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Конспект лекції № 1 

 

Тема № 1.  Основні поняття та системотехнічні аспекти теорії створення 

програмних та інтелектуальних систем 
 

Міжпредметні зв’язки: Дисципліна “Технології створення програмних та 

інтелектуальних систем” взаємопов’язана з такими дисциплінами як  як  

“Технології інтернет”, “ Економіка і організація виробництва програмних 

продуктів”, “Технології проектування та адміністрування БД і СД” та ін. 

 

Мета лекції: познайомити студентів з напрямками розвитку інформаційних 

систем (ІС), метою та принципами створення ІС, класифікацією програмних 

систем, надійністю та ефективністю (ІС). 

 

План лекції  

1. Значення та напрямки розвитку інформаційних систем.  

2. Основні поняття дисципліни.  

3. Класифікація програмних систем.  

4. Мета, задачі та принципи створення програмних систем.  

5. Системний підхід до створення програмної системи.  

6. Декомпозиція інформаційних систем.  

7. Надійність та ефективність інформаційних систем. 

 

Опорні поняття: інформаційна система (ІС), класифікація ІС, системний 

підхід до створення ІС, декомпозиція інформаційних систем. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1.Вахнюк С.В. Технологія створення програмних та інтелектуальних 

систем [Текст] : навчальний посібник / С. В. Вахнюк. – Суми: ДВНЗ “УАБС 

НБУ”, 2011. – 254 с. 

2. Недашківський О.Л. Планування та проектування інформаційних 

систем: навчальний посібник / О.Л. Недашківський. – Київ, 2014. – 215с. 

3. Бахтизин В.В. Технология разработки програмного обеспечения 

/В.В.Бахтизин, Л.А.Глухова – Минск: БГУИР, 2010. – 267с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Telecommunications billing http: // en.wikipedia.org / wiki/ 

Telecommunications _billing  

2. www.vtei.com.ua/images/OFF/ekis/.../tehnologiya_stvorennya.pdf 

3. http://eprints.kname.edu.ua/46989/1/2017%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%

2024%D0%9D%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%

D0%B514.04.17__.pdf 

4. allbest.ru/k-3c0b65625a2ad78a5c43a88521216c36.html 

 

http://www.vtei.com.ua/images/OFF/ekis/.../tehnologiya_stvorennya.pdf


Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  

 

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 
 
. 

1. Значення та напрямки розвитку інформаційних систем 

Сьогодні, у вік інформації та комп’ютеризації інформаційні ресурси є 

такими самими ресурсами, як і трудові, матеріальні та енергетичні. Отож ми 

можемо казати про інформаційну епоху, що ґрунтується на інформації, та 

інформаційну сферу – керівників різних рівнів, учених, спеціалістів і 

службовців. Управління будь яким об’єктом чи процесом можна порівняти з 

управлінням живим організмом, де головну роль відіграє нервова система.  

В сучасному світі роль нервової системи відіграють інформаційні 

потоки. Порушення в потоках інформації призводять до перебоїв як в роботі 

конкретного пристрою, процесу, підприємства, так і всього господарства, а 

без достовірної, повної та своєчасної інформації неможливо керувати будь-

яким об’єктом, процессом, системою. 

Обчислювальна техніка все ширше використовується як в управлінні 

виробничими процесами, так і всією економікою. Вже сьогодні матеріальні 

витрати на зберігання, передавання та переробку інформації перевищують 

аналогічні витрати в світі на енергетику. 

Рівень економіки будь якої держави зараз прийнято визначати за рівнем 

телефонізації, комп’ютеризації та поширеністю доступу до Інтернет. 

Комп’ютеризація суспільства – це не лише техніка, а й люди. Нова 

комп’ютерна ідеологія має пронизувати всі ланки підготовки спеціалістів і 

керівників. 

Нову економічну думку та механізм управління неможливо втілити в 

життя без комп’ютеризації і без нових інформаційних технологій, адже вони 

мають базуватися на точній, достовірній та своєчасній інформації. 

Тому інформаційна технологія – цілеспрямована організована 

сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної 

техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук 

інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно 

від місця їх розташування. 

Можна виділити три основних напрямки інформаційних (комп’ютерних) 

технологій для створення інформаційних систем: 

1) персоналізація розрахунків на базі персональних комп’ютнрів і 

систем, 

інтелектуального інтерфейсу користувача з комп’ютнрів; 

2) використання баз даних, експертних систем і баз знань; 

3) застосування мереж передачі даних. 

 

2. Основні поняття дисципліни 



Розглянемо основні поняття проаналізувавши схему взаємозв’язку при 

функціонуванні ІС (рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Схема взаємозв’язку при функціонуванні ІС 

 

Об’єкт управління – це люди, матеріальні цінності, уявні побудови, 

моделі, події чи факти, про які можуть бути зібрані дані. 

Предметна область – це означена будь-якими ознаками сукупність 

об’єктів (усі елементи знання про процес, проблему, організацію, систему та 

ін.). 

Об`єктами можуть бути обрані різні класи систем управління: 

технологічний процес, галузь, виробниче об`єднання, підприємство, цех, 

дільниця, робітник і т.п. 

Інформаційні системи – це людино-машинні системи, які збирають, 

нагромаджують, зберігають, оброблюють і видають за запитом чи 

замовленням інформацію у вигляді даних і знань, необхідних для керування 

об’єктом управління. 

Автоматизація установи – застосування системи оброблення інформації 

в діловодстві та управлінській діяльності установи. 

Система автоматизації установи – система оброблення інформації, яка 

використовується для інтеграції діяльності установи. 

Особа, яка приймає рішення (ОПР) – це спеціаліст, що керує об’єктом 

управління. 

Користувач ІС – особа, що бере участь у функціонуванні ІС, або має 

право використовувати і використовує результати її функціонування. 



Комплект технічних засобів (КТЗ) - сукупність взаємопов'язаних єдиним 

управлінням автономних технічних засобів збирання, накопичення, обробки, 

передачі, ведення та подання інформації, пристроїв управління ними. Сюди 

ж належать засоби оргтехніки, призначені для організації тривалого 

збереження (накопичення) інформації і здійснення інформаційного обміну 

між різними технічними засобами. 

 

3. Класифікація інформаційних систем 

Інформаційні системи можуть значно різнитися за типами об'єктів 

управління, характером та обсягом розв'язуваних задач і рядом інших ознак, 

тому їх можна класифікувати за такими ознаками. 

1. За рівнем або сферою діяльності - державні, територіальні 

(регіональні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних 

процесів. (стратегічні/ функціональні / операційні). 

Державні ІС призначені для складання перспективних та поточних 

планів розвитку країни, обліку результатів та регулювання діяльності 

окремих ланцюгів народного господарства, розроблюють державний бюджет 

та контролюють його виконання і т-ін. До них відносяться автоматизована 

система державної статистики (АСДС), автоматизована система планових 

розрахунків (АСПР), державна інформаційна система фінансових 

розрахунків (АСФР) при Міністерстві фінансів України, система обробки 

інформації з цін (АСОІ цін), система управління національним банком (АСУ 

банк), система обробки науково-технічної інформації (АСО НТІ) і т.ін. 

Територіальні (регіональні) ІС призначені для управління 

адміністративно-територіальним регіоном. Сюди належать ІС області, міста, 

району. Ці системи виконують роботи з обробки інформації, яка необхідна 

для реалізації функцій управління регіоном, формування звітності й видачі 

оперативних даних місцевим і керівним державним та господарським 

органам. 

Галузеві ІС управління призначені для управління підвідомчими 

підприємствами та організаціями. Галузеві ІС діють у промисловості та в 

сільському господарстві, будівництві на транспорті і т.ін. В них 

розв'язуються задачі інформаційного обслуговування апарату управління 

галузевих міністерств і їх підрозділів.  

Галузеві ІС відрізняються сферами застосування - промислова, 

непромислова, наукова. 

Інформаційні системи управління підприємствами (ІСУП) або 

виробничими об'єднаннями (ІСУ ВО) — це системи із застосуванням 

сучасних засобів автоматизованої обробки даних, економіко-математичних 

та інших методів для регулярного розв'язування задач управління виробничо-

господарського діяльністю підприємства. 

Інформаційні системи управління технологічними процесами (ІСУ ТП) 

керують станом технологічних процесів (робота верстата, домни тощо). 

Перша й головна відмінність цих систем від розглянутих раніше полягає 

передусім ухарактері об'єкта управління: - для ІСУ ТП це різноманітні 



машини, прилади, обладнання, а для державних, територіальних та інших 

інформаційних систем  — це колективи людей. Друга відмінність полягає у 

формі передачі інформації: - для ІСУ ТП основною формою передачі 

інформації є сигнал. 

2. За рівнем автоматизації процесів управління - інформаційно-

пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-керівні, системи підтримки 

прийняття рішень (СППР), інтелектуальні ІС. 

Залежно від мети функціонування та завдань, які покладені на ІС на 

етапах збору та змістової обробки даних, розрізняють такі типи ІС: 

інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-управляючі 

(управлінські), інтелектуальні інформаційні системи та системи підтримки 

прийняття рішень. 

Інформаційно-пошукові системи (ІСП) орієнтовані на розв'язування 

задач пошуку інформації.  

В інформаційно-довідкових системах (ІДС) за результатами пошуку 

обчислюють значення певних функцій. 

Інформаційно-управляючі, або управлінські, системи являють собою 

організаційно-технічні системи, які забезпечують вироблення рішення на 

основі автоматизації інформаційних процесів у сфері управління. Отже, ці 

системи призначені для автоматизованого розв'язування широкого кола задач 

управління. 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) та інформаційні системи, 

побудовані (СППР) - це інтерактивні комп'ютерні системи, які призначені 

для підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень із слабо 

структурованих або неструктурованих проблем. 

Штучний інтелект - це штучні системи, що імітують розв'язування 

людиною складних творчих задач. Створенню інтелектуальних 

інформаційних систем сприяла розробка в теорії штучного інтелекту логіко-

лінгвістичних моделей. Ці моделі дають змогу формалізувати конкретні зміс- 

товні знання про об'єкти управління та процеси, що відбуваються в них. 

Логіко-лінгвістичні моделі – це: 

 семантичні мережі (Семантична мережа — інформаційна модель 

предметної області, що має вигляд орієнтованого графа, вершини якого 

відповідають об'єктам предметної області, а ребра задають відносини 

між ними. Об'єктами можуть бути поняття, події, властивості, процеси); 

 фрейми (Фрейм (англ. frame — «каркас», «рамка») — це структура, що 

описує деякий складний об'єкт або абстрактний образ або модель для 

представлення деякої концепції (стереотип сприйняття). Модель містить 

слоти, визначені фасетами. З такої моделі певної концепції нічого не 

можна забрати, атрибути моделі можна лише заповнити. Загальну ідею 

фреймового способу подання знань сформулював Марвін Мінський 

(англ. Marvin Minsky) стосовно зорового сприйняття об'єктів. За 

визначенням М. Мінського, фреймом є один з перспективних видів 

об'єкта сприйняття, який можна формально представити деякою 

структурою у вигляді графа. Верхня вершина такого графа відповідає 



найменуванню об'єкта, а підпорядковані вершини — елементам цього 

об'єкта, що їх видно спостерігачеві з певної точки. Зміна положення 

об'єкта відносно спостерігача призводить до формування інших фреймів, 

оскільки видимими тут можуть бути інші елементи); 

 продукувальні системи - іноді об'єднуються терміном «програмно-

апаратні засоби в системах штучного інтелекту». 

Розрізняють три види інтелектуальних ІС: 

- інтелектуальні інформаційно-пошукові системи (системи типу 

«запитання — відповідь»), які у процесі діалогу забезпечують взаємодію 

кінцевих користувачів — непрограмістів з базами даних та знань 

професійними мовами користувачів, близькими до природних; 

- розрахунково-логічні системи, які дають змогу кінцевим користувачам, 

що не є програмістами та спеціалістами в галузі прикладної математики, 

розв'язувати в режимі діалогу з комп’ютером свої задачі з використанням 

складних методів і відповідних прикладних програм; 

- експертні системи, які дають змогу провадити ефективну 

комп'ютеризацію областей, в яких знання можуть бути подані в експертній 

описовій формі, але використання математичних моделей утруднене або 

неможливе. 

3. За ступенем централізації обробки інформації - централізовані ІС, 

децентралізовані ІС, інформаційні системи колективного використання. 

4. За ступенем інтеграції функцій - багаторівневі ІС з інтеграцією за 

рівнями управління (підприємство — об'єднання, об'єднання — галузь і т.ін.), 

багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями планування і т.ін. 

 

4. Мета, задачі та принципи створення програмних систем. 

 Мета створення інформаційних систем – у гранично короткі терміни 

створити систему обробки даних, яка має задані споживчі якості. До них 

належать: функціональна повнота, своєчасність, функціональна надійність, 

адаптивна надійність, економічна ефективність. 

Функціональна повнота – це властивість інформаційної системи, яка 

характеризує рівень автоматизації управлінських робіт. 

Своєчасність – це властивість інформаційної системи, яка характеризує 

можливість отримання апаратом керівництва необхідної інформації. 

Функціональна надійність – це властивість інформаційної системи 

виконувати свої функції з обробки даних. Це сукупність надійностей 

програмного, інформаційного та технічного забезпечення. 

Адаптивна надійність – це властивість інформаційної системи 

виконувати свої функції, якщо вони змінюються в межах умов, зумовлених 

розвитком системи керування об’єкта впродовж заданого проміжку часу. 

Економічна ефективність інформаційної системи виявляється в 

покращенні економічних результатів функціонування об’єкта в результаті 

впровадження інформаційної системи. 



