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ВСТУП. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОБЛАСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ.
Історія розвитку

Ідея створення штучного подібності людського розуму для вирішення складних
завдань і моделювання розумової здібності витала в повітрі з найдавніших часів.
Вперше її висловив Р. Луллий (ок.1235-ок.1315), який ще в XIV ст. намагався створити
машину для вирішення різних завдань на основі загальної класифікації понять.
Першу зафіксовану в історії спробу створення машини, що моделює людський
розум, пов'язують з ім'ям Раймунда Луллія (1235-1315).
Логічна машина Раймунда Луллія. Раймунд сконструював машину, що
складалася з системи кіл, які мали можливість обертатися

У XVIII ст. Г. Лейбніц (1646 - 1716) і Р. Декарт (1596 - 1650) незалежно один від
одного розвинули цю ідею, запропонувавши універсальні мови класифікації всіх наук.
Ці ідеї лягли в основу теоретичних розробок в області створення штучного інтелекту.
Розвиток штучного інтелекту як наукового напрямку стало можливим тільки після
створення ЕОМ. Це сталося в 40-х рр. XX ст. В цей же час Н.Вінер (1894 - 1964)
створив свої основні роботи по новій науці - кібернетиці.
Перші нейромережі були створені в кінці 50-х рр. американськими вченими
Г.Розенблаттом і П.МакКаллоком. Це були спроби створити системи, що моделюють
людське око і його взаємодію з мозком. Пристрій, створений ними, отримало назву
перцептрону. Воно вміло розрізняти букви алфавіту, але було відчутно до їх
написання, наприклад, літери А, А і А для цього пристрою були трьома різними
знаками.
У 1956 -1963 рр. велися інтенсивні пошуки моделей і алгоритму людського
мислення і розробка перших програм. Виявилося, що ні одна з існуючих наук філософія, психологія, лінгвістика - не може запропонувати такого алгоритму. Тоді
кібернетики запропонували створити власні моделі. Були створені і випробувані різні
підходи.

В кінці 50-х рр. народилася модель лабіринтового пошуку. Цей підхід представляє
задачу як деякий граф, що відображає простір станів, і в цьому графі проводиться
пошук оптимального шляху від вхідних даних до результуючим.
Початок 60-х рр.-епоха евристичного програмування. Евристика - правило,
теоретично не обґрунтоване, але дозволяє скоротити кількість переборовши в просторі
пошуку. Евристичне програмування - розробка стратегії дій на основі відомих,
заздалегідь
заданих
евристик.
У 1963 - 1970 рр. до вирішення завдань стали підключати методи математичної логіки.
На основі методу резолюцій [см. докладніше відповідну доповідь], який дозволив
автоматично доводити теореми при наявності набору вихідних аксіом, в 1973 р
створюється мова Пролог.
Термін штучний інтелект (artificial intelligence) запропонований в 1956 р на
семінарі з аналогічною назвою в Стенфордському університеті (США). Семінар був
присвячений розробці логічних, а не обчислювальних задач.
Однак в середині 80-х рр. в Японії в рамках проекту розробки комп'ютера V
покоління, заснованого на знаннях, був створений комп'ютер VI покоління, або
нейрокомп'ютер. До цього часу обмеження по пам'яті і швидкодії були практично
зняті. З'явилися трансп'ютерів - паралельні комп'ютери з великою кількістю
процесорів. Від транспьютеров був один крок до нейрокомп'ютерів, що моделюють
структуру мозку людини. Основна область застосування нейрокомп'ютерів розпізнавання образів.

Термінологія
Штучний інтелект (ШІ) як наука існує близько півстоліття. Першою інтелектуальною
системою вважається програма «Логік-Теоретик», призначена для доведення теорем та
обчислення висловлювань. Її робота вперше була продемонстрована 9 серпня1956 р. [6]. У
створенні програми брали участь такі відомі вчені, як А. Ньюелл, А. Тьюринг, К. Шеннон, Дж.
Лоу, Г. Саймон та ін. За минулий з тих пір час в області ІІ розроблено безліч комп'ютерних
систем, які прийнято називати інтелектуальними . Області їх застосування охоплюють практично
всі сфери людської діяльності, пов'язані з обробкою інформації.
термін інтелект (intelligence) Походить від латинського intellectus - що означає розум, розум,
розум; розумові здібності людини. Відповідно штучний інтелект (Artificial intelligence) - ІІ (AI)
звичайно тлумачиться як властивість автоматичних систем брати на себе окремі функції
інтелекту людини, наприклад, вибирати і приймати оптимальні рішення на основі раніше
отриманого досвіду і раціонального аналізу зовнішніх впливів.
Штучний інтелект (ШІ) -це програмна система, що імітує на комп'ютері мислення людини.
Для створення такої системи необхідно вивчити процес мислення людини, вирішального певні
завдання або приймає рішення в конкретній області, виділити основні кроки цього процесу і
розробити програмні засоби, які відтворюють їх на комп'ютері. Отже, методи ІІ припускають
простий структурний підхід до розробки складних програмних систем прийняття рішень.
Штучний інтелект (ШІ) - це наука про концепції, що дозволяють ВМ робити такі речі, які у
людей виглядають розумними. Але що ж являє собою інтелект людини? Чи є ця здатність
міркувати? Чи є ця здатність засвоювати і використовувати знання? Чи є ця здатність оперувати
і обмінюватися ідеями? Безсумнівно, всі ці здібності являють собою частину того, що є

інтелектом. Насправді дати визначення в звичайному сенсі цього слова, мабуть, неможливо, тому
що інтелект - це сплав багатьох навичок в області обробки та подання інформації.
Центральні завдання ІІ полягають у тому, що б зробити ВМ більш корисними і щоб зрозуміти
принципи, що лежать в основі інтелекту. Оскільки одне із завдань полягає в тому, щоб зробити
ВМ більш корисними, вченим і інженерам, що спеціалізуються в обчислювальній техніці,
необхідно знати, яким чином ІІ може допомогти їм у вирішення важких проблем.
Штучний інтелект, як випливає з самої назви, додасть комп'ютера риси розуму. Методи ІІ
спрощують об'єднання програм і дають можливість закласти в систему штучного інтелекту
здатність до самонавчання і накопичення нової, корисної надалі інформації. Людина може
накопичувати знання, не змінюючи спосіб мислення і не забуваючи вже відомих фактів. Система
ІІ працює майже точно так же.
Галузь застосування.
o Доведення теорем;
o ігри;
o Розпізнавання образів;
o Прийняття рішень;
o Адаптивне програмування;
o Твір машинної музики;
o Обробка даних природною мовою;
o Ті, що навчаються мережі (нейромережі);
o Вербальні концептуальні навчання.
У гірській промисловості комп'ютери покликані працювати там, де виникають дуже
небезпечні умови для людей. У сфері виробництва ВМ повинні виконувати різного виду завдання
по складанню і технічному контролі. В установах ВМ зобов'язані займатися складанням
розкладів для колективів і окремих людей, робити коротке зведення новин. У навчальних
закладах ВМ повинні розглядати завдання, які вирішують студенти, в пошуках помилок, подібно
до того як шукаються помилки в програмі, і усувати їх. Вони повинні забезпечувати студентів
Суперкниги, що зберігаються в пам'яті обчислювальних систем. У лікарнях ВМ повинні
допомагати ставити діагноз, направляти хворих у відповідні відділення, контролювати хід
лікування. У домашньому господарстві ВМ повинні допомагати порадами по готуванні їжі,
закупівлю продуктів, стежити за станом статі в квартирі і газону в саду. Звичайно,
Штучний інтелект спирається на знання про процес людського мислення. В основі людської
діяльності лежить мислення і завжди конкретна мета. Метою називається кінцевий результат, на
який спрямовані розумові процеси людини. Як тільки мета досягнута, перед людським мозком
відразу постають нові цілі. Здійснення всіх цих цілей призводить до досягнення головної мети.
Думки, що ведуть до кінцевого результату, не випадкові, а строго обгрунтовані. Кожен крок на
шляху до головної мети має свою локальну мету. Мозок завжди зосереджений на цілі незалежно
від того, чи виконує людина просту фізичну роботу або вирішує складну інтелектуальну задачу.
При проектуванні систем ІІ завжди слід пам'ятати про мету, для досягнення якої вони призначені.
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ
В ОБЛАСТІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Інтелектуальні інформаційні системи проникають в усі сфери нашого життя, тому важко
провести сувору класифікацію напрямків, за якими ведуться активні і численні дослідження в
галузі ШІ. Розглянемо коротко деякі з них.
Розробка інтелектуальних інформаційних систем або систем, заснованих на знаннях.Це одне
з головних напрямків ІІ. Основною метою побудови таких систем є виявлення, дослідження та
застосування знань висококваліфікованих експертів для вирішення складних завдань, що
виникають на практиці. При побудові систем, заснованих на знаннях (СОЗ), використовуються
знання, накопичені експертами у вигляді конкретних правил вирішення тих чи інших завдань.
Цей напрямок має на меті імітації людського мистецтва аналізу неструктурованих і

