 

закладками: Database, Attributes, Hotspots. 

 

 
Рис. 16. База даних рисунків 

 

За допомогою кнопок, розташованих на закладці Database, можна додавати 

(кнопка Import) або видаляти (кнопка Delete) рисунки в базі даних (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Закладка Database 
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На закладці Attributes (рис. 18) розміщені атрибути рисунка, вже 

завантаженого в базу даних системи ESTA:  

Save picture as − змінити назву рисунка;  

Keep scale − зберегти масштаб;  

Fit in Frame − розтягнути на весь фрейм;  

Origin − розмістити зображення в точку з координатами (X,Y). 

 
Рис. 18.  Закладка Attributes 

 

Закладка Hotspots (рис. 19) призначена для прикріплення рисунків до 

параметрів. Для цього на закладці Database спочатку вибирають  потрібний 

рисунок, а потім, перейшовши на закладку Hotspots, прикріплюють параметр до 

якого цей рисунок має бути прив’язаний. Атрибут видимості/невидимості для 

конкретно обраного рисунка встановлюється перемикачами Visible/Invisible. Його 

можна задати і для всіх рисунків бази знань, використовуючи кнопки Set All to 

Visible та Set All to Invisible. 

 
Рис. 19. Закладка Hotspots 

 

Наприклад, за допомогою рисунків базу знань CINEMA.DB можна 

модифікувати так, що при запитанні про вибір кінотеатру будуть  відображатися 

логотипи кінотеатрів (рис. 20). Їх підвантажують в базу знань через пункт меню 
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Pictures → Picture Database, попередньо перетворивши в формат *.bmp, 

наступним чином:  

− на закладці Database через кнопку Import загрузити потрібний малюнок, 

задавши йому назву cinemas; 

− перейти на закладку Attributes і вибрати Keep Scale (щоб рисунок не 

масштабувався) та Fit in Frame (розтягнення його на весь фрейм). 

 
Рис. 20. Логотипи кінотеатрів 

 

Наступним кроком є редагування параметру cinema (Parameter → Edit 

Parameter) таким чином, щоб він був зв’язаний з рисунком cinemas. Для цього в 

кінці його опису додають стрічку picture ‘cinemas’: 
parameter cinema : 'the name of the cinema showing the  

                    film you want to go to' 

type category 

  options, 

  odeon, 

  palace. 

question 'Which cinema is showing the film?' 

picture 'cinemas' 

 

Тепер при консультації будуть виводитись рисунки (рис. 21). 

 
Рис. 21. Рисунки при консультації 
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Питання для самоконтролю 

1. Що таке база знань? Чим вона відрізняється від бази даних? 

2. Які об'єкти можна створити за допомогою меню File ? New? 

3. Як можна перевірити БЗ на наявність в ній помилок? 

4. Що робить пункт меню Show knowledge base? 

5. Як додати новий параметр в базу знань? 

6. Яким чином створити нову секцію в ЕC IDE ESTA? 

7. Яку роль відіграють параметри в експертній оболонці IDE ESTA? 

8. Як створити новий параметр в ЕC IDE ESTA? 

9. З яких двох частин складаються правила? 

10. Який синтаксис числового параметру в ЕС IDE ESTA? 

11. Для чого використовують текстовий параметр та який його синтаксис?  

12. Яке призначення логічного параметру?  

13. Який синтаксис представлення перерахованого параметру в IDE ESTA? 

14. Як побачити значення активного параметра? 

15. Як можна переглянути всі параметри активної БЗ? 

16. Яким чином параметри можуть отримувати свої значення? 

17. Що таке секції в ЕC IDE ESTA? 

18. Що виконує дія advice? 

19. Для чого служить дія assign? 

20. Що виконує дія chain? 

21. Для чого служить дія do та дія do_section_of? 

22. Яка різниця між діями exit та stop? 

23. Як можна побачити структуру секцій бази знань?  

24. Яким чином додаються рисунки в IDE ESTA? 

25. Якого формату повинні бути рисунки? 

26. Як налаштувати рисунок, щоб він не масштабувався? 

27. Як розмістити рисунок в точку з координатами (X,Y)? 

28. Як здійснюється прив'язка рисунка до конкретного параметра? 

29. За допомогою якої команди можна рисунок розмістити в Title? 

30. Яка назва файлу бази даних малюнків в IDE ESTA? 
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Порядок оформлення та захисту самостійної роботи 

 

1. Звіт про виконання самостійної роботи подається у друкованому форматі 

на папері формату А4. 

Оформлення звіту: шрифт − Times New Roman; розмір шрифту − 14 кегель; 

інтервал між рядками − півтора; абзац − 12,5 мм, поля: верхнє і нижнє – 20 мм, 

ліве – 25 мм, праве – 15 мм; нумерація сторінок − по центру нижнього поля.  

Звіт повинен мати наступну структуру:  

- титульна сторінка (додаток А).  

- формулювання завдання; 

- суть проекту створення бази знань; 

- графічний матеріал (структура бази знань, скріни  параметрів, секцій для 

аналізу параметрів тощо); 

- література. 

 

2. Самостійна робота подається викладачу не пізніше ніж за 1 тиждень до 

кінця семестру в електронному (файл бази знань) та друкованому вигляді (звіт). 

3. Оцінка за самостійну роботу виставляється на заключному занятті з нав-

чальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом 

самостійної роботи. Можливий захист завдання шляхом демонстрації бази знань 

в ESTA. 

4. Оцінка за самостійну роботу є обов’язковою складовою підсумкової оцін-

ки з навчальної дисципліни. 

 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Результати самостійної роботи оцінюються викладачем згідно з чинною 

шкалою оцінювання. 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а
л

и
 р

ей
т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

б
а
л

ів
 

Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 

завдання зроблене повністю та здане вчасно, якісно оформлено 

звіт 
5 

завдання зроблене, але є незначні помилки в процесі побудови 

коду програми або неналежно оформлений звіт; 
4 

завдання зроблене, але є незначні помилки в процесі побудови 

коду програми та немає звіту; 
3 

завдання зроблене, але є суттєві помилки в процесі побудови 

коду програми та немає звіту; 
2 

завдання не виконане або тільки розпочато процес побудови коду 

програми. 
0-1 
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Додаток А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра економічної кібернетики 

 

 

 

  

 

Самостійна робота № ___ 

 

з дисципліни 

 

СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 

 

тема «___________________________________» 

 

 

 

 

 

Виконав:  

 

Перевірив:  
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