Створення інформаційної системи передбачає частковий чи повний 

перегляд методів і засобів функціонування інформаційної системи об’єкта 

управління і виконання таких завдань: 

- виявлення його суттєвих характеристик; 

- створення математичних і фізичних моделей досліджуваної системи та 

її елементів; 

- встановлення умов взаємодії людини та комплексу технічних засобів; 

- детальна розробка окремих проектних рішень; 

- аналіз проектних рішень, практична апробація та впровадження. 

Інформаційну систему створюють у тих випадках, коли потрібно 

організувати нові обчислювальні центри, вдосконалити діючу методику й 

техніку розв’язання задач, впровадити нові задачі, а також організувати 

інформаційну систему. 

Принципи створення інформаційної системи поділяють на дві частини: 

загальні та часткові. 

Загальні принципи мають універсальний характер і визначають 

методологічний підхід до створення будь-яких об’єктів. Це такі принципи: 

науковості, нормативності, неперервності, розвитку, ефективності, 

послідовності, від загального до часткового, системний, комплексності, 

використання типових і керівних матеріалів. 

Часткові принципи: систему управління потрібно розглядати як людино- 

машинну; чіткий поділ системи на складові, забезпечення сумісності й 

зв’язку між усіма видами забезпечення; забезпечення єдності обліку, 

типізація, уніфікація та стандартизація. 

При створенні інформаційної системи треба керуватися принципами  : 

системності, розвитку (відкритості), сумісності, стандартизації (уніфікації) та 

ефективності. 

Принцип системності: при декомпозиції мають бути встановлені такі 

зв’язки між структурними елементами системи, які забезпечують цілісність 

інформаційної системи та її взаємодію з іншими системами. 

Принцип розвитку (відкритості): виходячи із перспектив розвитку 

об’єкта автоматизації інформаційну систему треба створювати з урахуванням 

можливості поповнення та обновлення функцій і складу інформаційної 

системи, не порушуючи її функціонування. 

Принцип сумісності: при створенні систем мають бути реалізовані 

інформаційні інтерфейси, завдяки яким вона може взаємодіяти з іншими 

системами за встановленими правилами. 

Принцип стандартизації (уніфікації): при створенні систем мають бути 

раціонально використані типові, уніфіковані й стандартизовані елементи, 

проектні рішення, пакети прикладних програм, комплекси, компоненти. 

Принцип ефективності: досягнення раціонального співвідношення між 

затратами і цільовими ефектами, включаючи кінцеві результати, отримані 

завдяки автоматизації. 

Однією з основних умов створення високоефективної інформаційної 

системи є орієнтація на користувача. При функціонуванні інформаційної 



системи та розв’язанні завдань управління діє велика кількість обмежень, які 

потрібно враховувати під час її розробки. Крім того, в процесі самого 

проектування виникає багато обмежень. Це призводить до того, що в 

пошуках найкращого шляху, за який часто беруть найбільш простий, 

швидкий і дешевий, розробники свідомо чи підсвідомо перекладають 

частину проблем, що виникли, на користувача. Цей шлях може призвести до 

згубних наслідків. 

Користувачі, в свою чергу, прагнучи мінімізувати обсяги своєї роботи, 

не виконують інструкцій розробника й ігнорують систему, яка не полегшує, а 

ускладнює їм життя. 

 
5. Системний підхід до створення інформаційної системи 

У теорії та практиці створення інформаційних систем виділяють три 

підходи:локальний, глобальний та системний. 

Суть локального підходу полягає в тому, що інформаційні системи 

створюють послідовним нарощуванням задач, які розв’язуються в системі 

управління з допомогою комп’ютера. Він передбачає необмежений розвиток 

інформаційних систем, а тому кожну із них неможливо вивчити вцілому. 

Крім того, проект на предмет його повноти взагалі не розглядається та 

втрачається можливість науково обґрунтувати вибір і оцінити напрямки 

розвитку інформаційної системи, комплексу технічних засобів, а також 

побудувати її модель.  

До позитивних сторін цього підходу відносять: відносно швидку 

віддачу, наочність задач, можливість розробки невеликими «замкненими» 

групами, простоту керування створенням систем.  

Недоліки: надмірність інформації, неможливість забезпечення 

раціональної організації комплексів задач, негнучкість, дублювання, 

суперечливість, погана стандартизація програм, постійна перебудова програм 

та організації задач, що призводить до дискредитації самої ідеї створення 

інформаційної системи. 

При глобальному підході спочатку розробляють проект немовби повної, 

завершеної системи, а потім її впроваджують. Як правило, цей підхід 

призводить до морального старіння проекту ще до його впровадження, 

оскільки час його розробки може перевищувати період оновлення технічних, 

програмних та інших засобів, використаних у ньому. 

Системний підхід до створення інформаційної системи – це комплексне 

вивчення об’єкта управління як одного цілого з представленням частин його 

як цілеспрямованих систем і вивчення цих систем та взаємовідносин між 

ними. При системному підході об’єкт управління розглядається як 

сукупність взаємопов’язаних елементів однієї складної динамічної системи, 

яка перебуває в стані постійних змін під впливом багатьох внутрішніх і 

зовнішніх факторів, пов’язаних процесами перетворення вхідного набору 

ресурсів в інші вихідні ресурси. 

Системний підхід має такі принципи: 

- кінцевої мети – абсолютний пріоритет кінцевої (глобальної) мети; 



- єдності – розгляд системи як цілого, так і сукупності частин 

(елементів); 

- зв’язності – розгляд будь-якої частини разом з її зв’язками з оточенням; 

- модульної побудови – корисно виділяти модулі в системі та розглядати 

її як сукупність модулів; 

- ієрархії – корисно вводити ієрархію частин (елементів) і (чи) їх 

ранжування; 

- функціональності – спільний розгляд структури і функцій з 

пріоритетом функцій над структурою; 

- розвитку – врахування змін системи, її здатність до розвитку, 

розширення, заміни частин, нагромадження інформації; 

- децентралізації – поєднання рішень, які приймаються, та керування 

централізацією і децентралізацією; 

- невизначеність – врахування невизначеностей та випадковостей у 

системі. 

Характерними ознаками системного (комплексного) підходу є: 

одночасне охоплення проектуванням великої кількості задач; максимальна 

типізація та стандартизація рішень; багатоаспектне уявлення про структуру 

інформаційної системи як про систему, що складається з кількох класів 

компонентів, та відносна автономна їх розробка; ключова роль баз даних; 

локальне впровадження та збільшення функціональних задач. 

Задачею системного підходу до створення інформаційної системи є 

розробка всієї сукупності методологічних і соціально-наукових засобів 

обстеження (опис, аналіз, синтез, реалізація) систем різного типу. 

У методологічному відношенні системний підхід базується на ідеях 

цілісності, цілеспрямованості, організованості об’єктів, що вивчаються, їх 

внутрішній активності та динамізмі. В розвитку системних розробок 

виділяють три напрямки: загальну теорію систем, математичну теорію 

системи і теорію складних систем. 

 

6. Декомпозиція інформаційних систем 

Про системність великих і складних об’єктів свідчить те, що їх можна 

поділяти, оскільки вони мають структуру. Процеси декомпозиції й 

композиції є засобами отримання інформації для здійснення аналізу та 

синтезу систем. 

Декомпозиція – це процес поділу систем на елементи, зручні для 

якихось операцій з нею, а саме поділ до елементів, які приймаються за 

неподільні об’єкти. 

Будь яка система по-своєму складна. Це означає що всю сукупність 

інформації, яка характеризує систему, і всю сукупність зв`язків між 

елементами системи, неможливо сприйняти в цілому і повністю, звідси, 

додержуючись методу декомпозиції, для швидкого впровадження ІС 

необхідно дотримуватися принципу добре структурованої системи”, і тому 

головна мета декомпозиції – поділ системи на простіші частини. 



Зменшуючи складність системи, ми забезпечуємо умови для аналізу та 

синтезу компонентів, для проектування, побудови, впровадження, 

експлуатації та вдосконалення систем управління. Поділ звичайно виконують 

у такий спосіб, щоб компоненти піддавались якій-небудь класифікації. 

Рекомендується зважати на природну декомпозицію, відбиту в існуючій 

структурі управління, обов’язках посадових осіб, діючого документообігу і 

т.п. Доцільно проводити багаторазову декомпозицію по кількох різних 

напрямках. 

Загальна мета, критерії функціонування та основні обмеження на роботу 

системи звичайно формуються на початку створення системи. 

Так, при декомпозиції можуть застосовуватись різні засоби, методи та 

ознаки поділу системи. Поділ може мати матеріальну, функціональну, 

алгоритмічну та іншу основу. Однак сам процес декомпозиції кінцевий, 

оскільки поділ відбувається до створення елементів, які приймаються за 

неподільні об’єкти. 

Так, при поділі системи на компоненти можемо мати різні варіанти. 

Компонент — це частина ІС, яку після декомпозиції можемо розглядати як 

самостійне ціле. 

Інколи пропонують поділ системи здійснювати відповідно до 

адміністративного поділу системи керування об’єктом. При такій 

декомпозиції виділяють: керування технічною підготовкою виробництва, 

техніко-економічне планування, оперативне керування виробництвом і т. ін. 

Також систему можна поділяти за функціями, які виконуються (облік, 

контроль, планування і т.п.), і за ресурсами (матеріальні, трудові, основні 

засоби, готова продукція, грошові). 

 

Загальний висновок за темою лекції  

Інформаційна технологія це цілеспрямована організована сукупність 

інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, 

що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук 

інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно 

від місця їх розташування. 

Мета створення інформаційних систем – у гранично короткі терміни 

створити систему обробки даних, яка має задані споживчі якості, до яких 

належать: функціональна повнота, своєчасність, функціональна надійність, 

адаптивна надійність, економічна ефективність. 

Декомпозиція інформаційної системи це процес поділу системи на 

елементи, зручні для конкретних операцій з нею, а саме поділ до рівня 

елементів, які приймаються за неподільні об’єкти. 

 
Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Які основні напрямки розвитку інформаційних технологій? 

2. Дати визначення об’єкта управління. 

3. Дати визначення проблемної сфери. 

4. Дати визначення інформаційної системи. 



5. Дати визначення користувача ІС. 

6. Класифікація інформаційних систем. 

Яка мета створення інформаційної системи? 

7. Назвати основні задачі, які потрібно розв’язувати в процесі створення 

інформаційної системи? 

8. Які основні принципи створення інформаційної системи? 

9. Які є підходи до створення інформаційної системи? 

10. Які основні принципи системного підходу? 

11. Що таке декомпозиція інформаційної системи? 

12. Які можливі структури при аналізі й описуванні інформаційних  систем? 

13. Що таке надійність і ефективність інформаційної системи? 

 
 

 



Конспект лекції № 2 

 

Тема № 2.  Процес створення програмних та інформаційних систем 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок з такими дисциплінами як  “Технології 

інтернет”, “ Економіка і організація виробництва програмних продуктів”, 

“Технології проектування та адміністрування БД і СД” та ін. 

 

Мета лекції: познайомити студентів з процесом функціонування 

інформаційних систем (ІС), структурою проектної документації, технологією 

створення програмної системи. 

 

План лекції  

1. Життєвий цикл інформаційної системи.  

2. Структура проектної документації. 

3. Учасники процесу створення програмної чи інформаційної системи.  

4. Технологія створення програмної системи. 

 

Опорні поняття: інформаційна система, життєвий цикл ІС, проектна 

документація, замовник ІС, розробник ІС, програмне забезпечення ІС. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Джераратано Д. Экспертные системы [Текст] : пер. с англ / Дже- раратано 

Д., Райли Г. – М. : Вильямс, 2007. – 1152 c. 

2.  Карпенко М. Ю. Технології створення програмних продуктів та 

інформаційних систем : навч. посібник / М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова, І. О. 

Гавриленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 93 с. 

7.  Ситник В. Ф. Інтелектуальний аналіз даних (дейтамайнінг) [Текст] : 

навчальний посібник / В. Ф. Ситник, М. Т. Краснюк ; Мін-во освіти і науки 

України, ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2007. – 376 с. 

8.  Рассел С. Искусственный интеллект. Современный подход [Текст] : пер. с 

англ. / С. Рассел, П. Норвиг. – М. : Вильямс, 2006. – 1408 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Telecommunications billing http: // en.wikipedia.org / wiki/ Telecommunications 

_billing  

2. www.vtei.com.ua/images/OFF/ekis/.../tehnologiya_stvorennya.pdf 

3. http://eprints.kname.edu.ua/46989/1/2017%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20

24%D0%9D%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%

B514.04.17__.pdf 

http://www.vtei.com.ua/images/OFF/ekis/.../tehnologiya_stvorennya.pdf


4. allbest.ru/k-3c0b65625a2ad78a5c43a88521216c36.html 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

1.Життєвий цикл інформаційної системи 

Життєвий цикл інформаційної системи – це сукупність стадій та етапів, які 

проходить інформаційна система в своєму розвитку від моменту 

прийняттярішення про початок удосконалення системи управління до моменту, 

коли інформаційна система припиняє своє існування (перестає функціонувати). 

Життєвий цикл інформаційної системи – весь період існування системи від 

початку розроблення до закінчення її використання та утилізації комплексу 

засобів автоматизації інформаційної системи. 

Об`єкт управління (інформатизації) проходить три стани: початковий, 

цільовий і кінцевий. 

Початковий стан є момент виникнення задуму (ідеї), або початок 

фінансування створення ПС чи ІС. 

Цільовий стан пов`язується з моментом початку фінансування, тобто 

виконання об`єктом свого призначення. 

Кінцевий стан пов`язується з моментом припинення його діяльності у 

зв`язку зфізичним або моральним старінням, зміни чи перетворення на якісно 

новий об`єкт. 

Стадії створення інформаційної системи – одна із частин процесу 

створенняінформаційної системи, яка встановлена нормативними документами 

тазакінчується випуском документації на інформаційну систему або 

прийомкою інформаційної системи в експлуатацію. 