слабоструктурованих проблем. У даній області досліджень здійснюється розробка моделей
подання, вилучення і структурування знань, а також вивчаються проблеми створення баз знань
(БЗ), що утворюють ядро СОЗ. Окремим випадком СОЗ є експертні системи (ЕС).
Розробка природно-мовних інтерфейсів і машинний переклад. Проблеми комп'ютерної
лінгвістики і машинного перекладу розробляються в ІІ з 1950-х рр. Системи машинного
перекладу з однієї природної мови на іншу забезпечують швидкість і систематичність доступу
до інформації, оперативність і однаковість перекладу великих потоків, як правило, науковотехнічних текстів. Системи машинного перекладу будуються як інтелектуальні системи, оскільки
в їх основі лежать БЗ в певній предметній області і складні моделі, що забезпечують додаткову
трансляцію «вихідний мова оригіналу - мова сенсу - мову перекладу». Вони базуються на
структурно-логічному підході, що включає послідовний аналіз і синтез природно-мовних
повідомлень. Крім того, в них здійснюється асоціативний пошук аналогічних фрагментів тексту
і їх перекладів в спеціальних базах даних (БД).
Генерація і розпізнавання мови.Системи мовного спілкування створюються з метою
підвищення швидкості введення інформації в ЕОМ, розвантаження зору і рук, а також для
реалізації мовного спілкування на значній відстані. У таких системах під текстом розуміють
фонемний текст (як чується).
Обробка візуальної інформації. У цьому науковому напрямку вирішуються завдання обробки,
аналізу і синтезу зображень. Завдання обробки зображень пов'язана з трансформацією графічних
образів, результатом якого є нові зображення. У задачі аналізу вихідні зображення
перетворюються в дані іншого типу, наприклад в текстові описи. При синтезі зображень на вхід
системи надходить алгоритм побудови зображення, а вихідними даними є графічні об'єкти
(системи машинної графіки).
Навчання і самонавчання. Ця актуальна область ІІ включає моделі, методи і алгоритми,
орієнтовані на автоматичне накопичення і формування знань з використанням процедур аналізу
та узагальнення даних. До даного напрямку відносяться не так давно з'явилися системи
видобутку даних (Data-mining) і системи пошуку закономірностей в комп'ютерних базах даних
(Knowledge Discovery).
Розпізнавання образів. Це одне з найбільш ранніх напрямків ІІ, в якому розпізнавання об'єктів
здійснюється на підставі застосування спеціального математичного апарату, що забезпечує
віднесення об'єктів до класів, а класи описуються сукупностями певних значень ознак.
Ігри та машинне творчість. Машинне творчість охоплює твір комп'ютерної музики, віршів,
інтелектуальні системи для винаходу нових об'єктів. Створення інтелектуальних комп'ютерних
ігор є одним з найбільш розвинених комерційних напрямків в сфері розробки програмного
забезпечення. Крім того, комп'ютерні ігри надають потужний арсенал різноманітних засобів, що
використовуються для навчання.
Програмне забезпечення систем ІІ. Інструментальні засоби для розробки інтелектуальних
систем включають спеціальні мови програмування, орієнтовані на обробку символьної
інформації (LISP, SMALLTALK, РЕФАЛ), мови логічного програмування (PROLOG), мови
представлення знань (OPS5, KRL, FRL), інтегровані програмні середовища, що містять арсенал
інструментальних засобів для створення систем ІІ (КЕ, ARTS, GURU, G2), а також оболонки
експертних систем (BUILD, EMYCIN, EXSYS Professional, ЕКСПЕРТ), які дозволяють
створювати прикладні ЕС, не вдаючись до програмування.
Нові архітектури комп'ютерів. Цей напрямок пов'язаний зі створенням комп'ютерів не фоннеймановской архітектури, орієнтованих на обробку символьної інформації. Відомі вдалі
промислові рішення паралельних і векторних комп'ютерів, однак у даний час вони мають досить
високу вартість, а також недостатню сумісність з існуючими обчислювальними засобами.
Інтелектуальні роботи.Створення інтелектуальних роботів становить кінцеву мету
робототехніки. В даний час в основному використовуються програмовані маніпулятори з
жорсткою схемою управління, названі роботами першого покоління. Незважаючи на очевидні
успіхи окремих розробок, ера інтелектуальних автономних роботів поки не настала. Основними
стримуючими факторами в розробці автономних роботів є невирішені проблеми в області
інтерпретації знань, машинного зору, адекватного зберігання і обробки тривимірної візуальної

інформації.
Нечіткі моделі та м'які обчислення. Цей напрямок представлено нечіткими схемами
«виведення за аналогією», поглядом на теорію нечітких заходів з імовірнісних позицій, нечітким
поданням аналітичними моделями для опису геометричних об'єктів, алгоритмами еволюційного
моделювання з динамікою, такими як час життя і розмір популяції, методами вирішення
оптимізаційних задач з використанням технологій генетичного пошуку, гомеостатических і
синергетичних принципів і елементів самоорганізації.
Багатоагентні системи, динамічні інтелектуальні системи та планування. Цей напрямок
вивчає інтелектуальні програмні агенти і їх колективи. Інтелектуальний агент це програмна
система, що володіє:
− автономністю: агенти діють без безпосередньої участі людини і можуть в деяких межах
самі управляти своїми діями;
− соціальними рисами: агенти взаємодіють з іншими агентами (і, можливо, людиною) за
допомогою деякого мови комунікації;
− реактивністю: агенти сприймають навколишнє середовище, яка може бути фізичним
світом, безліччю інших агентів, мережею Інтернет або комбінацією всього цього, і реагують на її
зміни;
− активністю: агенти можуть демонструвати цілеспрямовану поведінку, проявляючи при
цьому ініціативу.
Основні завдання в цій галузі такі: реалізація переговорів інтелектуальних агентів і розробка
мов для цієї мети, координація поведінки агентів, розробка архітектури мови програмування
агентів. Активно ведуться роботи і в області розпізнавання планів, побудови планувальників і
розширення їх можливостей, евристичного планування з ресурсними обмеженнями, управління
плануванням за допомогою часової логіки, планування з використанням графів. Розглядаються
підходи до планування, при яких побудова поточних планів виконується безперервно для
кожного стану системи в реальному часі. Для цього передбачений безперервний моніторинг
об'єкту управління. Завдання планування відносяться в наш час до найбільш важливим і
перспективним напрямам в ІІ.
Лекція №2
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ.
Інтелектуальна інформаційна система (ІВС) заснована на концепції використання бази
знань для генерації алгоритмів вирішення прикладних завдань різних класів в залежності від
конкретних інформаційних потреб користувачів.
Для ІВС характерні такі ознаки:
• розвинені комунікативні здібності;
• вміння вирішувати складні погано формалізуються завдання;
• здатність до самонавчання;
• адаптивність.
Кожному з перерахованих ознак умовно відповідає свій клас ІВС. Різні системи можуть
мати одну або декілька ознаками інтелектуальності з різним ступенем прояви.
Засоби ІІ можуть використовуватися для реалізації різних функцій, які виконуються ІВС.
На рис. 1 наведено класифікацію ІВС, ознаками якої є наступні інтелектуальні функції:
• комунікативні здібності - спосіб взаємодії кінцевого користувача з системою;
• рішення складних погано формалізованих задач, які вимагають побудови оригінального
алгоритму рішення в залежності від конкретної ситуації, яка характеризується невизначеністю і
динамічністю вихідних даних і знань;
• здатність до самонавчання - вміння системи автоматично отримувати знання з
накопиченого досвіду і застосовувати їх для вирішення завдань;
• адаптивність - здатність системи до розвитку у відповідності з об'єктивними змінами
області знань.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ИНТЕРФЕЙСОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
ЕСТЕСТВЕННОЯЗЫКОВОЙ
ИНТЕРФЕЙС
ГИПЕРТЕКСТОВЫЕ
СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
КОНТЕКСТНОЙ
ПОМОЩИ
КОГНИТИВНАЯ
ГРАФИКА