Етап створення інформаційної системи - є частина стадії створення 

інформаційної системи, виділеної з міркувань єдності характеру робіт 

такінцевого результату чи спеціалізації виконавців. 

Виділення окремих стадій та визначення змісту етапів і робіт на кожній 

стадіїмає суттєве значення для більш чіткого планування, оперативного 

контролю такерування діяльністю колективу творців інформаційної системи. 

Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду показує, що життєвий цикл 

поділяється так: передпроектна, проектна стадії та введення в дію. 

А детальніше: передпроектне обстеження, створення технічного завдання, 

розробкаконцептуального проекту, створення логічного проекту, створення 

програмногопродукту, впровадження, функціонування, супроводження та 

модернізація. 

Результати, отримані на попередніх стадіях, є підставою для виконання 

робіт нанаступних. Так, початком першої стадії є рішення, прийняте вищою 

організацією чи керівництвом даної організації, щодо можливостей створення 

інформаційної системиабо її елементів. Результатом виконання першої та 

другої стадій є науково-технічнізвіти, третьої - шостої - відповідно технічне 

завдання, ескізний, технічний проекти,комплект робочої документації. 

Результатом виконання робіт на стадії «Введення вдію» є приймання 



інформаційної системи в промислову експлуатацію. На останнійстадії 

виконуються роботи відповідно до гарантійних зобов’язань, а 

такожпіслягарантійне обслуговування. Рішення про розвиток, модернізацію чи 

зняттясистеми з експлуатації приймається на підставі результатів аналізу 

експлуатації інформаційної системи. 

Можемо виділити життєвий цикл проектування ІС (рис. 3.1). 

Експлуатаційне життя ІС включає процеси підтримки, росту, 

удосконалення. 

Процес підтримки полягає у забезпеченні безперебійної роботи введених 

вексплуатацію частин системи і базується на належному 

обслуговуванніінформаційного, технічного, математичного, програмного та 

інших видів забезпечення(підтримка в актуальному стані БД, якісна підготовка 

і своєчасне внесення змін додокументації ІС, тощо). 

Ріст полягає у збільшенні числа функціонуючих частин ІС (техніка, задачі, 

таінше). 

Процес удосконалення (процес підвищення якісного рівня ІС) – полягає у 

переході від нижчих фаз розвитку ІС до вищих (від інформаційно-довідкової до 

порадницької, самонавчаючої, прийняття рішень). 

 

2. Структура проектної документації 

Усі результати робіт, які виконуються на різних стадіях, оформлюють у 

виглядіпроектних і організаційно-розпорядкових документів. Всю 

документацію на інформаційні системи можна поділити на три напрямки: 

1. за стадіями створення; 

2. за складовими частинами системи; 

3. за видами забезпечення. 

Зміст документів є загальним для всіх видів інформаційної системи. Однак 

в разіпотреби розробник документів може доповнювати їх залежно від 

особливостействорюваної інформаційної системи. У документи можна 

включати додаткові розділита відомості, об’єднувати та виключати розділи.  

 

3. Учасники процесу створення програмної системи 

Створенням програмної чи інформаційної системи займається замовник, 

який вводить інформаційну систему в експлуатацію. Він може залучати до 

розробки проекту спеціалізовані проектні організації або розробляти сам. 

В організації замовнику можна виділити користувача — особу чи групу 

осіб, які беруть участь у функціонуванні програмної чи інформаційної системи, 

мають право користуватися її результатами, та персонал – сукупність осіб, що 

забезпечують функціонування ПС чи ІС, (які супроводжують систему чи 

підтримують її в робочому стані, а може, й виконують процес обробки даних). 

Між замовником і розробником укладається договір, в якому згідно з 

діючими положеннями та інструкціями визначаються права та обов’язки 

кожної із сторін. 

Склад та обсяги робіт, які виконуються, терміни їх виконання, умови 

проведення та приймання окремих етапів і робіт, розподіл робіт між 

розробником, співвиконавцями та замовником у процесі створення програмної 

чи інформаційної системи визначаються замовленнями, договорами та 



прикладеними до них програмою робіт, календарним планом виконання робіт, 

калькуляцією. 

Замовник фінансує роботи по створенню програмної чи інформаційної 

системи, бере участь у самих роботах і забезпечує необхідні умови для 

впровадження, функціонування і використання системи. При створенні системи 

замовник повинен: 

1. надавати повні й достовірні дані для розробки системи; 

2. брати участь у розробці, погодженні та затвердженні техніко-

економічного обґрунтування і технічного завдання на створення інформаційної 

системи; 

3. розглядати, погоджувати та затверджувати технічну документацію на 

систему; 

4. розробляти проектно-кошторисну документацію по об’єктах програмної 

чи інформаційної системи; 

5. придбавати, розміщувати та виконувати монтаж технічних засобів; 

6.  організовувати експлуатацію та ремонт технічних засобів; 

7. організовувати підготовку даних, необхідних для функціонування 

системи; 

9. організовувати проведення заходів, намічених спільно з розробником, 

пов’язаних з підготовкою до введення інформаційної системи вексплуатацію; 

10. вводити систему в експлуатацію; 

11. дотримуватися відповідності експлуатації технічних засобів 

вимогамбезпеки. 

Замовник може укладати договори на виконання окремих частин 

інформаційної системи з різними розробниками або з однією організацією, яка 

може мати субпідрядників. 

Розробник програмної чи інформаційної системи несе відповідальність за 

науково-технічний рівень розробки та її відповідність вимогам, зафіксованим у 

технічному завданні. 

Він повинен забезпечити у визначені терміни: 

1. розробку технічної документації на інформаційну систему; 

2. виконання робіт підрозділами чи організаціями, яких він залучав до 

роботи; 

3. можливість функціонування інформаційної системи відповідно 

доприйнятих проектних рішень при введенні системи в дію. 

 

4. Технологія створення інформаційної системи 

Технологією проектування інформаційної системи є сукупність методів і 

засобів створення ІС, використовуваних організаційних прийомів і 

технічних засобів, орієнтованих на створення чи модернізацію проекту ІС. 

Основою технології створення ІС є технологічний процес, під яким 

розуміємо діяльність колективу спеціалістів, спрямовану на розробку проекту 

інформаційної системи, який задовольняє необхідні споживчі якості, за умови 

використання відповідних засобів проектування та виділених ресурсів. 

Технологічний процес визначає дії, їх послідовність, виконавців, засоби та 

ресурси, необхідні для виконання цих дій. Технологія створення інформаційної 

системи має поширюватися на весь життєвий цикл відповідної системи. 



Технологічний процес поділяється на окремі стадії, етапи чи складові 

частини. 

1. За стадіями та етапами створення системи, які закінчуються складанням 

конкретної проектної документації. Сам процес створення може бути 

розірваним у часі чи виконуватись іншим колективом. На кожному із цих етапів 

існує своя технологія його здійснення з відповідними технологічними 

операціями, які враховують особливості виконання робіт на даному етапі. 

2. Технологічні процеси проектування окремих складових частин системи: 

компоненти, функції, комплекси задач, задачі, процеси, програми. 

Технологія створення інформаційної системи має формуватися зважаючи 

на те, що засобів проектування багато, їх кількість постійно збільшується і для 

кожного з них потрібно створювати свою технологію застосування. Велика 

кількість різних технологічних процесів створення інформаційної системи 

зумовлена різноманіттям засобів і методів проектування, специфікою об’єктів 

інформатизації, кваліфікаційним складом і рівнем професійної підготовки 

проектних колективів, орієнтацією на різні комплекси технічних засобів.  

 

5. Програмне забезпечення системної обробки інформації  

Програмне забезпечення (ПЗ) системної обробки інформації протягом 

своєї еволюції пройшло складний шлях удосконалення методичних підходів 

створення інформаційних систем (ІС) на базі обчислювальної техніки. Цей 

процес сформував певні принципи програмування ІС, які можна успішно 

використовувати для систематизації сучасного ПЗ. У найбільш загальному 

вигляді принципи програмування ІС можна поділити на процедурні та 

декларативні. До процедурних належать наступні види ПЗ: 

1) імперативне ПЗ. Мови програмування, які найчастіше застосовуються: 

C, JAVA; 

2) функціональне ПЗ. Мови програмування PROLOG, LISP. 

Слід зазначити, що така класифікація демонструє виключно загальний 

зв’язок між підходами до програмування, який не слід сприймати як строге 

визначення. Деякі підходи й мови програмування мають такі особливості, що 

дозволяють віднести їх більш ніж до однієї категорії. Наприклад, одні фахівці 

розглядають функціональне програмування як принцип процедурного підходу, 

а інші вважають його декларативним. 

Процедурним програмуванням називається реалізація алгоритму з 

використанням мови (мов) програмування. Алгоритм являє собою метод 

вирішення задачі внаслідок здійснення визначеної кількості дій. 

Під мовою програмування розуміють транслятор команд (операторів), 

записаних із застосуванням конкретного синтаксису. Поєднання мови 

програмування і пов’язаних з нею допоміжних програм (утиліт) утворює 

інструментальне середовище для розробки, налаштування й доставки 

користувачу програмного забезпечення. 

Термін “процедурне програмування” використовується для позначення 

програм, виконання яких здійснюється послідовно, оператор за оператором, 

якщо не зустрічається команда умовного переходу. 

Для визначення процедурної програми часто використовуються синоніми: 

алгоритмічне програмування й послідовне програмування. Особливістю 



процедурного підходу є те, що програміст зобов’язаний точно вказувати, яким 

чином рішення задачі буде реалізоване в програмі. 

Розглянемо принципи процедурного підходу до програмування 

інформаційних систем. 

Імперативне ПЗ. Імперативний принцип програмування – це абстрактне 

представлення класичної архітектури комп’ютерів, в основі якої лежать поняття 

регістрів і сховища даних (пам’яті). Ця архітектура одержала назву на честь 

американського вченого Джона фон Неймана (von Neumann). 

Машина фон Неймана – обчислювальна система, що складалася з п’яти 

основних вузлів: пам’яті, арифметико-логічного пристрою 

(АЛУ), пристрою управління і пристроїв вводу-виводу.  

Як аналог регістрів мови імперативного програмування використовують 

змінні, яким привласнюються певні значення, а сховище даних є об’єктом, яким 

управляє програма. Для цього передбачений багатий набір команд, які 

дозволяють задавати структуру алгоритму. 

Кожна мова імперативного програмування здійснює обробку двійкового 

коду, що орієнтований на певну апаратну платформу. Можливість перенесення 

програмного забезпечення з однієї апаратної платформи на іншу здійснюється 

за рахунок компілятора, який визначається мовою програмування. Компілятор 

реалізує мовно-орієнтовану віртуальну машину, що є програмним алгоритмом, 

який може виконуватися на реальних апаратних засобах під управлінням 

різноманітних операційних систем (ОС). 

В імперативному програмуванні значення може бути позначене ім’ям, яке 

надалі, у разі потреби, може бути привласнене іншому значенню. Колекція імен 

і пов’язаних з ними значень, а також місцезнаходження в програмі оператора, 

якому передане управління програмою, називається її станом. Стан являє собою 

логічну модель пам’яті, що є асоціацією між значеннями і їх місцями 

знаходження в пам’яті. 

Програму, в ході її виконання можна розглядати як здійснення переходу з 

її початкового стану в кінцевий через проходження послідовності проміжних 

станів. Перехід від одного стану в інший визначається операціями 

привласнення, командами вводу і командами управління ходом виконання 

програми. 

Імперативні мови характеризуються тим, що в них широко 

використовується жорстка структура управління й, у зв’язку з цим, 

реалізуються спадні проекти програм. Наочно ілюстрацію таких проектів 

демонструє методика їх проектування за допомогою графічного представлення 

алгоритму у вигляді блок-схеми. Реалізація блок-схем алгоритмів програм 

здійснюється зверху – від блоку, що позначає початок програми, вниз – до 

блоку, що позначає її кінець. Між ними знаходиться складна система переходів, 

які відповідають операціям: по оголошенню змінних, присвоєнню ним значень, 

повторному виконанню дій тощо. Усі ці операції належать до операцій 

низького рівня, і програмування складних систем на їх основі є надзвичайно 

трудомістким процесом. Тому еволюція мов програмування завжди була 

пов’язана з прагненням усунення необхідності безпосереднього застосування 

операцій низького рівня шляхом використання таких засобів, як процедури, 

модулі, функції, пакети і т.д. 



Функціональне ПЗ. За своїм характером функціональне програмування 

відрізняється від імперативного програмування підходом до вирішення задач, 

шляхом їх розбиття на складові – задачі меншої складності. Тобто, якщо мови 

імперативного програмування не дозволяють застосувати достатньо складні 

принципи такого розбиття, то у функціональних мовах подібні обмеження 

багато в чому усунені. 

В основі функціонального програмування лежить фундаментальна ідея 

об’єднання простих функцій для створення більш потужних функцій. При 

цьому, по суті, застосовується метод висхідного проектування, на відміну від 

методів спадного проектування, що використовуються в імперативному 

підході. 

Функціональне програмування зосереджене навколо поняття функції. З 

погляду програмування, функція – це іменований набір операторів, який може 

володіти наступними можливостями: 

· приймати як аргумент значення (набір значень); 

· виконувати певні дії з даними; 

· повертати значення (набір значень); 

· викликати інші функції і бути викликаною іншою функцією. 

Функції дозволяють виконувати одну й ту ж операцію багато разів, не 

переписуючи кожного разу наново відповідний їй програмний код. 

Функціональна мова складається з наступних п’яти частин: 

· об’єкти даних, якими повинні оперувати функції; 

· примітивні функції, які мають обробляти дані; 

· функціональні форми, призначені для створення нових функцій на основі 

існуючих функцій; 

· прикладні операції з функціями, які повертають значення; 

· процедури іменування, призначені для надання імен новим функціям. 