ЭКСПЕРТНЫЕ
СИСТЕМЫ(решение
сложных плохо
формализуемых
задач)
КЛАССИФИЦИРУЮЩИЕ
ДООПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕ
МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ

САМООБУЧАЮЩИЕСЯ
СИСТЕМЫ
(способность к
самообучению)
ИНДУКТИВНЫЕ
СИСТЕМЫ
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

АДАПТИВНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
CASE-ТЕХНОЛОГИИ
КОМПОНЕНТНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМЫ,
ОСНОВАННЫЕ НА
ПРЕЦЕДЕНТАХ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ХРАНИЛИЩА

2.1.СІСТЕМИ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ІНТЕРФЕЙСОМ
Застосування ІІ для посилення комунікативних здібностей інформаційних систем
призвело до появи систем з інтелектуальним інтерфейсом, серед яких можна виділити наступні
типи.
1. Інтелектуальні бази даних. Дозволяють на відміну від традиційних БД забезпечувати
вибірку необхідної інформації, що не присутньої в явному вигляді, а виводиться з сукупності
даних, що зберігаються.
2. Природно-мовний інтерфейс. Застосовується для доступу до інтелектуальних баз даних,
контекстного пошуку документальної текстової інформації, голосового введення команд в
системах управління, машинного перекладу з іноземних мов. Для реалізації ПМ-інтерфейсу
необхідно вирішити проблеми морфологічного, синтаксичного і семантичного аналізу, а також
завдання синтезу висловлювань на природній мові. При морфологічному аналізі здійснюються
розпізнавання і перевірка правильності написання слів в словнику. Синтаксичний контроль
передбачає розкладання вхідних повідомлень на окремі компоненти, перевірку відповідності
граматичним правилам внутрішнього представлення знань і виявлення відсутніх частин.
Семантичний аналіз забезпечує встановлення смислової правильності синтаксичних
конструкцій.
3. Гіпертекстові системи. Використовуються для реалізації пошуку за ключовими словами
в базах даних з текстовою інформацією. Вирішення цих завдань здійснюється за допомогою
інтелектуальних гіпертекстових систем, в яких механізм пошуку спочатку працює з базою знань
ключових слів, а потім - з самим текстом. Аналогічним чином проводиться пошук
мультимедійної інформації, що включає крім тексту графічну інформацію, аудіо- та відеообрази.
4. Системи контекстної допомоги. Відносяться до класу систем поширення знань. Такі
системи є, як правило, додатками до документації. Системи контекстної допомоги - окремий
випадок гіпертекстових і ПМ-систем. У них користувач описує проблему, а система на основі
додаткового діалогу конкретизує її і виконує пошук стосуються ситуації рекомендацій. У
звичайних гіпертекстових системах, навпаки, комп'ютерні програми нав'язують користувачеві
схему пошуку необхідної інформації.
5. Системи когнітивної графіки. (Когнітивна графіка - це сукупність прийомів і методів
образного уявлення умовзавдання, Яке дозволяє або відразу побачити рішення, або отримати
підказку для його знаходження.) Орієнтовані на спілкування з користувачем ІВС за допомогою
графічних образів, які генеруються відповідно до змін параметрів модельованих або процесів,
що спостерігаються. Когнітивна графіка дозволяє в наочному і виразному вигляді уявити безліч
параметрів, що характеризують досліджуване явище, звільняє користувача від аналізу

тривіальних ситуацій, сприяє швидкому освоєнню програмних засобів і підвищенню
конкурентоспроможності розроблюваних ІВС. Застосування когнітивної графіки особливо
актуально в системах моніторингу та оперативного управління, в навчальних і тренажерних
системах, в оперативних системах прийняття рішень, які працюють в режимі реального часу.
2.2. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ
Експертні системи як самостійний напрям в штучному інтелекті сформувалося в кінці
1970-х рр. Історія ЕС почалася з повідомлення японського комітету з розробки ЕОМ п'ятого
покоління, в якому основна увага приділялася розвитку «інтелектуальних здібностей»
комп'ютерів з тим, щоб вони могли оперувати не тільки даними, але і знаннями, як це роблять
фахівці (експерти) при виробленні умовиводів. Група по експертних систем при Комітеті British
Computer Society визначила ЕС як «втілення в ЕОМ компоненти досвіду експерта, заснованої на
знаннях, в такій формі, що машина може дати інтелектуальний рада або прийняти рішення щодо
оброблюваної функції». Одним з важливих властивостей ЕС є здатність пояснити хід своїх
міркувань зрозумілим для користувача чином.
Область дослідження ЕС називають «інженерією знань». Цей термін був введений Е.
Фейгенбаум і в його трактуванні означає «привнесення принципів і інструментарію з області
штучного інтелекту в рішення важких прикладних проблем, що вимагають знань експертів».
Іншими словами, ЕС застосовуються для вирішення неформалізованих проблем, до яких
відносять завдання, що володіють однією (або декількома) з наступних характеристик:
• завдання не можуть бути представлені в числовій формі;
• вихідні дані і знання про предметну область володіють неоднозначністю, неточністю,
суперечністю;
• цілі не можна виразити за допомогою чітко визначеної цільової функції;
• не існує однозначної алгоритмічного рішення задачі;
• алгоритмічне рішення існує, але його не можна використовувати через велику
розмірності простору рішень і обмежень на ресурси (часу, пам'яті).
Головна відмінність ЕС і систем штучного інтелекту від систем обробки даних полягає в
тому, що в них використовується символьний, а не числовий спосіб представлення даних, а в
якості методів обробки інформації застосовуються процедури логічного висновку і евристичного
пошуку рішень.
ЕС охоплюють найрізноманітніші предметні області, серед яких лідирують бізнес,
виробництво, медицина, проектування і системи управління.
У багатьох випадках ЕС є інструментом, що підсилює інтелектуальні здібності експерта.
Крім того, ЕС може виступати в ролі:
• консультанта для недосвідчених або непрофесійних
користувачів;
• асистента експерта-людини в процесах аналізу варіантів рішень;
• партнера експерта в процесі вирішення завдань, що вимагають залучення знань з різних
предметних областей.
Для класифікації ЕС використовуються наступні ознаки:
• спосіб формування рішення:
- аналізують - здійснюється вибір рішення з багатьох відомих рішень на основі
аналізу знань;
- синтезують - рішення синтезується з окремих фрагментів знань;
• спосіб обліку тимчасового ознаки:
- статичні - призначені для вирішення завдань з незмінними в процесі вирішення
даних і знань;
- динамічні - допускають такі зміни;
• вид використовуваних даних і знань:
- детерміновані (визначені, ясні, конкретні, чіткі, точні);
- з невизначеними знаннями (неповнота, ненадійність, нечіткість)
• число використовуваних джерел знань (ЕС можуть створюватися з використанням

одного або декількох джерел знань).
У відповідності з перерахованими ознаками можна виділити чотири основні класи ЕС
(рис. 2): классифицирующие, доопределять, трансформують і мультиагентні.
ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
ЗНАНИЙ

ДООПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
СТАТИКА

МУЛЬТИАГЕНТНЫЕ
ДИНАМИКА

ВОЗМОЖНОСТИ:
реализация альтернативных рассуждений на основе
использования различных источников знаний и механизма
устранения противоречий;
распределенное решение проблем, декомпозируемых на
параллельно решаемые подзадачи с самостоятельными
источниками знаний;
применение различных стратегий вывода заключений в
зависимости от типа решаемой проблемы;
обработка больших массивов информации из баз данных;
использование математических моделей и внешних процедур
для имитации развития ситуаций.

НЕСКОЛЬКО
ИСТОЧНИКОВ ЗНАНИЙ

ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ ЗНАНИЙ

КЛАССИФИЦИРУЮЩИЕ

ТРАНСФОРМИРУЮЩИЕ
СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ:

АНАЛИЗ

СИНТЕЗ

генерация и проверка гипотез;
логика предположений и умолчаний (когда
по неполным данным формируются
представления об объектах определенного
класса, которые впоследствии
адаптируются к конкретным условиям
изменяющихся ситуаций);
использование метазнаний (более общих
закономерностей) для устранения
неопределенностей в ситуациях.

ОДИН
ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ

Малюнок 2 - Основні класи експертних систем
Класифікують ЕС вирішують завдання розпізнавання ситуацій. Основним методом
формування рішень в таких системах є дедуктивний логічний висновок.
Доопределять ЕС використовуються для вирішення завдань з не повністю визначеними
даними і знаннями. У таких ЕС виникають завдання інтерпретації нечітких знань і вибору
альтернативних напрямків пошуку в просторі можливих рішень. В якості методів обробки
невизначених знань можуть використовуватися байесовский імовірнісний підхід, коефіцієнти
впевненості, нечітка логіка.
Трансформують ЕС відносяться до синтезують динамічним експертним системам, в яких
передбачається повторюється перетворення знань в процесі вирішення завдань. ЕС даного класу
використовуються різні способи обробки знань:
• генерація і перевірка гіпотез;
• логіка припущень і замовчувань (коли за неповними даними формуються уявлення про
об'єкти певного класу, які згодом адаптуються до конкретних умов, що змінюються ситуацій);
• використання метазнаній для усунення невизначеностей у ситуаціях.
Мультиагентні системи - це динамічні ЕС, засновані на інтеграції кількох різнорідних
джерел знань. Ці джерела обмінюються між собою одержуваними результатами в ході вирішення
завдань. Системи даного класу мають такі можливості:
• реалізація альтернативних міркувань на основі використання різних джерел знань і
механізму усунення протиріч;
• розподілене рішення проблем, декомпозіруемих на паралельно вирішуються підзадачі з
самостійними джерелами знань;

• застосування різних стратегій виведення висновків залежно від типу розв'язуваної
проблеми;
• обробка великих масивів інформації з баз даних;
• використання математичних моделей і зовнішніх процедур для імітації розвитку
ситуацій.
2.3 самонавчається
Самообучающиеся інтелектуальні системи засновані на методах автоматичної
класифікації ситуацій з реальної практики, або на методах навчання на прикладах. Приклади
реальних ситуацій складають так звану навчальну вибірку, яка формується протягом певного
історичного періоду. Елементи навчальної вибірки описуються безліччю класифікаційних ознак.
Стратегія «навчання з учителем» передбачає завдання фахівцем для кожного прикладу
значень ознак, що показують його приналежність до певного класу ситуацій. При навчанні «без
вчителя» система повинна самостійно виділяти класи ситуацій за ступенем близькості значень
класифікаційних ознак.

В процесі навчання проводиться автоматична побудова узагальнюючих правил або
функцій, що описують приналежність ситуацій до класів, якими система згодом буде
користуватися при інтерпретації незнайомих ситуацій. З узагальнюючих правил, в свою чергу,
автоматично формується база знань, яка періодично коригується в міру накопичення інформації
про аналізовані ситуаціях.
Побудовані відповідно до цих принципів самообучающиеся системи мають такі недоліки:
• відносно низька адекватність баз знань виникають реальних проблем через неповноту і
/ або зашумленности навчальної вибірки;
• низький ступінь можна пояснити отриманих результатів;
• поверхневий опис проблемної області та вузька спрямованість застосування через

обмеження в розмірності простору ознак.
Індуктивні системи дозволяють узагальнювати приклади на основі принципу індукції «від
часткового до загального». Процедура узагальнення зводиться до класифікації прикладів по
значимим ознаками. Алгоритм класифікації прикладів включає наступні основні кроки.
1. Вибір класифікаційної ознаки з безлічі заданих.
2. Розбиття безлічі прикладів на підмножини за значенням вибраної ознаки.
3. Перевірка приналежності кожного підмножини прикладів одному з класів.
4. Перевірка закінчення процесу класифікації. Якщо якесь підмножина прикладів
належить одному підкласу, тобто у всіх прикладів цього підмножини збігається значення
класифікаційної ознаки, то процес класифікації закінчується.
5. Для підмножин прикладів з незбіжними значеннями класифікаційних ознак процес
розпізнавання триває, починаючи з першого кроку. При цьому кожна підмножина прикладів стає
класифікованих безліччю.
Нейронні мережі являють собою класичний приклад технології, заснованої на прикладах.
Нейронні мережі - узагальнена назва групи математичних алгоритмів, що володіють здатністю
навчатися на прикладах, «впізнаючи» згодом риси зустрів зразків і ситуацій. Завдяки цій
здатності нейронні мережі використовуються при вирішенні задач обробки сигналів і зображень,
розпізнавання образів, а також для прогнозування.
Нейронна мережа - це кібернетична модель нервової системи, яка являє собою сукупність
великого числа порівняно простих елементів - нейронів, топологія з'єднання яких залежить від
типу мережі. Щоб створити нейронну мережу для вирішення якої-небудь конкретного завдання,
слід вибрати спосіб з'єднання нейронів один з одним і підібрати значення параметрів
міжнейронних з'єднань.
У системах, заснованих на прецедентах, БЗ містить опису конкретних ситуацій
(прецеденти). Пошук рішення здійснюється на основі аналогій і включає наступні етапи:
• отримання інформації про поточну проблему;
• зіставлення отриманої інформації зі значеннями ознак прецедентів з бази знань;
• вибір прецеденту з бази знань, найбільш близького до даної проблеми;
• адаптація обраного прецеденту до поточної проблеми;
• перевірка коректності кожного отриманого рішення;
• занесення детальної інформації про отриманому рішенні в БЗ.
Прецеденти описуються безліччю ознак, за якими будуються індекси швидкого пошуку.
Однак в системах, заснованих на прецедентах, на відміну від індуктивних систем допускається
нечіткий пошук з отриманням безлічі допустимих альтернатив, кожна з яких оцінюється деяким
коефіцієнтом впевненості. Найбільш ефективні рішення адаптуються до реальних ситуацій за
допомогою спеціальних алгоритмів.
Системи, засновані на прецедентах, застосовуються для поширення знань і в системах
контекстної допомоги.
Інформаційні сховища відрізняються від інтелектуальних баз даних, тим, що представляють
собою сховища значимої інформації, регулярно витягується з оперативних баз даних.
Сховище даних - це:
- предметно-орієнтоване збори даних - дані об'єднані в категорії і зберігаються відповідно
до тими областями, які вони описують, а не з додатками, які їх використовують;
- інтегроване - дані інтегруються з метою задоволення вимог підприємства в цілому, а не
окремої функції бізнесу;
- прив'язане до часу - висловлює їх «історичність», тобто атрибут часу завжди явно
присутній в структурах сховища даних;
- незмінне - потрапивши одного разу в сховище, дані вже не змінюються на відміну від
оперативних систем, де дані присутні тільки в останній версії, тому постійно змінюються.
Технології вилучення знань зі сховищ даних засновані на методах статистичного аналізу і
моделювання, орієнтованих на пошук моделей і відносин, прихованих в сукупності даних. Ці
моделі можуть в подальшому використовуватися для оптимізації діяльності підприємства або
фірми.