Функціональні мови з метою забезпечення простоти конструювання і 

швидкого відгуку на введення команд користувачем, як правило, реалізуються 

за допомогою інтерпретаторів.  

Декларативне програмне забезпечення 

Сутність декларативних підходів полягає в тому, що вони не вимагають від 

програміста опису точних подробиць того, як повинна бути вирішена задача. У 

цьому вони докорінно відрізняються від процедурних підходів, що вимагають 

точного визначення послідовності операторів або функцій. При використанні 

декларативних підходів основний обсяг роботи полягає в тому, щоб вказати, що 

повинно бути зроблене, і дозволити системі визначити, як це зробити. 

У декларативному підході шлях досягнення мети розглядається окремо від 

методів, що використовуються для її досягнення. Користувач задає мету, а 

механізм реалізації ІС робить спробу досягти даної мети оптимальним 

способом. Для реалізації такої декларативної моделі було створено безліч 

підходів і пов’язаних з ними мов програмування. До них належать: 

1. Об’єктно-орієнтоване ПЗ. Найчастіше застосовуються мови 

програмування: C++, Java і С#. 

2. Логічне ПЗ. Найчастіше застосовується мова програмування PROLOG. 

3. ПЗ експертних систем. Найчастіше застосовуються мови програмування 

СLIPS і OPS5. 



4. ПЗ на основі індукції. Найчастіше застосовується мова програмування 

SQL. 

Об’єктно-орієнтоване ПЗ. Основа об’єктно-орієнтованого програмування 

полягає у тому, що програма розробляється за принципом представлення даних, 

що використовуються в програмі, у вигляді об’єктів, з подальшою реалізацією 

операцій над цими об’єктами. Такий спосіб розробки програми є протилежним 

по відношенню до способу, що використовується при низхідному проектуванні, 

тому проектування за допомогою блок-схеми алгоритму тут неприйнятне. 

 Основний спосіб, що застосовується для об’єктно-орієнтованого 

проектування, заснований на використанні мови UML (Unified Modeling 

Language – універсальна мова моделювання). 

Об’єктно-орієнтовані мови програмування реалізують поняття класу, на 

основі якого забезпечується необов’язковість безпосереднього застосування 

операцій обробки інформації на низькому рівні, тобто їх інкапсуляція. 

Екземпляром класу є об’єкт даних, з яким можна здійснювати необхідні 

маніпуляції. Він містить властивості та методи управління властивостями і 

зв’язками з іншими об’єктами, що були визначені в його класі. 

Завдяки схожості по суті властивостей і методів із змінними і функціями 

об’єктно-орієнтоване програмування іноді відносять до процедурних підходів. 

Проте це не зовсім відповідає істині. Головна якісна відмінність полягає в 

такому важливому понятті об’єктно-орієнтованого програмування як 

“спадкоємство”. За допомогою спадкоємства може бути визначений новий клас, 

який успадковує властивості і методи одного або декількох класів, після чого 

його можна збагачувати додатковими властивостями і методами. 

Поняття спадкоємства може бути розширене для організації об’єктів у 

вигляді ієрархії, в якій вони можуть успадковувати властивості від своїх класів, 

а ці класи, у свою чергу, можуть успадковувати властивості від класів вищого 

рівня і т.д. У цьому випадку процес розробки програмного забезпечення стає 

вільним від необхідності програмування обробки даних на низькому рівні, яка 

характерна для процедурного підходу. 

Об’єктно-орієнтоване програмування зводиться до визначення необхідних 

класів, створення об’єктів, що успадковують властивості і методи цих класів, і 

декларуванню їх поведінки для здійснення опера цій з об’єктами даних. На 

даний час об’єктно-орієнтоване програмування застосовується найбільш 

широко, оскільки дозволяє знизити витрати на супровід ІС і забезпечити 

повторне використання програмного коду об’єктів. 

Логічне ПЗ. Основою логічного програмування є твердження, що 

обчислення є окремим випадком логічної дедукції. Тобто, якщо до логічної 

структури: 

 

Якщо виконується Умова зробити Висновок 

застосовується зворотний логічний висновок: 

Висновок зроблений Тому що виконалася Умова, 

 

можна отримати достатньо потужний механізм програмування символічних 

міркувань. У цій формі умови можуть розглядатися як шаблони, з якими 

повинно бути знайдено відповідність. Вислови, представлені в такій формі, 



прийнято називати “хорнівськими виразами”, на честь Альфреда Хорна (Alfred 

Horn), який вперше їх дослідив. У 1972 році Ковальський (Kowalski), Колмерое 

(Colmerauer) і Руссел (Roussell) створили мову PROLOG для реалізації 

принципу логічного програмування на основі зворотного логічного висновку з 

використанням хорнівських виразів.  

Однією з переваг систем зворотного логічного висновку є те, що 

виконання закладених у них програм може здійснюватися паралельно. 

Це означає, що за наявності декількох процесорів існує можливість 

одночасного їх використання для виконання різних завдань. 

ПЗ експертних систем. Експертні системи використовуються з метою 

проведення аналізу в умовах невизначеності. Невизначеність може бути 

присутньою у вхідних даних експертної системи, а також у правилах їх 

обробки. Цей факт робить процес створення експертних систем відмінним від 

розглянутих раніше підходів до програмування інформаційних систем. 

Оскільки велика кількість людських знань є евристичними (приблизними), 

вони виявляються вірними не у всіх ситуаціях. У такому разі замість 

використання наявних знань доводиться застосовувати інший підхід. Крім того, 

вхідні дані можуть виявитися неправильними, неповними, неузгодженими, а 

також містити помилки різних типів. Алгоритмічні рішення не дозволяють 

справлятися з подібними ситуаціями, оскільки алгоритм зобов’язаний 

гарантувати рішення задачі за допомогою кінцевої послідовності кроків, що 

була визначена заздалегідь. 

Залежно від вхідних даних і стану бази знань експертна система може 

запропонувати правильну відповідь, прийнятну відповідь, неприйнятну 

відповідь або взагалі не дати відповіді. У будь-якому разі це краще, ніж повна 

відсутність можливості отримати оцінку ситуації. 

Крім того, слід враховувати ще один важливий факт: гарна експертна 

система здатна діяти не гірше порівняно з найкращим вирішувачем задач 

відповідного класу – експертом-людиною. 

Експертні системи можна розглядати як напрям декларативного 

програмування, оскільки програміст не вказує за допомогою алгоритму як 

програма повинна досягти заданої мети. Таким чином, оператори, які 

утворюють програму, не задають жорсткий порядок управління ходом її 

виконання. 

ПЗ на основі індукції. У результаті програмування на основі індукції 

програма сама будує хід виконання (навчається) шляхом формування 

узагальнень на основі наданого зразка. Наприклад, у такий спосіб людина 

могла б навчитися нарощувати послідовність 2, 4, 6, “?”. 

Одним з напрямів, в якому був успішно застосований даний підхід – 

програмування запитів до реляційних баз даних. При цьому користувач може 

не вказувати конкретні значення атрибутів, за якими повинен бути виконаний 

пошук об’єктів. Для цього достатньо вибрати лише відповідні приклади 

атрибутів з потрібними характеристиками. 

Після цього програма доступу до бази даних виявляє логічним шляхом 

характеристики даних і виконує пошук відповідних записів у базі даних. Як 

наочні приклади використання розпізнавання образів при пошуку можуть 



служити системи управління реляційними базами даних, в яких застосовується 

мова SQL (Structured Query Language – мова структурованих запитів). 

Деякі сучасні інструментальні засоби розробки інформаційних систем 

надають можливість використовувати навчання із застосуванням індукції, у 

процесі якого вони приймають для аналізу приклади й практичні завдання, а 

потім автоматично виробляють правила. 

Програмні системи технології “клієнт-сервер” 

Сучасні програмні системи, які застосовуються для вирішення 

економічних задач, розроблені за технологією “клієнт-сервер”. “Клієнт-сервер” 

(“client-server”) – це технологія створення програмних рішень, в яких 

виконання задач з обробки інформації розподіляється між програмою-сервером 

та програмою-клієнтом. 

Система, спроектована за технологією “клієнт-сервер”, є інформаційною 

системою на базі комп’ютера, в якій дані можуть спільно використовуватися й 

оброблятися багатьма програмними модулями. 

Саме в підході до організації взаємодії об’єктів даних і прикладних 

програмних компонентів полягає її принципова відмінність від систем-

попередників, спроектованих за технологією “файл-сервер”. 

Від початку комп’ютерні системи управління процесами, що відбуваються 

в економіці, зберігають дані в спеціалізованих файлах. Такі спеціалізовані 

файли є набором записів, кожен з яких відповідає певному об’єкту, містить 

дані, що визначають атрибути об’єкта. Так, файл книг містить записи про 

книги, причому кожен запис про книгу складається з полів, в яких вказані 

номер, назва і автор. 

В інформаційній системі, спроектованій за технологією “файл-сервер”, 

множина однотипних файлів створюється й обробляється відповідним 

програмним рішенням. Можливості нарощування інформаційного обсягу в 

такій системі істотно обмежені внаслідок високої схильності до збільшення 

надмірності даних. 

Термін “надмірність даних” використовується для опису ситуації, коли 

одні і ті ж дані зберігаються в різних місцях зовнішньої пам’яті (файлах). 

Надмірність небажана з декількох причин. 

Перша причина – неоднозначність. Виникає ситуація, коли один і той же 

елемент по-різному називається в довідниках різних програмних компонентів 

ІС. Ефективна робота системи вимагає відсутності подібних неоднозначностей. 

Друга причина – неузгодженість. Коли кожен програмний модуль по-

своєму тлумачить значення певного елемента, існує висока ймовірність 

неузгодженості. Наприклад, якщо вартість елемента запасів змінилася, 

недостатньо просто змінити її значення в програмі управління запасами. 

Потрібно також змінити відповідні значення в програмі обробки замовлень та 

інших модулях, що використовують цей елемент даних. Такий процес 

називається розповсюдженням оновлень і, зазвичай, вимагає значних ресурсних 

витрат. 

Третя причина – марна праця. Створення записів з даними для підтримки 

окремого програмного модуля, тоді як частина цих даних вже існує в ІС, є 

марною витратою часу, сил і коштів. 



У середовищі ІС, де окремі програмні рішення створюють і підтримують 

свої власні файли, ймовірність неузгодженості, неоднозначності й марних 

витрат праці дуже висока. Цієї проблеми можна уникнути, об’єднавши всі дані 

в спеціалізовану програмну систему, що управляє їхнім зберіганням і 

обробкою. Така система називається сервером баз даних і є ядром технології 

“клієнт-сервер”. 

В ідеалі всі дані в ІС, спроектованій за технологією “клієнт-сервер”, 

підтримують необмежену кількість різноманітних програмних рішень і 

записуються тільки один раз у визначеній базі даних. Різні програмні модулі 

отримують можливість мати доступ до потрібних їм даних, надмірність 

усувається, і компоненти ІС починають працювати спільно в реальному часі. 

Слід зазначити, що на практиці повністю усунути надмірність неможливо. 

Тому база даних зобов’язана контролювати надмірність, забезпечуючи її 

мінімальний рівень. 

Поступово переважна більшість промислових підприємств перейшла до 

використання клієнт-серверних систем для зберігання й обробки своїх даних. 

Але не тільки великі підприємства виграли від застосування такого підходу. З 

появою потужних і простих в обслуговуванні програмних рішень з реалізації 

централізованих баз даних, що здатні працювати на комп’ютерних системах 

загального використання, навіть дуже невеликим підприємствам вигідно 

використовувати ІС клієнт-серверної архітектури для організації і зберігання 

своїх даних. 

Архітектура технології “клієнт-сервер” базується на одному з двох 

принципів функціонального розподілу: на основі інтелектуального клієнта або 

на основі тонкого клієнта. Для опису принципів архітектури технології “клієнт-

сервер” використовується концепція логічних рівнів. Ці рівні являють собою 

помітно відокремлені функціональні області, що виконують різні задачі в 

рамках роботи системи. Архітектура технології “клієнт-сервер” містить 

наступні рівні: 

1. Рівень представлень. Це графічний інтерфейс, що надається 

користувачам для введення даних і отримання інформації, у зручному для 

сприйняття вигляді. 

2. Рівень обчислень. Містить алгоритми й правила обробки даних системи, 

відповідно до яких здійснюється інформаційний обмін між рівнем представлень 

і рівнем даних. 

3. Рівень даних. Забезпечує реалізацію концепції інтегрованого 

використання даних множиною програмних компонентів ІС. 

Ґрунтуючись на визначенні цих рівнів, розглянемо архітектуру клієнт-

серверних ІС з інтелектуальним і тонким клієнтами. 

Інтелектуальний клієнт (іноді використовується термін “дворівневий 

клієнт-сервер”) – це спосіб взаємодії програмного інтерфейсу користувача з 

сервером баз даних. Робота користувальницьких модулів ІС такого типу – 

програмних додатків, тобто спеціалізованих програмних розробок – зазвичай 

виконується на персональному комп’ютері користувача для організації 

взаємодії з сервером баз даних. 

Програмний додаток, що забезпечує інтерфейс користувача згідно з 

концептуальним принципом інтелектуального клієнта, містить два вбудовані 



рівні архітектури “клієнт-сервер”: рівень представлень і рівень обчислень. 

Такий тип клієнтського ПЗ містить основну частину логічних й 

обчислювальних процедур, які виконує система. Це дозволяє швидко 

перевіряти вхідні дані і повертати повідомлення про помилки, не звертаючись 

до серверних компонентів системи. 

Тонкий клієнт (іноді використовується термін “багаторівневий клієнт-

сервер”) дозволяє провести більш чітку межу між рівнями ІС. 

Цей тип архітектури зумовлює розташування рівня представлень – на 

клієнтському комп’ютері, рівня обчислень – на сервері програмних додатків, а 

рівень даних – на сервері баз даних. 