Для вилучення значущої інформації зі сховищ даних є спеціальні методи (OLAP-аналізу,
Data Mining або Knowledge Discovery), засновані на застосуванні методів математичної статистики,
нейронних мереж, індуктивних методів побудови дерев рішень і ін.
Технологія OLAP (On-Line Analytical Processing - оперативний аналіз даних) надає
користувачеві засоби для формування і перевірки гіпотез про властивості даних або відносинах
між ними на основі різноманітних запитів до бази даних. Вони застосовуються на ранніх стадіях
процесу здобування знань, допомагаючи аналітику сфокусувати увагу на важливих змінних.
Засоби Data Mining відрізняються від OLAP тим, що крім перевірки передбачуваних залежностей
вони здатні самостійно (без участі користувача) генерувати гіпотези про закономірності, що
існують в даних, і будувати моделі, що дозволяють кількісно оцінити ступінь взаємного впливу
досліджуваних факторів на основі наявної інформації.
2.4. АДАПТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Потреба в адаптивних інформаційних системах виникає в тих випадках, коли підтримувані
ними проблемні області постійно розвиваються. У зв'язку з цим адаптивні системи повинні
задовольняти ряду специфічних вимог, а саме:
• адекватно відображати знання проблемної області в кожен момент часу;
• бути придатними для легкої і швидкої реконструкції при зміні проблемної середовища.
Адаптивні властивості інформаційних систем забезпечуються за рахунок інтелектуалізації
їх архітектури. Ядром таких систем є постійно розвивається модель предметної області,
підтримувана в спеціальній базі знань.
Таким чином, при розробці адаптивної інформаційної системи доцільно розділити її функції
на два типи:
a) функції, які легко алгоритмизировать (обробка і відображення даних);
b) функції, які можна віднести до інтелектуальних (функції прийняття рішень).
Відповідно до цього, адаптивну інформаційну систему можна розділити на дві частини:
a) підсистема обробки, зберігання і відображення даних;
b) інтелектуальна підсистема.
В результаті адаптивна інформаційна система має дві незалежні підсистеми, які
взаємодіють один з одним.
Перевага такої адаптивної інформаційної системи полягає в тому, що можна редагувати
базу знань і впливати на роботу системи в цілому (змінювати критичні алгоритми або дані, які
беруть участь при виборі рішення). Структура інтелектуальної частини системи є універсальною і
не залежить від її наповнення. Отже, цю частину системи можна використовувати в різних
адаптивних інформаційних системах без будь-яких змін.
В процесі розробки адаптивних інформаційних систем застосовується оригінальне або
типове проектування. Оригінальна проектування передбачає розробку інформаційної системи з
«чистого аркуша» на основі сформульованих вимог. Реалізація цього підходу заснована на
використанні систем автоматизованого проектування, або CASE-технологій (Designer2000,
SilverRun, Natural Light Storm і ін.).
При типовому проектуванні здійснюється адаптація типових розробок до особливостей
проблемної області. Для реалізації цього підходу застосовуються інструментальні засоби
компонентного (складального) проектування інформаційних систем (R / 3, BAAN IV, Prodis і ін.).
Головна відмінність підходів полягає в тому, що при використанні CASE-технології на
основі сховища при зміні проблемної областікаждий раз виконується генерація програмного
забезпечення, а при використанні складальної технології - конфігурація програм і тільки в
рідкісних випадках їх переробка.
CASE-технологія являє собою методологію проектування ІС, а також набір
інструментальних засобів, що дозволяють в наочній формі моделювати предметну область,
аналізувати цю модель на всіх етапах розробки і супроводу ІС і розробляти програми відповідно
до інформаційних потреб користувачів.

Сучасні CASE-системи - це засоби розробки не тільки програмних систем, а й
організаційно-керуючих. З їх допомогою вирішуються завдання бізнес-моделювання, бізнесаналізу, організації та реорганізації бізнес-процесів і т. П.
Успішне впровадження CASE-засобів має забезпечити такі вигоди як:
високий рівень технологічної підтримки процесів розробки і супроводу ПЗ;
позитивний вплив на деякі або всі з перерахованих факторів: продуктивність, якість
продукції, дотримання стандартів, документування;
прийнятний рівень віддачі від інвестицій в CASE-засоби.
Компонентні технології націлені на вирішення проблем, пов'язаних з ростом складності
(збільшення різноманітності та кількості завдань)
При їх застосуванні системи шикуються з відносно незалежних компонентів, кожен з яких
вирішує вузький набір завдань і взаємодіє з оточенням тільки через чітко визначений інтерфейс,
тобто є модулем. Крім цього, програмні компонентні технології забезпечують спільну роботу і
полегшену інтеграцію компонентів без необхідності спеціальних операцій складання і
зв'язування (точніше, ці операції виконуються автоматично і часто на льоту, без переривання
роботи системи), тільки за рахунок приміщення готових компонентів в бінарному вигляді в
рамки технологічної інфраструктури системи. В результаті компоненти можуть створюватися і
підтримуватися абсолютно незалежними організаціями і розробниками, що дає можливість
побудови досить складних систем без істотних витрат на підтримку їх інтегрованої розробки і
супроводу.
На самостійну роботу

перспективні напрямки
Перспективні напрямки штучного інтелекту. Сьогодні можна виділити ряд напрямків в
штучному інтелекті, які в цілком доступному для огляду майбутньому можуть привести до
якісних змін в техніці і технологіях.
Міркування про простір - не дуже нова, але бурхливо розвивається зараз область штучного
інтелекту, має все зростаюче прикладне значення в зв'язку з роботами по створенню автономних
мобільних пристроїв, аналізу зображень (зокрема, аерофотознімків), завданнями синтезу
текстових описів по зображеннях.
Мабуть, за допомогою методів машинного навчання і автоматичного формування гіпотез
можна буде вирішити ряд корисних практичних завдань - від виявлення закономірностей в даних
до підвищення ступеня адаптивності і "рівня інтелекту" різних технічних пристроїв.
Підходи, засновані на технології інтелектуальних агентівтреба визнати одними з найбільш
перспективних при розробці великих програмних продуктів, в тому числі коштів управління
великими і складними системами (до таких належать телекомунікаційні системи, розподілені
виробництва, системи управління військами, транспортом, мережами, розподілений пошук
інформації). Не виключено також, що цей напрямок зникне як окрема наукова дисципліна,
розчинившись в суміжних областях, але надавши при цьому на них вирішальне технологічний
вплив.
Слід очікувати все більшого впливу ідей і методів (ІІ) на машинний аналіз текстів (АТ) на
природній мові. Це вплив, швидше за все, торкнеться семантичного аналізу та пов'язаних з ним
методів синтаксичного аналізу - в цій області воно проявиться в обліку моделі світу на заключних
стадіях семантичного аналізу і використанні знань про предметну область і ситуативної
інформації для зменшення переборовши на більш ранніх стадіях (наприклад, при побудові дерев
синтаксичного розбору).
До одного з найбільш важливих і перспективних напрямків в штучному інтелекті слід
сьогодні віднести завдання автоматичного планування поведінки. Область застосування методів
автоматичного планування - найрізноманітніші пристрої з високим ступенем автономності та
цілеспрямованим поведінкою.
Таким чином, штучний інтелект стосується практично всього, що нас оточує: від побутової
техніки вдома до складних систем на виробництві, від простих «перекладачів» в навчанні і на