Архітектура з тонким клієнтом виглядає більш структурованою, ніж з 

інтелектуальним клієнтом. У ній кожен рівень логічно чітко відокремлений від 

іншого. В той же час, незважаючи на те, що рівні чітко розділені, у процесі 

роботи ІС вони інтенсивно взаємодіють та істотно залежать один від одного. 

Яка конфігурація краща? Усе залежить від характеру вирішуваних задач. 

Якщо число користувачів ІС перевищує 50, причому продуктивність їх 

комп’ютерів різна, то, швидше за все, краще підійде архітектура з тонкими 

клієнтами. А якщо кількість користувачів системи не перевищує 50, пропускна 

спроможність обчислювальної мережі невисока, всі локальні комп’ютери 

однаково достатньо потужні, то слід використовувати архітектуру з 

інтелектуальними клієнтами. 

Ідеологія відкритого програмування 
Невпинне зростання потреб людства в глобальному спілкуванні примусило 

змінити ідеологію принципів програмування. 

Для програмних продуктів глобального інформаційного суспільства 

характерними є високі вимоги до їх комунікативних складових. Це зумовило 

перехід від створення монолітних рішень до створення компонентів, що 

допускають своє повторне використання в різних середовищах і програмних 

додатках. 

Зміна ідеології в розробці програмних систем була відмічена провідними 

представниками IT-індустрії, появою якісно нового покоління програмних 

продуктів. Деякі виробники програмних систем інформують ринок про 

належність своєї продукції до відкритої ідеології, наділяючи їх характерними 

зовнішніми ознаками. Зокрема, для продуктів фірми Microsoft, випущених з 

початку ХХІ століття, характерним є закінчення назви на .Net (читається як Dot 

Net).  

Однією з практичних реалізацій ідеології відкритого програмування є 

реалізована в версіях Microsoft Visual Studio відкритість для мов 

програмування. Вона полягає у використанні багатомовного середовища 

розробки. Тобто у середовище розробки програмних додатків Visual Studio 

разом із мовами програмування, включеними фірмою Microsoft (Visual C++, 

Visual C#, J# .Net, Visual Basic .Net), можуть додаватися будь-які мови 

програмування, компілятори яких створюються іншими фірмами-виробниками. 

Відкритість середовища не означає повної свободи. Усі розробники 

компіляторів при введенні нової мови в середовище розробки повинні 

дотримуватись установлених правил та обмежень. Головне обмеження, яке 



одночасно можна вважати і головною перевагою, полягає в тому, що всі мови, 

які включаються в середовище розробки Visual Studio, повинні 

використовувати єдиний каркас – Framework.Net. 

Поняття каркасу додатків – Framework Applications – з’являється в 

літературних джерелах з другої половини 90-х років минулого сторіччя в 

описах застосування Visual Studio, починаючи з четвертої версії. Роль каркасу 

додатків Visual C++ у ранніх версіях Visual Studio виконувала бібліотека класів 

MFC (Microsoft Foundation Classes). Бібліотека класів MFC від початку являла 

собою ієрархічно організовану колекцію класів, в яку входили класи, здатні 

створювати архітектуру нових додатків. Вибираючи тип додатка, розробник 

отримував потрібну функціональну платформу, що утворювалась та 

підтримувалась об’єктами класів каркасу. 

Наприклад, коли розробник вибирав з можливих типів додатків 

архітектуру “Документ-Представлення”, то в його додаток автоматично 

вбудовувався клас Document, відповідальний за структуру документа, і клас 

View, відповідальний за його візуальне представлення. 

Клас Form, разом з іншими класами, що реалізовували елементи 

управління, забезпечували уніфікований інтерфейс додатків. 

Упродовж подальших років роль каркаса в побудові додатків істотно 

зросла за рахунок розширення його можливостей до рівня Framework.NET. 

Каркас Microsoft Framework.NET став платформою для створення, розгортання 

і запуску програмних додатків, яка надає високопродуктивне, засноване на 

стандартах багатомовне середовище, яке дозволяє інтегрувати існуючі додатки 

з додатками і сервісами наступних поколінь. 

Єдиний каркас стимулював зближення мов програмування, дозволяючи 

разом з тим зберігати їх індивідуальність та переваги, які вони мають. Завдяки 

єдиному каркасу до певної міри вирішується проблема мовного бар’єра серед 

програмістів. 

У результаті еволюції каркаса відбувається природний процес його 

відокремлення від середовища розробки і він стає надбудовою над операційною 

системою. Внаслідок цього каркас Framework.Net дістав можливість 

розвиватися для застосування на операційних платформах, відмінних від 

Windows. 

Пізніше каркас Framework.Net стає вільно розповсюджуваним 

технологічним рішенням. Це істотно розширює сферу його застосування. 

Виробники різних програмних продуктів вважали за краще орієнтувати свої 

розробки на застосування каркаса Framework.Net з метою забезпечення 

можливості виконання їхнього коду на різних операційних платформах. 

У складі каркаса Framework.Net можна виділити два основні компоненти: 

1. Статичний – FCL (Framework Class Library) – бібліотека класів каркаса. 

2. Динамічний – CLR (Common Language Runtime) – загальномовне виконавче 

середовище. 

 

Загальний висновок за темою лекції 



1. Життєвий цикл інформаційної системи – весь період існування системи 

від початку розроблення до закінчення її використання та утилізації комплексу 

засобів автоматизації інформаційної системи. 

2. Створенням програмної чи інформаційної системи займається замовник 

та розробник. Замовник вводить інформаційну систему в експлуатацію. 

Розробник програмної чи інформаційної системи несе відповідальність за 

науково-технічний рівень розробки та її відповідність вимогам, зафіксованим у 

технічному завданні. 

3. Технологією проектування інформаційної системи є сукупність методів і 

засобів створення ІС, використовуваних організаційних прийомів і технічних 

засобів, орієнтованих на створення чи модернізацію проекту ІС.  

4. У найбільш загальному вигляді принципи програмування ІС можна 

поділити на процедурні та декларативні, що включають об’єктно-орієнтовані, 

логічні, розробки експертних систем. 

5. Ідеологія відкритого програмування передбачає створення монолітних 

рішень до створення компонентів, що допускають своє повторне використання 

в різних середовищах і програмних додатках. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Дати визначення життєвого циклу інформаційної системи. 

2. Які є стадії створення інформаційної системи? 

3. Які фактори впливають на трудомісткість створення інформаційної 

системи? 

4. Основні обов’язки розробника інформаційної чи програмної системи. 

5. Дати визначення технологічного процесу створення інформаційної 

системи. 

6. Дативизначеннятехнологіїпроектуванняінформаційноїсистеми. 

7. Дативизначеннятехнологічноїопераціїстворенняінформаційної системи. 

8. Що розуміють під мовою програмування? 

9. Для позначення якого типу програм використовується термін 

“процедурне програмування”? 

10. У чому полягає імперативний принцип програмування? 

11. Зображте структуру фон-нейманівської машини. 

12. Охарактеризуйте загальні принципи функціонального програмування. 

13. З яких частин складається функціональна мова? 

14. У чому полягає сутність декларативних підходів до створення 

програмних систем? 

15. Охарактеризуйте аспекти об’єктно-орієнтованого програмування. 

16. Яка властивість об’єктно-орієнтованого програмування не дозволяє 

віднести його до процедурних підходів? 

17. В яких ситуаціях доцільно використовувати методи логічного 

програмування? 

18. Опишіть загальне призначення експертних систем. 

19. Назвіть область застосування програмного забезпечення на основі 

ндукції. 

20. Дайте визначення технології “клієнт-сервер”. 



21. Проведіть порівняльний аналіз інформаційних систем, спроектованих за 

технологією “клієнт-сервер” та технологією “файл-сервер”. 

22. Назвіть причини, за якими надмірність даних в інформаційних системах є 

небажаною. 

23. З яких логічних рівнів складається архітектура технології “клієнт-

сервер”? 

24. Ґрунтуючись на концепції логічних рівнів, дайте порівняльну 

характеристику клієнт-серверних інформаційних систем з інтелектуальним і 

тонким клієнтами. 

25. У чому полягає сутність ідеології відкритого програмування? 



Конспект лекції № 3 

 

Тема № 3.  Поняття штучного інтелекту 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок з такими дисциплінами як  “Технології 

інтернет”, “ Економіка і організація виробництва програмних продуктів”, 

“Технології проектування та адміністрування БД і СД” та ін. 

 

Мета лекції: познайомити студентів з основними поняттями штучного 

інтелекту, можливостями створення систем штучного інтелекту та сферами їх 

застосування. 

 

План лекції  

1. Загальне поняття штучного інтелекту.  

2. Можливість та доцільність створення штучного інтелекту.  

3. Сфери практичного застосування систем штучного інтелекту. 

 

Опорні поняття: штучний інтелект, база знань, експертна система, 

алгоритми рішення нових задач, тест Тьюрінга. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения /С.А. Орлов, 

Б.Я. Цилькер – СПб.: Питер, 2012. – 608с. 

2.  Джераратано Д. Экспертные системы [Текст] : пер. с англ / Дже- раратано 

Д., Райли Г. – М. : Вильямс, 2007. – 1152 c. 

3.  Карпенко М. Ю. Технології створення програмних продуктів та 

інформаційних систем : навч. посібник / М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова, І. О. 

Гавриленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 93 с. 

4.  Бахтизин В.В. Технология разработки програмного обеспечения 

/В.В.Бахтизин, Л.А.Глухова – Минск: БГУИР, 2010. – 267с. 

5.  Ситник В. Ф. Інтелектуальний аналіз даних (дейтамайнінг) [Текст] : 

навчальний посібник / В. Ф. Ситник, М. Т. Краснюк ; Мін-во освіти і науки 

України, ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2007. – 376 с. 

6.  Рассел С. Искусственный интеллект. Современный подход [Текст] : пер. с 

англ. / С. Рассел, П. Норвиг. – М. : Вильямс, 2006. – 1408 с. 

 

Інтернет ресурси:  

1. Telecommunications billing http: // en.wikipedia.org / wiki/ Telecommunications 

_billing  

2. www.vtei.com.ua/images/OFF/ekis/.../tehnologiya_stvorennya.pdf 

http://www.vtei.com.ua/images/OFF/ekis/.../tehnologiya_stvorennya.pdf


3. http://eprints.kname.edu.ua/46989/1/2017%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%20

24%D0%9D%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%

B514.04.17__.pdf 

4. allbest.ru/k-3c0b65625a2ad78a5c43a88521216c36.html 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 
 

1. Загальне поняття штучного інтелекту 
У другій половині XX століття було сформульовано поняття штучного 

інтелекту (artificial intelligence) і запропоновано декілька його визначень. 

Одним з перших визначень, яке, незважаючи на значну широту трактування, 

дотепер не втратило своєї актуальності, полягає в представленні штучного 

інтелекту як спосіб примусити обчислювальну машину думати, як людина. 

Актуальність інтелектуалізації обчислювальних систем зумовлена 

потребою людини знаходити рішення в таких реаліях сучасного світу, як 

неточність, двозначність, невизначеність, нечіткість і необґрунтованість 

інформації. Необхідність підвищення швидкості й адекватності даного процесу 

стимулює створення обчислювальних систем,які через взаємодію з реальним 

світом засобами робототехніки, виробничого устаткування, приладів та інших 

апаратних засобів можуть сприяти його здійсненню. 

Обчислювальні системи, в основу роботи яких покладена виключно 

класична логіка, тобто алгоритми рішення відомих задач, стикаються з 

проблемами, зустрічаючи невизначені ситуації. На відміну від них, живі істоти 

хоча й програють у швидкості, здатні приймати успішні рішення в подібних 

ситуаціях. 

Як приклад можна навести обвал фондового ринку 1987 року, коли 

комп’ютерні програми продавали акції на сотні мільйонів доларів з метою 

одержати прибуток у декілька сотень доларів, що власне і створило передумови 

для обвалу. Положення було виправлене після переходу повного контролю за 

біржовими торгами до протоплазмових інтелектуальних систем, тобто до 

людей. 

Визначаючи поняття інтелекту як наукову категорію, його слід розуміти як 

придатність системи до навчання. Таким чином, одне з найбільш 

конкретизованих, визначень штучного інтелекту трактується як здатність 

автоматизованих систем здобувати,адаптувати, модифікувати та поповнювати 

знання з метою пошуку рішень задач, формалізація яких ускладнена. 

Знання в теорії штучного інтелекту, базах знань та експертних системах 

являють собою сукупність даних, фактів і правил висновку(у індивідуума, 

суспільства або у системи штучного інтелекту) просвіт, що включають 

інформацію про властивості об’єктів, закономірності процесів і явищ, а також 

правила використання цієї інформації для ухвалення рішень. Правила 

використання включають систему причинно-наслідкових зв’язків. Головна 

відмінність знань від даних полягає в їх активності, тобто поява в базі нових 



фактів або встановлення нових зв’язків може стати джерелом змін в ухваленні 

рішень. 

У цьому визначенні термін “знання” має якісну відмінність від поняття 

інформації. Цю відмінність добре відображає представлення цих понять у 

вигляді інформаційної піраміди. 

В її основі знаходяться дані, наступний рівень займає інформація,завершує 

піраміду рівень знань. В міру просування вгору по інформаційній піраміді 

обсяги даних переходять у цінність інформації, і далі –у цінність знань. Тобто 

інформація виникає у момент взаємодії суб’єктивних даних та об’єктивних 

методів їх обробки. Знання формуються на основі утворення розподілених 

взаємозв’язків між різнорідною інформацією, створюючи при цьому формальну 

систему –спосіб відображення їх у точних поняттях або твердженнях. 