роботі до безпілотних космічних кораблів для дослідження глибокого космосу, поступово
проникаючи в усі сфери діяльності людини.
Лекція №3
Системи нечіткого виводу. Базова архітектура систем нечіткого виводу Нечіткі лінгвістичні висловлювання,
логічні операции (нечіткі кон'юнкції та діз'юнкції). Правила нечітких продукцій
нечітке безліч (Fuzzy set) являє coбой сукупність елементів довільної природи, щодо яких не можна з повною
впевненістю стверджувати чи належить той чи інший елемент розглянутої сукупності даній безлічі чи ні.
Математичне визначення нечіткої множини.
Формально нечітка множина А визначається як безліч впорядкованих пар або кортежів виду: <x, μA (x)>, де
х є елементом деякого універсальної множини або універсуму Х, а μA (x) - функція приналежності, яка ставить у
відповідність кожному з елементів хєХ деяке дійсне число з інтервалу [0, 1], т. е. дана функція визначається в формі
відображення:

μA :X → 0,1

(1)

При цьому значення μA (x)=1 для нeкoтopoгo хєХ означає, що елемент х oпpeдeленно належить нечіткій
множині А, а значення

μA (x)=0 означає, що елемент х безумовно не належить нечіткій множині А.

прикладпро дні тижня
Основні типи функцій приналежності
Формальне визначення нечіткої множини (1) не накладає ніяких обмежень на вибір конкретної функції
приналежності для eгo уявлення. Однак на практиці зручно використовувати ті з них, які допускають аналітичне
представлення у вигляді деякої простої математичної функції. Це спрощує не тільки відповідні чисельні розрахунки,
але і сокpaщает обчислювальні ресурси, необхідні для зберігання окремих значень цих функцій приналежності.
Кусково-лінійні функції приналежності
Складаються з відрізків прямих ліній, утворюючи нeпреривную або кусочно-безперервну функцію. Найбільш
характерним прикладом таких функцій є "трикутна" (рис. 2.11, а) і "трапециевидная" (рис. 2.11, б) функції
приналежності. У нашому випадку кожна з цих функцій задана на универсуме Х = [0, 10], в якості котopoгo обраний
замкнутий інтервал дійсних чисел. У загальному випадку вибір універсуму може бути довільним і не обмежений
ніякими правилами.

Перша з цих функцій приналежності в загальному випадку може бути задана аналітично наступним виразом:

Трапециевидная функція приналежності в загальному випадку може бути задана аналітично наступним
виразом:

Цими параметрами, щоб завдання таких властивостей множин, які xapaктерізуют невизначеність типу:
"приблизно дорівнює", "середнє значення", "розташований в інтервалі", "подібний до об'єкту", "схожий на предмет"
і ін.
Z-образні і S-образні функції приналежності
Z-образна кривої або сплайн-функція і в загальному випадку може бути задана аналітично наступним виразом:

S-подібна крива або сплайн-функція і в загальному випадку може бути задана аналітично наступним виразом:

До типу S-образних і одночасно Z-образних функцій приналежності може бути віднесена так звана
сигмоїдальна функція (сигмоид), яка в загальному випадку задається аналітично наступним виразом:

Розглянуті S-образні функції використовуються для подання таких нечітких множин, які характеризуються
невизначеністю типу: "велика кількість", "велике значення", "значна величина", "високий рівень дoxoдов і цін",
"високу якість послуг". Загальним для всіх таких ситуацій є висока ступінь про явища того чи іншого якісного або
кількісного ознаки.
Як окремі випадки Z- і S-образних кривих зручно розглядати так звану лінійну Z-подібну функцію (рис. 2.15,
а) і лінійну S-образну функцію (рис. 2.15, 6).

П-подібні функції приналежності
До даного типу функцій належності можна віднести цілий клас кривих, які за своєю формою нагадують дзвін,
згладжену трапецію або букву "П".
Перша з подібних функцій так і називається П-образна функція, і в загальному випадку задається аналітично
наступним виразом:

Системи нечіткого виводу
Нечіткий висновок займає центральне місце в нечіткій логіці і системах нечіткого управління. Процес нечіткого
виведення являє собою деяку процедуру або алгоритм отримання нечітких висновків на основі нечітких умов або
передумов з використанням розглянутих вище понять нечіткої логіки. Цей процес поєднує в собі всі основні концепції
теорії нечіткихмножин: функції приналежності, лінгвістичні змінні, нечіткі логічні операції, методи нечіткої
імплікації і нечітку композиції. Системи нечіткого виводу призначені для реалізації процесу нечіткого виведення і
служать концептуальним базисом всієї сучасної нечіткої логіки. Досягнуті успіхи в застосуванні цих систем для
вирішення широкого класу задач управління послужили основою становлення нечіткої логіки як прикладної науки
з багатим спектром додатків. Системи нечіткого виводу дозволяють вирішувати завдання автоматичного управління,
класифікації даних, розпізнавання образів, прийняття рішень, машинного навчання та багато інших.
Оскільки розробка і застосування систем нечіткого виводу має міждисциплінарний характер, дана проблематика
досліджень тісно взаємопов'язана з цілим рядом інших науково-прикладних напрямків, таких як: нечітке моделювання,
нечіткі експертні системи, нечітка асоціативна пам'ять, нечіткі логічні контролери, нечіткі регулятори і просто нечіткі
системи.
операції с.70-79
Нечіткі оператори с. 89-90
нечітка змінна визначається як кортеж:
<Α, Х, А>, Де α найменування або назва нечіткої змінної; Х - область її визначення (універсум); А = {x,μA (x)} - нечітка
множина на Х, що описує можливі значення, які може приймати нечітка переменная α. Таким чином, кажучи про нечіткої
змінної α, ми завжди будемо мати на увазі деякий нечітке безліч А, яке визначає її можлині значення.
Узагальненням нечіткої змінної є так звана лінгвістична змінна.
лінгвістична змінна. Лінгвістична змінна також визначається як кортеж:
<Β, Т, Х, G, М>, Де:
Β - найменування або назва лінгвістичної змінної;
Т - базове терм-множина лінгвістичної змінної або безліч її значень (термів), кожне з яких представляє собою
найменування окремої нечіткої змінної α;
Х - область визначення (універсум) нечітких змінних, які входять у визначення лінгвістичної змінної;
G - деяка синтаксична процедура, яка описує процес утворення або генерування з безлічі Т нових, осмислених в даному
контексті значень для даної лінгвістичної змінної;
М - семантична процедура, яка дозволяє поставити у відповідність кожному новому значенню даної лінгвістичної
змінної, що отримується за допомогою процедури G, деякий осмислений зміст за допомогою формування відповідного
нечіткого безлічі.
ПРИКЛАД.Швидкість руху автомобільного транспорту в межах міської межі. Хоча правила дoрожного руху
регламентують величину цієї швидкості, проте багато aвтолюбітелі вважають за краще давати власну суб'єктивну оцінку
своєї швидкості руху. При цьому використовуються такі визначення, як "мала швидкість", "середня швидкість" і "висока
швидкість" руху. Очевидно, що подібна практична оцінка швидкості може ставитися до діапазону швидкостей в межах
інтервалу від 0 км / год до деякої величини, яка визначається особистими перевагами того чи іншого водія. Нехай у нашому
прикладі з міркувань зручності це буде величина 100 км / ч.
Формалізація суб'єктивної оцінки швидкості руху може бути виконана за допомогою наступної лінгвістичної змінної
<β1, Т, Х, G, М>, де