Класична класифікація знань виглядає наступним чином: 

1. За своєю природою знання можуть бути декларативними та 

процедурними. Декларативні знання містять в собі лише уявлення про 

структуру певних понять. Ці знання наближені до даних, фактів. Наприклад, 

вищий навчальний заклад є сукупністю факультетів, а кожен факультет, у свою 

чергу, є сукупністю кафедр. Процедурні знання мають активну природу. Вони 

визначають уявлення про засоби і шляхи отримання нових знань, перевірки 

знань. Це алгоритми різного роду. Наприклад: метод мозкового штурму для 

пошуку нових ідей. 

2. За ступенем науковості знання можуть бути науковими і ненауковими. 

Наукові знання поділяються на: емпіричні – створені на основі досвіду або 

спостереження; теоретичні – створені на основі аналізу абстрактних моделей. 

Ненаукові знання можуть поділятися на: паранаукові – несумісні з наявним 

гносеологічним стандартом; лженаукові – які свідомо експлуатують домисли і 

забобони; квазінаукові– шукають собі прихильників, спираючись на методи 

насильства і примусу; антинаукові – утопічні і які свідомо спотворюють 

уявлення про дійсність; псевдонаукові – інтелектуальна активність, що 

спекулює на сукупності популярних теорій; повсякденно-практичні – 

елементарні відомості про природу і навколишню дійсність; власні – які 

залежать від здібностей того або іншого суб’єкта і від особливостей його 

інтелектуальної пізнавальної діяльності; “народна наука” – особлива форма 

поза наукового та ірраціонального знання, яка в даний час стала справою 

окремих груп або окремих суб’єктів: знахарів, цілителів, екстрасенсів, а раніше 

– шаманів, жерців, старійшин роду. 

3. За місцем знаходження виділяють: неявні знання і формалізовані знання. 

До неявних знань належать особові (приховані) знання людей. До 

формалізованих (явних) знань належать: знання в документах, знання в 

персональних комп’ютерах; знання в Інтернеті. 

Підтримка системи знань у такому актуальному стані, який дозволяє 

будувати програми дій для пошуку рішень поставлених перед ними задач, 

зважаючи на конкретні ситуації, що утворюються на певний момент часу в 

навколишньому середовищі, є основною задачею штучного інтелекту. Таким 

чином, штучний інтелект можна також представити як універсальний 

надалгоритм, здатний створювати алгоритми рішення нових задач. 



 

2. Можливість та доцільність створення штучного інтелекту 
Основна філософська проблема у сфері штучного інтелекту полягає в 

доведенні можливості та доцільності моделювання процесу мислення людини.  

На початку 50-х років минулого сторіччя Дж. фон Нейман зайнявся 

ґрунтовним вивченням самовідтворення і заклав основи математичної теорії 

автоматів, що “самовідтворюються”. Він також довів теоретичну можливість 

керованої ініціалізації самовідтворення, і створив підґрунтя для розвитку 

інтелектуальних систем. Також  автоматизації рішення інтелектуальних задач 

за допомогою комп’ютерної техніки сприяла властивість алгоритмічної 

універсальності. Алгоритмічна універсальність комп’ютерів означає, що на них 

можна програмно реалізовувати будь-які алгоритми перетворення інформації: 

обчислювальні алгоритми, алгоритми управління, пошуку доказу теорем тощо. 

При цьому мається на увазі, що процеси, породжувані цими алгоритмами, є 

потенційно здійсненними,тобто вони здійснюються в результаті проведення 

визначеної кількості елементарних операцій. Практична реалізація алгоритмів 

залежить від існуючих обчислювальних потужностей, що змінюються з 

розвитком техніки.  

Для позначення програмних систем, в яких використовується штучний 

інтелект, склався загальний термін – інтелектуальна система. 

Доцільність створення інтелектуальних систем полягає в потребі 

вирішення задач, які не вирішуються на достатньому рівні ефективності 

програмними системами, створеними на жорсткій алгоритмічній основі. До 

таких задач належать задачі, що мають, як правило, наступні особливості: 

· у них невідомий алгоритм рішення – такі задачі носять назву 

інтелектуальних задач; 

· у них використовується, крім традиційних форматів даних, інформація у 

вигляді графічних зображень, малюнків, звуків; 

· у них передбачається наявність свободи вибору, тобто відсутність 

єдиного алгоритму рішення задачі зумовлює необхідність зробити вибір між 

варіантами дій в умовах невизначеності. 

Наведений перелік задач формує особливості інтелектуальних систем, 

призначених для їх вирішення. Джерелом такого визначення особливостей 

фактично є відомий тест Тьюрінга, запропонований британським математиком 

й одним з перших дослідників у сфері комп’ютерних наук Аланом Тьюрінгом 

(Alan Turing). У даному тесті експериментатор, обмінюючись повідомленнями з 

піддослідним об’єктом, намагається визначити, ким він є насправді – людиною 

чи комп’ютерною програмою. 

Інтелектуальна система, що успішно пройшла такий тест, вважається 

сильним штучним інтелектом. Термін “сильний штучний інтелект” 

пропагується фахівцями, які вважають, що штучний інтелект повинен 

базуватися на суворій логічній підставі. На відміну від сильного, слабкий 

штучний інтелект, на їх думку, базується виключно на одному з методів 

рішення інтелектуальних задач (штучних нейронних мережах, генетичних 

алгоритмах, еволюційних методах). У наші дні стало очевидним, що жоден із 



методів штучного інтелекту не дозволяє успішно вирішити прийнятну кількість 

задач – краще проявляє себе використання комбінації методів. 

Перша програма, що пройшла тест Тьюрінга, була написана в ході 

проведення психологічних експериментів Стівеном Вейценбаумом (Steven 

Weizenbaum) у 1967 році. З тих пір рівень знань у цій сфері значно зріс, а 

способи взаємодії експериментатора з об’єктом дослідження стали набагато 

досконалішими. У наші часи проводяться окремі змагання з призовим фондом у 

сотні тисяч доларів США під назвою: “Змагання за приз Лебнера”, у ході яких 

визначається краща програма. 

Не слід думати, що інтелектуальні системи можуть вирішувати будь-які 

задачі. Математиками було доведене існування таких типів задач, для яких 

неможливий єдиний алгоритм, щоб відтворював їхні ефективні рішення. У 

цьому контексті визначається неможливість рішення задач такого типу за 

допомогою інтелектуальних систем, розроблених для обчислювальних машин. 

Крім того, твердження про алгоритмічну неможливість розв’язання деякого 

класу задач є одночасно й прогнозом на майбутні часи, згідно з яким алгоритми 

їх вирішення не будуть знайдені ніколи. 

Цей факт сприяє кращому розумінню того, де в сучасному світі можуть 

знайти своє практичне застосування системи штучного інтелекту. Зокрема, для 

вирішення задачі, що не має універсального алгоритму рішення, доцільним 

буде її звуження до рівня, коли вона розв’язується тільки для певної 

підмножини початкових умов. Такі рішення під силу інтелектуальним 

системам, а їхній результат здатний звузити для людини область варіантів 

інтуїтивного вибору. 

 

3.Сфери практичного застосування систем штучного інтелекту 
Серед найважливіших класів задач, які ставилися перед розробниками 

інтелектуальних систем з моменту визначення штучного інтелекту як наукового 

напряму (з середини 50-х років ХХ століття), слід виділити наступні задачі, 

рішення яких погано піддаються формалізації: доказ теорем, розпізнавання 

зображень, машинний переклад і розуміння людської мови, ігрові програми, 

машинна творчість, експертні системи. Коротко розглянемо їхню сутність. 

Доказ теорем. Вивчення прийомів доказу теорем відіграло важливу роль у 

розвитку штучного інтелекту. Багато неформальних задач, наприклад, медична 

діагностика, застосовують при вирішенні методичні підходи, що 

використовувались під час автоматизації доказу теорем. Пошук доведення 

математичної теореми вимагає не тільки провести дедукцію, виходячи з гіпотез, 

але також створити інтуїтивні припущення про те, які проміжні твердження 

слід навести для загального доведення основної теореми. 

Розпізнавання зображень. Застосування штучного інтелекту для 

розпізнаванні образів дозволило створювати практично працюючі системи 

ідентифікації графічних об’єктів на основі аналогічних ознак. 

Як ознаки можуть розглядатися будь-які характеристики об’єктів, що 

підлягають розпізнаванню. Ознаки повинні бути інваріантні до орієнтації, 

розміру та форми об’єктів. Алфавіт ознак формується розробником системи. 

Якість розпізнавання багато в чому залежить від того,наскільки вдало 



сформований алфавіт ознак. Розпізнавання полягає в апріорному отриманні 

вектора ознак для виділеного на зображенні окремого об’єкта і, потім, у 

визначенні, якому з еталонів алфавіту ознак цей вектор відповідає. 

Машинний переклад і розуміння людської мови. Задача аналізу речень 

людської мови із застосуванням словника є типовою задачею систем штучного 

інтелекту. Для її вирішення була створена мова посередник, що полегшує 

зіставлення фраз із різних мов. Надалі ця мова-посередник перетворилася на 

семантичну модель представлення значень текстів, що підлягають перекладу. 

Еволюція семантичної моделі призвела до створення мови для внутрішнього 

представлення знань. У результаті сучасні системи здійснюють аналіз текстів та 

фразу чотири основні етапи: морфологічний аналіз, синтаксичний, семантичний 

та прагматичний аналіз. 

Ігрові програми. В основу більшості ігрових програм покладені декілька 

базових ідей штучного інтелекту, таких як перебір варіантів і самонавчання. 

Одна з найбільш цікавих задач у сфері ігрових програм, що використовують 

методи штучного інтелекту, полягає в навчанні комп’ютера грі в шахи. Вона 

була започаткована ще на зорі обчислювальної техніки, у кінці 50-х років. У 

шахах існують певні рівні майстерності, ступені якості гри, які можуть дати 

чіткі критерії оцінки інтелектуального зростання системи. Тому 

комп’ютерними шахами активно займалися вчені з усього світу, а результати їх 

досягнень застосовуються в інших інтелектуальних розробках, що мають 

реальне практичне значення. 

Машинна творчість. До однієї зі сфер застосувань штучного інтелекту 

можна віднести програмні системи, здатні самостійно створювати музику, 

вірші, оповідання, статті, дипломи і навіть дисертації. 

Сьогодні існує цілий клас музичних мов програмування (наприклад,мова 

C-Sound). Для різних музичних задач було створене спеціальне програмне 

забезпечення: системи обробки звуку, синтезу звуку, системи інтерактивної 

композиції, програми алгоритмічної композиції. 

Експертні системи. Методи штучного інтелекту знайшли застосування у 

створенні автоматизованих консультуючих систем або експертних систем. 

Перші експертні системи були розроблені як науково-дослідні інструментальні 

засоби в 1960-х роках минулого сторіччя. 

Вони були системами штучного інтелекту, спеціально призначеними для 

вирішення складних задач у вузькій предметній області, такій, наприклад, як 

медична діагностика захворювань. Класичною метою цього напряму від 

початку було створення системи штучного інтелекту загального призначення, 

яка була б здатна розв’язати будь-яку проблему без конкретних знань у 

предметній області. Зважаючи на обмеженість можливостей обчислювальних 

ресурсів, ця задача виявилася дуже складною для вирішення з прийнятним 

результатом. 

Комерційне впровадження експертних систем відбулося на початку 1980-х 

років, і з того часу експертні системи набули значного поширення. Вони 

використовуються в бізнесі, науці, техніці, на виробництві, а також у багатьох 

інших сферах, де існує цілком визначена предметна область. Основне значення 

виразу “цілком визначене” полягає у тому, що експерт-людина здатна 

визначити етапи міркувань,за допомогою яких може бути вирішена будь-яка 



задача з даної предметної області. Це означає, що аналогічні дії можуть бути 

виконані комп’ютерною програмою. 

Сьогодні експертні системи є одним з найуспішніших застосувань 

технології штучного інтелекту. Тому подальше вивчення штучного інтелекту 

буде здійснюватись у рамках методів, які використовуються в технології 

створення експертних систем. 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Штучний інтелект трактується як здатність автоматизованих систем 

здобувати, адаптувати, модифікувати та поповнювати знання з метою пошуку 

рішень задач, формалізація яких ускладнена. 

2. Доцільність створення інтелектуальних систем полягає в потребі 

вирішення задач, які не вирішуються на достатньому рівні ефективності 

програмними системами, створеними на жорсткій алгоритмічній основі. 

3. Серед найважливіших класів задач, які ставилися перед розробниками 

інтелектуальних систем з моменту визначення штучного інтелекту як наукового 

напряму, слід виділити наступні задачі: доказ теорем, розпізнавання зображень, 

машинний переклад і розуміння людської мови, ігрові програми, машинна 

творчість, експертні системи.  

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Дайте визначення штучного інтелекту. 

2. Чим зумовлена актуальність інтелектуалізації обчислювальних систем? 

3. Побудуйте інформаційну піраміду. 

4. У чому полягає якісна відмінність знань від інформації? 

5. Що означає алгоритмічна універсальність обчислювальних машин? 

6. Що розуміють під інтелектуальною системою? 

7. Які особливості мають задачі, що належать до компетенції 

інтелектуальних систем? 

8. В чому полягає сутність тесту Тьюрінга? 

9. Чи здатні інтелектуальні системи вирішувати (в принципі) будь-які 

задачі та чому? 

10. Яку роль у розвитку штучного інтелекту відіграло вивчення прийомів 

доказу теорем? 

14. Опишіть практичну користь від застосування штучного інтелекту для 

розпізнавання образів. 

15. Яким чином застосовуються методи штучного інтелекту для аналізу 

речень людської мови? 

16. Які ідеї штучного інтелекту покладені в основу більшості ігрових 

програм? 

17. Що розуміють під машинною творчістю? 

18. Яка з технологій штучного інтелекту знайшла найбільше практичне 

застосування? 



Конспект лекції № 4 

 

Тема № 4.  Методологія проектування інтелектуальних систем 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок з такими дисциплінами як  “Технології 

інтернет”, “ Економіка і організація виробництва програмних продуктів”, 

“Технології проектування та адміністрування БД і СД” та ін. 