β1 - швидкість руху автомобіля;
Т = { "мала швидкість", "середня швидкість", "висока швидкість"};
Х = [0, 100];
G - процедура утворення нових термів за допомогою зв'язок логічних зв'язок "І", "АБО" і модифікаторів типу "дуже",
"НЕ", "злегка" і ін. Наприклад: "мала або середня швидкість", "дуже висока швидкість" і ін .;
М - процедура завдання на Х = [0, 100] нечітких змінних α1 = "мала швидкість", α2 = "середня швидкість", α3 = "висока
швидкість", а також відповідних нечітких множин для термів з G (Т) відповідно до правилами трансляції нечітких зв'язок і
модифікаторів "і", "АБО", "НІ", "дуже", "злегка".
Графіки функцій належності нечітких множин А1, А2, А3, відповідних нечітким змінним
α1 - "мала швидкість" (а), α2 - "середня швидкість" (б),
α3 - "висока швидкість" (в)для лінгвістичної
змінної β1 (швидкість руху автомобіля)

Нечіткі лінгвістичні висловлювання
Нечітким лінгвістичним висловлюванням називаються
висловлювання наступного видів:
1. вислів " є ", Де -  - найменування лінгвістичної змінної,  - її значення, якому відповідає окремий
лінгвістичний терм з базового терм-множини Т лінгвістичної змінної .
2. вислів " є ", Де  - модифікатор, відповідний таким словами, як: "ДУЖЕ", "БІЛЬШ АБО МЕНШ",
"БАГАТО БІЛЬШЕ" і іншим, які можуть бути отримані з використанням процедур G і M даної лінгвістичної змінної.
3. Складові висловлювання, освічені з видів 1 і 2 і нечітких логічних операцій в формі зв'язок: "І", "АБО",
"ЯКЩО-ТО", "НЕ".
Приклади нечітких висловлювань
Перше з них - "швидкість автомобіля висока" представляє собою нечітке висловлювання; першого виду, в рамках
якого лінгвістичної змінної "швидкість автомобіля" присвоюється значення "висока". При цьому передбачається, що на
універсальній множині X змінної "швидкість автомобіля" визначено відповідний лінгвістичний терм "висока", який
задається в формі функції приналежності деякого нечіткого безлічі (наприклад, рис. 5.2).
Нечеткоe висловлювання другого виду "швидкість автомобіля дуже висока" означає, що лінгвістичної змінної
"швидкість автомобіля" присвоюється значення "висока" з модифікатором "ДУЖЕ", який змінює значення відповідного
лінгвістичного терма "висока" на основі використання деякихй розрахункової формули, наприклад (3.47) для операції
концентрації CON (A) нечіткої множини A для терма "висока".
Нечітке висловлювання другого виду "швидкість автомобіля більш-менш висока" означає, що лінгвістичної змінної
"швидкість автомобіля" надається значення "висока" з модифікатором "БІЛЬШЕ АБО МЕНШ", який змінює значення
відповідного лінгвістичного терма "висока" на основі використання деякої розрахункової формули, наприклад (3.48) для
операції розтягування DIL (А) нечіткого безлічі А для терма "висока".

На
рис.
зображено
приклад
функції
приналежності терм-множини "середня" лінгвістичної
змінної "швидкість автомобіля" (а) і визначення значень
функцій приналежності цього ж терм-множини для
модифікаторів "ДУЖЕ" (б) і "БІЛЬШЕ МЕНШ" (в).

Нечітке
висловлювання
третього
виду
"швидкість автомобіля висока і відстань до перехрестя
близьке" означає, що даній лінгвістичної змінної
"швидкість автомобіля" присвоюється значення
"висока", а інший лінгвістичної змінної "відстань до
перехрестя" присвоюється значення "близьке". Ці
нечіткі висловлювання першого виду з'єднані логічною операцією нечітка кон'юнкція (операцією нечітке "І").
Правила нечітких продукцій в системах нечіткого виведення
У загальному випадку під правилом нечіткої продукції або просто - нечіткої продукцією розуміється вираз
такого вигляду:
(I): Q; P; AB; S; F; N,
де (i) - ім'я нечіткою продукції;
Q - сфера застосування нечіткої продукції;
Р - умова застосовності ядра нечіткої продукції;
A B- ядро нечіткої продукції, в якому A - умова ядра (або антецедент); B - висновок ядра
(або консеквент); " "- знак логічного секвенції (або проходження); A і B являють собою нечіткі лінгвістичні
висловлювання виду 1 - 3.
S - метод або спосіб визначення кількісного значення ступеня істинності висновку ядра;
F - коефіцієнт визначеності або впевненості нечіткої продукції;
N - постумови продукції.
Найпростіший варіант правила нечіткої продукції, який найбільш часто використовується в системах
нечіткого виведення, може бути записаний у формі: ПРАВИЛО <#>: ЯКЩО "  1 є   ", ТО"  2 є   ".
Тут нечітке висловлювання "  1 є

  "Являє собою умову

даного правила нечіткої продукції, а нечітке

висловлювання"  2 є   "- нечітке закінчення даного правила. При цьому вважається, що 1   2 .
Система нечітких правил продукцій. Система нечітких пpaвіл продукцій або продукційна нечітка система
являє собою деякий узгоджене безліч окремих нечітких продукцій або правил нечітких продукцій в формі "ЯКЩО
А, ТО В", де А і В - нечіткі лінгвістичні висловлювання виду 1, 2 або 3.

Лекція №4
Основні етапи нечіткого виводу
Говорячи про нечіткої логіки, найчастіше за все мають на увазі системи нечіткого виведення, які широко
використовуються для управління технічними пристроями і процесами. Розробка і застосування систем нечіткого
виводу включають в себе ряд етапів, реалізація яких виконується за допомогою розглянутих раніше основних
положень нечіткої логіки.
Інформацією, яка надходить на вхід системи нечіткого виведення, є виміряні деяким чином вхідні змінні. Ці
змінні відповідають реальним змінним процесу управління. Інформація, яка формується на виході системи нечіткого
виведення, відповідає вихідним змінним, якими є керуючі змінні процесу управлінні.
Системи нечіткого виводу призначені дли перетворення значень вхідних змінних процесу управління у вихідні
змінні на основі використання нечітких правил продукцій. Для цього системи нечіткого виводу повинні містити базу
правил нечітких продукцій і реалізовувати нечіткий висновок висновків на основі посилок або умов, представлених
у формі нечітких лінгвістичних висловлювань.
Таким чином, основними етапами нечіткого виводу є (малюнок):
- Формування бази правил систем нечіткого виводу.
- фазифікації вхідних змінних.
- Агрегирование підумови в нечітких правилах продукцій.
- Активізація або композиція подзаключеній в нечітких правилах продукцій.
- Акумулювання висновків нечітких правил продукцій.

Формування бази правил систем нечіткого виводу
База правил систем нечіткого виводу призначена для формального подання емпіричних знань або знань
експертів в тій чи іншій проблемній області. У системах нечіткого виведення використовуються правила нечітких
продукцій, в яких умови і укладення сформульовані в термінах нечітких лінгвістичних висловлювань розглянутих
вище видів. Сукупність таких правил називаються базами правил нечітких продукцій.
База правил нечітких продукцій являє собою кінцеве безліч правил нечітких продукцій, узгоджених щодо
використовуваних в них лінгвістичних змінних. Найбільш часто база правил представляється в формі
структурованого тексту:
ПРАВІЛО_1: ЯКЩО "Условіе_1" ТО "Заключеніе_1" (F1)
ПРАВІЛО_2: ЯКЩО "Условіе_2" ТО "Заключеніе_2" (F2)
...
ПРАВІЛО_n: ЯКЩО "Условіе_n" ТО "Заключеніе_n" (Fn)
Тут через Fi (i{1,2, ..., n})позначені коефіцієнти визначеності або вагові коефіцієнти відповідних правил. Ці
коефіцієнти можуть приймати значення з інтервалу [0, 1]. У разі, якщо ці вагові коефіцієнти відсутні, зручно
прийняти, що їх значення рівні 1.