 

Мета лекції: познайомити студентів з основними принципами 

створення та функціонування експертних систем, методологією формалізації 

знань та процесу рішення задач в експертних системах. 

 

План лекції  

1.Характеристики та базові принципи функціонування експертних 

систем.  

2.Методологія формалізації знань.  

3.Моделювання процесу рішення задач людиною.  

4.Методологічні засади створення експертних систем. 

 

Опорні поняття: експертна система, база знань, машина логічного 

висновку, когнітологія, когнітивний процеср, прямий та зворотній висновок. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

1. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения /С.А. 

Орлов, Б.Я. Цилькер – СПб.: Питер, 2012. – 608с. 

2.  Джераратано Д. Экспертные системы [Текст] : пер. с англ / Дже- раратано 

Д., Райли Г. – М. : Вильямс, 2007. – 1152 c. 

3.  Карпенко М. Ю. Технології створення програмних продуктів та 

інформаційних систем : навч. посібник / М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова, І. 

О. Гавриленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 93 с. 

4.  Бахтизин В.В. Технология разработки програмного обеспечения 

/В.В.Бахтизин, Л.А.Глухова – Минск: БГУИР, 2010. – 267с. 

5.  Ситник В. Ф. Інтелектуальний аналіз даних (дейтамайнінг) [Текст] : 

навчальний посібник / В. Ф. Ситник, М. Т. Краснюк ; Мін-во освіти і науки 

України, ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2007. – 376 с. 

6.  Рассел С. Искусственный интеллект. Современный подход [Текст] : пер. с 
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Інтернет ресурси:  



1. Telecommunications billing http: // en.wikipedia.org / wiki/ 
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2. www.vtei.com.ua/images/OFF/ekis/.../tehnologiya_stvorennya.pdf 
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4. allbest.ru/k-3c0b65625a2ad78a5c43a88521216c36.html 

 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

1.Характеристики та базові принципи функціонування експертних 

систем 

Сучасні дослідження у сфері експертного аналізу сконцентровані на 

розробці та впровадженні програмних систем, в основу яких покладені 

методи штучного інтелекту. Для того, щоб програмна система мала 

можливості експерта, вона повинна відповідати наступним умовам: 

· програмна система повинна володіти знаннями, тобто мати до них 

доступ та уміти їх використовувати; 

· знання, якими володіє програмна система, повинні бути спрямовані на 

певну предметну область; 

· на основі цих знань програмна система має бути здатна знаходити 

способи вирішення проблем; 

· програмна система повинна мати змогу поповнювати та оновлювати 

знання. 

Експертна система – це програмна система, яка оперує знаннями в 

певній предметній облаcті з метою вироблення рекомендацій для вирішення 

проблем. Експертна система може повністю взяти на себе функції, виконання 

яких вимагає залучення досвіду людини-фахівця, або виконувати роль аси- 

стента для людини, що приймає рішення. Людина-фахівець предметної 

області, що співпрацює з експертною системою, може добитися, з її 

допомогою, результатів найвищого ґатунку. При цьому правильний розподіл 

функцій між інтелектом людини та штучним інтелектом є однією з ключових 

умов ефективності практичного використання експертних систем. 

Перелік типових задач, для вирішення яких призначені експертні 

системи, включає: 

 формування інформації з первинних даних (наприклад, із сигналів, що 

надходять від гідролокатора); 

 діагностика несправностей (як у технічних системах, так і в людському 

організмі); 

 структурний аналіз складних об’єктів (наприклад, хімічних з’єднань); 

http://www.vtei.com.ua/images/OFF/ekis/.../tehnologiya_stvorennya.pdf


 вибір конфігурації складних багатокомпонентних систем (наприклад, 

розподілених комп’ютерних систем); 

 планування послідовності виконання операцій, що призводять до заданої 

мети (у фінансуванні проектів різного рівня ризиковості). 

Слід зазначити, що для вирішення перерахованих задач можуть 

застосовуватися програмні системи, які необов’язково належать до класу 

експертних систем. Це можуть бути як традиційні прикладні системи, так і 

системи штучного інтелекту. Для того, щоб виділити експертні системи в 

окремий, чітко визначений клас програмних систем, необхідно окреслити 

набір ознак, які їм притаманні в тій чи іншій мірі. Ці ознаки визначаються в 

результаті аналізу відмінних характеристик експертних систем. 

Характеристики експертних систем 
Експертна система відрізняється від програмних систем із чітко 

визначеним алгоритмічним спрямуванням завдяки наявності наступних 

ознак: 

1. Експертна система моделює не стільки фізичну (або іншу) природу 

певної предметної області, скільки механізм мислення людини стосовно 

рішення задач у цій предметній області. Це істотно відрізняє експертні 

системи від систем математичного або імітаційного моделювання. Не можна 

стверджувати, що програма повністю відтворює психологічну модель 

фахівця певної області (експерта). Важливо те, що в ній основна увага 

приділяється відтворенню засобами комп’ютерної техніки способу 

вирішення проблем, що застосовується експертом, тобто реалізації міркувань 

так само, як це робить експерт. 

2. Експертна система, крім виконання обчислювальних операцій, формує 

певні висновки, ґрунтуючись на тих знаннях, якими вона володіє. Знання в 

системі представлені, як правило, за допомогою спеціальної мови і 

зберігаються окремо від програмного коду, що формує висновки та 

міркування. Цей компонент програми прийнято називати базою знань. 

3. Під час рішення задач експертною системою, в основному, 

використовуються евристичні методи, які, на відміну від алгоритмічних, не 

завжди гарантують успіх. Евристика, по своїй суті, є приблизним правилом, 

яке в програмному вигляді представляє знання експерта, набуте в міру 

накопичення практичного досвіду, внаслідок вирішення схожих проблем. 

Експертні системи також відрізняються від інших видів систем 

штучного інтелекту. Ці відмінності полягають у наступному: 

1. Експертні системи мають яскраво виражену практичну спрямованість 

у науковій або господарській діяльності. На відміну від них, інші програми з 

області штучного інтелекту є суто дослідницькими, і основна увага в них 

приділяється абстрактним математичним проблемам або спрощеним 

варіантам реальних проблем (іноді їх називають “іграшковими” проблемами). 

2. По-друге, для експертної системи критичною характеристикою є її 

продуктивність, тобто швидкість отримання результату та рівень його 

достовірності. Дослідницькі програми штучного інтелекту можуть бути не 

дуже швидкими, і в них допускаються, в окремих ситуаціях, відмови. 



Натомість, експертна система повинна за прийнятний час знайти рішення, 

яке було б не гіршим за те, яке може запропонувати фахівець у відповідній 

предметній галузі. 

3. Експертна система повинна володіти здатністю пояснити, чому 

запропоноване саме таке рішення, і довести його обґрунтованість. А 

дослідницькі програми штучного інтелекту надають результат тільки своєму 

творцю, який і без того (швидше за все) знає, на чому він ґрунтується. 

Експертна система проектується з розрахунку на взаємодію з різними 

користувачами, для яких її робота повинна бути, по можливості, прозорою. 

Підсумовуючи наведені положення, можна зробити висновок, що 

експертна система містить знання в певній предметній області, накопичені в 

результаті практичної діяльності людини, і використовує їх для вирішення 

проблем, специфічних для цієї області. Цим експертні системи відрізняються 

від інших систем штучного інтелекту, в яких перевага надається більш 

загальним і менш пов’язаним з предметними областями теоретичним 

методам. Процес створення експертної системи часто називають інженерією 

знань і він розглядається як прикладне застосування методів штучного 

інтелекту. 

 

2. Методологія формалізації знань. 

В основу експертних систем покладені принципи функціонування 

систем, заснованих на знаннях. До систем, заснованих на знаннях, належать 

системи, процес роботи яких базується на застосуванні правил відношень до 

символічного представлення знань. 

Принципи роботи експертної системи, заснованої на знаннях, має таку 

схему. Користувач передає в експертну систему факти або іншу інформацію і 

одержує у результаті поради у вигляді експертних знань. 

За своєю структурою експертна система розподіляється на два основні 

компоненти: базу знань і машину логічного висновку. База знань містить 

знання, на підставі яких машина логічного висновку формує висновки. Ці 

висновки є відповідями експертної системи на запити користувача, що бажає 

одержати експертні знання. 

Знання в експертній системі можуть бути представлені багатьма 

способами. Одним з широко вживаних методів представлення знань є 

правила у формі IF THEN. Його сутність полягає у тому, що в разі виявлення 

факту, який узгоджується з шаблоном правила, повинна бути виконана 

обумовлена правилом дія. Наприклад, стосовно банківської діяльності з 

кредитування приватних осіб можна створити наступне 

правило: 

IF людина не має постійного доходу 

THEN кредит не видавати 

У даному прикладі шаблоном є фраза “людина не має постійної роботи”. 

У випадку, коли факт відповідає шаблону – рекомендується виконати дію 

“кредит не видавати”. 



Застосовуючи підхід до представлення знань експертів у вигляді правил, 

було розроблено декілька успішних експертних систем. До них можна 

віднести систему XCON/R1, створену в компанії Digital Equipment 

Corporation (DEC), яка здатна проектувати конфігурації комп’ютерних 

систем, не поступаючись окремим експертам-людям. 

Даний підхід виявився також прийнятним для створення значної 

кількості порівняно невеликих систем з метою вирішення спеціалізованих 

задач на основі декількох сотень правил. Такі системи не можуть 

функціонувати на рівні експерта, проте дозволяють застосовувати 

інтелектуальні технології для вирішення задач, які не вимагають великих 

обсягів знань. Знання, що необхідні для подібних невеликих систем, можуть 

бути отримані з книг, журналів або з іншого джерела загальнодоступної 

інформації. 

На відміну від таких систем, класична експертна система втілює в собі 

недруковані знання, які повинні бути одержані від експерта за допомогою 

розширених інтерв’ю, що проводяться інженером по знаннях протягом 

тривалого періоду часу. Такий процес називається інженерією знань. 

Інженерія знань – це отримання знань від експерта-людини або з інших 

джерел з метою подальшого їх представлення в експертній системі.  

Спочатку інженер по знанням ініціює діалог з експертом-людиною, щоб 

виявити знання експерта. Цей етап аналогічний етапу роботи, який виконує 

розробник традиційної програмної системи в ході обговорення вимог до 

системи з клієнтом, для якого створюється система. Потім інженер по 

знанням представляє знання в явному вигляді для внесення в базу знань. 

Після цього експерт проводить оцінкуекспертної системи і передає критичні 

зауваження інженеру по знаннях. Такий процес повторюється знову і знову 

до тих пір, доки експерт не оцінить результати роботи системи як прийнятні. 

У другій половині ХХ століття очевидним став факт, що ключем до 

створення програмних вирішувачів задач, здатних функціонувати на рівні 

експерта-людини, є знання в певній предметній області. Тобто в ході 

вирішення задач експертом міркування, насправді, виконують незначну роль. 

Натомість, експерт покладається на обсяг знань, які сформовані на основі 

досвіду, набутого протягом значного проміжку часу. У випадку, якщо 

з’являється задача, яку експерт не може вирішити на основі свого досвіду, у 

нього виникає необхідність здійснити процес міркування, починаючи від 

загальних принципів та теоретичних положень. 

Сучасні експертні системи виробляють рішення, базуючись на 

формальному представленні знань. У методології формалізації знань 

експертної системи широко застосовується представлення в базі знань їх 

поверхневого обсягу. Основна причина такого підходу полягає у складності 

процесу представлення знань будь-якої предметної області, для якої він 

здійснюються вперше. У знаннях експерта можуть бути несумісності, 

двозначності, повтори або інші недоліки. Ці недоліки не стають очевидними 

до тих пір, доки не будуть зроблені спроби формально представити ці знання 

в експертній системі. 



Поверхневі знання мають евристичний характер і, по суті, є 

емпіричними правилами, набутими на підставі досвіду, які можуть сприяти 

досягненню рішення з приблизною точністю. В той же час евристики здатні 

забезпечувати пошук оптимальних шляхів вирішення багатьох задач. Крім 

того, методологія формалізації знань, що призвела до успішної розробки 

експертних систем, дозволила створити інтелектуальні системи, які не 

обов’язково містять експертні знання. 

У даний час широко застосовуються програмні системи, засновані на 

звичайних знаннях, які дозволяють виконувати математичні операції як з 

числовими, так і з символічними даними. Наприклад: 

MATLAB, Mathematica тощо. Такі системи не можна віднести до класу 

експертних, оскільки методи, які лежать в їх основі, не належать до 

евристичних. Прикладом експертної системи може бути програма, що 

застосовує експертні знання для оцінки ризиків або інвестиційної 

привабливості проектів із комерціалізації наукових відкриттів. 

Незважаючи на це, в наші дні терміни “система, заснована на знаннях” 

та “експертна система” часто сприймаються як синоніми. Фактично, останнім 

часом експертні системи стали розглядатися як підхід до програмування, 

альтернативний по відношенню до традиційного алгоритмічного 

програмування. 

Для розробки програмних систем, здатних ефективно емітувати роботу 

експертів-людей, необхідне використання когнітивних методик. 

Програмні емулятори експертів призначаються для задач, що не мають 

задовільного алгоритмічного рішення. Для отримання їх прийнятного 

рішення використовуються логічні висновки. Ключовою вимогою до 

експертних систем є реальність висновків та недопущення їх двозначності. 

Формування несуперечливих логічних висновків здійснюється на основі 

методів формальної логіки. Вони базуються на твердженні, що за наявності 

необхідної кількості істинних фактів висновок завжди повинен бути 

істинним. На відміну від них, неформальна логіка ґрунтується на методах 

переконання, що не базуються на фактах, а побудовані на непідтверджених 

відомостях, які допускають суперечливості. 

В основу експертних систем покладені методи формальної логіки. Це 

визначає ключове значення способу представлення знань в експертних 

системах, оскільки від нього залежить повнота і точність аналізу фактів. Крім 

того, від правильного вибору способу такого представлення залежить весь 

хід розробки, а також ефективність, швидкодія та зручність супроводу 

системи. 

З тематикою представлення знань тісно пов’язана не менш важлива 

тематика представлення даних, яка розглядається в проектуванні баз даних. 

Безумовно, бази даних, в основному, розглядаються як репозитарії поточних 

даних, а не знань. Тим не менш, вони можуть бути базовим матеріалом для 

аналізу прихованих закономірностей з метою формування знань. 



Ще один важливий науковий підхід, який повинен бути втілений у 

технології представлення знань, полягає в семантичних розробках, що 

дозволяють систематизувати значення символів, що їх описують. 

Крім того, експертні системи повинні володіти здатністю розпізнавати 

знаки. Тобто вони як представники систем штучного інтелекту мають 

розуміти основні значення як простих – статичних знаків (наприклад, знаку 

Stop), так і знаків, що характеризують типові елементи поведінки (наприклад, 

людина почервоніла – хвилюється). Проведення досліджень у цьому 

напрямку є основою наукової області, що має назву семіотика. 

 

3. Моделювання процесу рішення задач людиною. 

Найбільш адекватна модель рішення задач людиною була 

запропонована Ньюеллом і Саймоном в 60-х роках минулого століття під час 

роботи над програмою GPS – однією із спроб створення універсального 

вирішувача задач. Незважаючи на те, що проект GPS не досяг поставлених 

перед ним цілей, дана модель до сьогодні вважається базовою при 

проектуванні експертних систем. Модель Ньюелла-Саймона складається з 

наступних компонентів: довготривала пам’ять, короткочасна пам’ять, 

когнітивний процесор.  

Довготривала пам’ять. Один із найбільш значущих результатів, 

отриманих Ньюеллом і Саймоном, полягає в доведенні твердження, що 

значну частину людського пізнання можна представити у вигляді правил 

форми IF-THEN. Правило являє собою невелику модульну форму знань, що 

відповідає певному фрагменту знань у предметній області. Фрагменти 

організовуються в довільній формі і забезпечуються зв’язками. Нижче 

наведений приклад правила, що представляє фрагмент знань: 

 

IF людина має постійну роботу і володіє нерухомістю 

THEN можна видавати кредит 

 

Ньюелл і Саймон популяризували використання правил для 

представлення людських знань і показали, як можуть бути виконані 

стандартні міркування за допомогою правил. Основуючись на цих 

досягненнях, психологи, що спеціалізуються у області когнітології, 

використовували правила як модель для пояснення процесу обробки 

інформації людиною. 

Основна ідея полягає у тому, що мозок людини виділяє стимули із 

сенсорної вхідної інформації. Стимули активізують у довготривалій пам’яті 

відповідні правила, за допомогою яких формується відповідна реакція. 

Довготривала пам’ять виконує роль місця зберігання постійних знань 

людини. Наприклад, працівники банку засвоїли приблизно такі правила по 

відношенню до клієнтів: 

 

IF клієнт подав заявку на закриття рахунку THEN банк втратив 

клієнта 



IF клієнт зняв всі гроші з рахунку THEN банк може втратити 

клієнта 

IF клієнт відкрив рахунок в іншому банку THEN банк ймовірно 

втратить клієнта 

 

З прикладу видно, що останні два правила не виражені з остаточною 

визначеністю. У даний момент клієнту можуть знадобитися всі гроші, а 

надалі він знову використовуватиме свій рахунок. Аналогічним чином, 

відкриття ним в іншому банку рахунку ще не означає, що він не 

користуватиметься послугами даного банку. Стимули, що виникають, коли 

співробітник банку дізнається, що клієнт відкрив рахунок в іншому банку, 

зняв усі гроші з рахунку і подав заявку на закриття рахунку, можуть 

активізувати також інші правила подібного типу. Наприклад, банк-конкурент 

знизив тарифи за послуги. 

Короткочасна пам’ять. Довготривала пам’ять людини може вміщувати 

багато правил, що мають просту структуру IF-THEN. На відміну від 

довготривалої пам’яті, короткочасна пам’ять використовується для 

тимчасового зберігання знань у період рішення задачі. Незважаючи на те, що 

довготривала пам’ять може зберігати сотні тисяч (або навіть більше) 

фрагментів, місткість короткочасної, або робочої пам’яті, значно менша – від 

чотирьох до семи фрагментів. Як простий приклад, що підтверджує цей факт, 

можна навести здатність людей одночасно бачити внутрішнім поглядом від 

чотирьох до семи цифр. 

Безумовно, люди здатні запам’ятовувати набагато більшу кількість 

цифр, але ці цифри, поряд із багатьма іншими відомостями, зберігаються в 

довготривалій пам’яті. Більше того, для забезпечення їх запису на постійне 

зберігання потрібен час. 

Існує теорія, що короткочасна пам’ять здатна вміщувати тільки 

фрагменти, які можуть бути активними одночасно. Згідно з цією теорією 

процес розв’язання задачі людиною розглядається як перерозподіл таких 

активізованих фрагментів у мозку. Зрештою, фрагменти можуть бути 

активізовані таким чином, що буде вироблена свідома думка. Наприклад, 

працівник банку, що розмовляє з потенційним клієнтом, може відзначити про 

себе: “Він надав про себе суперечливі відомості – можливо, він шахрай”. 

Когнітивний процесор. Ще одним елементом, необхідним для 

вирішення задач людиною, є когнітивний процесор. Когнітивний процесор 

робить спроби знайти правила, які повинні бути активізовані відповідно до 

стимулів. У випадку, коли існує багато правил, які можуть бути активізовані 

одночасно, когнітивний процесор повинен виконати операцію вирішення 

конфліктів, щоб визначити, яке правило має найвищий пріоритет. Після 

цього має бути виконане це правило. 

Наприклад, активізовані два наступні правила: 

IF клієнт банку хоче одержати кредит THEN скласти договір 

IF клієнт банку хоче одержати кредит THEN ознайомити його з 

умовами 



У такому випадку необхідно спочатку виконати дію другого правила, а 

потім – першого. 

У сучасних експертних системах когнітивному процесору відповідає 

машина логічного висновку. Важливим чинником при проектуванні 

експертної системи є обсяг знань або ступінь деталізації правил. 

У випадку, коли ступінь деталізації дуже малий, то розуміння окремого 

правила без вивчення інших правил стає ускладненим. Навпаки, якщо 

ступінь деталізації дуже великий, то виникають проблеми при необхідності 

модифікації експертної системи, оскільки в одному правилі можуть 

змішуватися декілька фрагментів знань. 

 

4. Методологічні засади створення експертних систем 
Виходячи з попереднього матеріалу, стає очевидно, що методологія 

створення експертних систем відрізняється від методології створення 

алгоритмічних систем. Це цілком пояснює існування функціональної 

відмінності між мовами експертних систем та алгоритмічними мовами. Суть 

відмінності полягає у тому, що покладено в основу представлення. 

Алгоритмічні мови програмування націлені на забезпечення підтримки 

гнучких та надійних методів представлення даних. Наприклад, вони 

дозволяють легко створювати, а також маніпулювати такими структурами 

даних, як: масиви, записи, зв’язані списки, стеки, черги, дерева. Сучасні 

мови, такі як Java і С#, розроблені для надання програмісту істотної 

допомоги в досягненні абстракції даних. Для цього передбачені структури, 

що забезпечують інкапсуляцію даних – об’єкти. Тим самим досягається 

необхідний рівень абстракції, який потім реалізується в програмі. Дані та 

методи маніпулювання ними тісно переплітаються в об’єктах. 

Розробники мов експертних систем зосереджують свою увагу на 

підтримці гнучких і надійних способів представлення знань. Підхід до 

розробки експертних систем передбачає застосування двох рівнів абстракції 

– абстракції даних і абстракції знань. У мовах експертних систем спеціально 

передбачене відокремлення даних від методів маніпулювання ними. 

Прикладом подібного відокремлення є застосування фактів (абстракції 

даних) і правил (абстракції знань) у мовах експертних систем, орієнтованих 

на застосування правил. 

Цей приклад наглядно ілюструє аналогія з класичним виразом, який 

оприлюднив Дональд Кнут у своїй книзі з програмування алгоритмічних 

задач: 

 

Програма = Структура даних + Алгоритми 

 

Стосовно експертних систем цей вираз виглядає таким чином: 

 

Експерта система = Знання + Логічний висновок 

 



Сформульована відмінність у спрямованості між мовами двох типів 

пояснює різницю в методологіях програмування. З одного боку, в 

алгоритмічних мовах дані та знання тісно переплітаються, тому програмісти 

зобов’язані ретельно описувати послідовність виконання операторів 

програми. З іншого боку, у мовах експертних систем дані явно відокремлені 

від знань, чим нівелюється необхідність жорсткого контролю над 

послідовністю виконання коду програми. Як правило, для застосування знань 

відносно даних використовується повністю відокремлений компонент 

експертної системи – машина логічного висновку. 

Таке розділення знань і даних сприяє досягненню високого рівня 

розпаралелювання та модульності обчислень. 

Таким чином, у вигляді загального визначення мова програмування 

експертних систем представляє собою сукупність команд, записаних із 

застосуванням визначеного синтаксису та машини логічного висновку, 

призначеної для їх виконання. Залежно від реалізації, машина логічного 

висновку може забезпечувати прямий логічний висновок, зворотний 

логічний висновок або обидва варіанти розробки висновків. 

Прямий логічний висновок є методом формування міркувань у напрямку 

від фактів до висновків, які виходять з цих фактів. Наприклад, якщо перед 

виходом із будинку виявиться, що йде дощ (факт), то ви повинні взяти із 

собою парасольку (висновок). 

Зворотний логічний висновок передбачає формування міркувань у 

зворотному напрямі – від гіпотези (потенційного висновку, який повинен 

бути доведений) до фактів, які підтверджують гіпотезу. Наприклад, якщо не 

виглядати у вікно, але побачити, що хтось увійшов до будинку з вологими 

черевиками і парасолькою, то можна створити гіпотезу, що йде дощ. Щоб 

підтвердити цю гіпотезу, достатньо запитати цю людину, чи йде дощ. У разі 

позитивної відповіді буде доведено, що гіпотеза істинна, тому вона стає 

фактом.  

При застосуванні зворотного логічного висновку гіпотеза може 

розглядатися як факт, істинність якого викликає сумнів, і повинна бути 

встановлена. У такому разі підтвердження гіпотези (або її спростування) 

може інтерпретуватися як мета, що має бути досягнута. 

Слід відмітити, що створювати експертні системи можна також мовами 

програмування, які за наведеним визначенням не належать до мов 

експертних систем. 

Доцільність використання тієї чи іншої мови програмування залежить 

від таких показників, як час розробки, зручність експлуатації, зручність 

супроводу, ефективність та швидкодія. 

Для розробки систем штучного інтелекту були створені спеціалізовані 

мови, орієнтовані на роботу зі знаннями: LISP, PROLOG, FRL, KRL, 

SMALLTALK, OPS5, PLANNER, QA4, MACSYMA, REDUCE, CLIPS. 

Подальша їх еволюція призвела до можливості застосування ідеології 

об’єктно-орієнтованого підходу до розробки експертних систем. 



Поєднання мови програмування та пов’язаних із нею допоміжних 

програм (утиліт), що дозволяють спростити розробку, налагодження та 

доставку користувачу програмних продуктів, утворює інструментальний 

засіб. Сучасні інструментальні засоби розробки експертних систем 

допускають використання в одній розробці різних підходів, включаючи 

прямий та зворотний логічні висновки. 

Інструментальний засіб експертних систем спеціального призначення, 

що вимагає від розробника лише представлення бази знань, називається 

командним інтеррептатором. Командний інтерпретатор надає можливість 

повторного використання в експертних системах таких програмних 

компонентів, як машина логічного висновку та користувальницький 

інтерфейс. Технології командних інтерпретаторів позбавляють від 

необхідності створювати експертну систему для кожної предметної області, 

починаючи “з нуля”. 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Експертна система – це програмна система, яка оперує знаннями в 

певній предметній облаcті з метою вироблення рекомендацій для вирішення 

проблем. 

2. За своєю структурою експертна система розподіляється на два основні 

компоненти: базу знань і машину логічного висновку. База знань містить 

знання, на підставі яких машина логічного висновку формує висновки. 

3. Одним з широко вживаних методів представлення знань є правила у 

формі IF THEN.  

4. Модель Ньюелла-Саймона вважається базовою при проектуванні 

експертних систем і складається з наступних компонентів: довготривала 

пам’ять, короткочасна пам’ять, когнітивний процесор.  

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. На чому основується процес пошуку рішень експертної системи? 

2. Який характер мають знання експертної системи? 

3. Як називається наука про знання? 

4. У чому полягає різниця між формальною та неформальною логікою? 

5. Назвіть компоненти моделі процесу рішення задач людиною, 

запропонованої Ньюеллом і Саймоном. 

6. В якому вигляді можна представити значну частину людського 

пізнання згідно з моделлю Ньюелла-Саймона? 

7. Як працює довготривала пам’ять? 

8. У чому полягає відмінність довготривалої та короткотривалої 

пам’яті? 

9. Яка частина експертної системи виконує роль когнітивного 

процесора? 



10. Наведіть приклад відокремлення даних від методів маніпулювання 

ними в експертних системах. 

11.  Охарактеризуйте методи прямого та зворотного логічного 

висновків. 

12. Чи можна застосовувати для розробки експертних систем мови 

програмування, які для цього не призначені? 

13. Наведіть приклади спеціалізованих мов, орієнтованих на роботу зі 

знаннями. 

14. Що в експертних системах називається командним інтерпретатором? 
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