Вхідні і вихідні лінгвістичні змінні. У системах нечіткого виведення лінгвістичні змінні, які
використовуються в нечітких висловлюваннях підумови правил нечітких продукцій, часто називають вхідними
лінгвістичними змінними, а змінні, які використовуються в нечітких висловлюваннях подзаключеній правил
нечітких продукцій, часто називають вихідними лінгвістичними змінними.
Таким чином, при завданні або формуванні бази правил нечітких продукцій необхідно визначити: безліч
правил нечітких продукцій: P = {R1, R2, ..., Rn}, безліч вхідних лінгвістичних змінних: V = { 1, 2, ..., m} і безліч
вихідних лінгвістичних змінних: W = {1, 2, ..., s}.
Фазифікації (Fuzzification)
Фазифікації (введення нечіткості) - процес або процедура знаходження значень функцій належності нечітких
множин (термів) на основі звичайних (НЕ нечітких) вихідних даних.
Метою етапу фазифікації є встановлення відповідності між конкретним (зазвичай - чисельним) значенням
окремої вхідної змінної системи нечіткого виведення і значенням функції приналежності відповідного їй терма
вхідної лінгвістичної змінної.
Приклад.Для вхідних лінгвістичної змінної β1 - швидкість руху автомобіля (три нечітких висловлювання
"швидкість автомобіля мала", "швидкість автомобіля середня", "швидкість автомобіля висока"). Припустимо, що
поточна швидкість автомобіля дорівнює 55 км / год, т. Е. Al = 55 км / год.
Фазифікації першого і третього нечіткого висловлювання дає в результаті число 0.
Фазифікації втopoгo нечіткого висловлювання дає в
результаті число 0.67 (наближене значення), яке
означає eгo ступінь істинності і виходить підстановкою
значення al = 55 км / год в якості аргументу функції
належності терму α2.
Агрегування (Aggregation)
агрегування являє собою процедуру визначення
ступеня істинності умов по кожному з правил системи
a1
нечіткого виведення.
Pacсматрівается кожне з умов правил системи
нечіткого виведення. Якщо умова правила є нечітке висловлювання виду 1 або 2, то ступінь eгo істинності дорівнює
відповідному значенню b'i.
Якщо ж умова складається з декількох підумови виду
ПРАВИЛО <#>: ЯКЩО "β1 є α '" І "β2 є α" "ТО" β3 є v "
або
ПРАВИЛО <#>: ЯКЩО "β1 є α '" АБО "β2 є α" "ТО" β3 є v ".
причому лінгвістичні змінні в
підумови попарно не рівні один
одному, то визначається ступінь
істинності
складного
висловлювання на основі відомих
значень істинності підумови. При
цьому для визначення результату
нечіткої кон'юнкції або зв'язки "І"
може бути використана формула
мінімуму, а для визначення
результату нечіткої диз'юнкції або
зв'язки "АБО" може бути використана формула максимуму. При цьому значення b'i використовуються в якості
аргументів відповідних логічних операцій. Тим самим знаходяться кількісні значення істинності всіх умов правил
системи нечіткого виведення.
Приклад. Агрегування двох нечітких висловлювань: "швидкість автомобіля середня" І "кави гарячий" і
"швидкість автомобіля середня" АБО "кави гарячий" для вхідних лінгвістичної змінної β1 - швидкість руху
автомобіля і β2 - температура кави. Припустимо, що поточна швидкість автомобіля дорівнює 55 км / год, т. Е. А1 =
55 км / год, а температура кави дорівнює 2 = 70 ° С.

Агрегування для першого
нечіткого висловлювання з
використанням
операції
нечіткої кон'юнкції (min) дасть
в результаті число b1 "= 0.67,
кіт. Означає його ступінь
істинності і виходить як
мінімальнез значень 0,67 і 0,8.

Агрегування другого нечіткого висловлювання з використанням операції нечіткої диз'юнкції (max) дасть в
результаті число b1 "= 0.67, що означає його ступінь істинності і виходить як максимальне з значень 0,67 і 0,8.
Активізація (Activation)
активізація- являє собою процедуру або процес знаходження ступеня істинності кожного з подзаключеній
правил нечітких продукцій (аналогічна композиції). Розглядається кожне з висновків правил системи нечіткого
виведення. Якщо висновок правила є нечітке висловлювання виду 1 або 2, то ступінь eгo істинності дорівнює
алгебраическому твору відповідного значення bi "на ваговий коефіцієнт Fi.
Якщо ж висновок складається з декількох подзаключеній виду:
ПРАВИЛО <#>: ЯКЩО "β1 є а '" ТО "β2 є а" "І" β3 є v "
або
ПРАВИЛО <#>: ЯКЩО "β1 є а '" ТО "β2 є а" "АБО" β3 є v ".
причому лінгвістичні змінні в подзаключеніях попарно не рівні один одному, то ступінь істинності кожного з
подзаключеній дорівнює алгебраическому твору відповідного значення bi "на ваговий коефіцієнт Fi. Таким чином,
знаходяться всі значення ck ступенів істинності подзаключеній для кожного з правил Rk.
Для визначення функцій приналежності кожного з подзаключеній можна використовувати один з методів, які
є модифікацією того чи іншого методу нечіткої композиції:
- min-активізація:
μ '(y) = min {ci, μ (y)};
- рrоd-активізація:
μ '(y) = ci ∙ μ (y);
- аvеrаgе-активізація:
μ '(y) = 0.5 ∙ (ci + μ (y)),
де μ (y) - функція належності терму, який є значенням деякої вихідної змінної ωj, заданої на універсумі Y.
Приклад. Для правила:
ЯКЩО "швидкість автомобіля середня" ТО "кави гарячий"
Вхідний лінгвістичної змінної в цьому правилі є β1 - швидкість руху автомобіля, а вихідний змінної є β2 температура кави. Припустимо, що поточна швидкість автомобіля дорівнює 55 км / год, т. Е. А1 = 55 км / год.

Оскільки агрегування умови цього правила дає в результаті b1 "= 0.67, а ваговий коефіцієнт дорівнює 1 (за
замовчуванням), то значення 0.67 буде використовуватися в якості c1 для отримання результату активізації.
Результат, отриманий методом min-активізації, зображений на рис. А більш темним кольором, а результат,
отриманий методом рrod-активізації, зображений на рис. б більш темним кольором. Слід пам'ятати, що в цьому
прикладі на відміну від попереднього "температура кави" вихідна лінгвістична змінна.
Акумуляція (Accumulation)
акумуляція або акумулювання - процедура або процес знаходження функції приналежності для кожної з
вихідних лінгвістичних змінних безлічі W = {ω1, ω2, ..., ωу}. Мета акумуляції - об'єднати або акумулювати всі
ступені істинності висновків (подзаключеній) для отримання функції приналежності кожної з вихідних змінних.
Необхідність виконання цього етапу полягає в тому, що подзаключенія, що відносяться до однієї і тієї ж вихідної
лінгвістичної змінної, належать різним правилам системи нечіткого виведення.
Приклад.

Три нечітких безлічі C11, C12, C13, отримані в результаті
виконання процедури активізації для вихідної лінгвістичної змінної
"швидкість руху автомобіля".
Функції приналежності на малюнку.

Акумуляція цих функцій власності шляхом mах-об'єднання
нечітких множин C11, C12, C13 дозволяє отримати в результаті
функцію належності вихідної лінгвістичної змінної "швидкість руху
автомобіля", яка представлена на рис. м Ця функція приналежності
відповідає нечіткій множині C1 ', якщо прийняти, що розглянута
вихідна лінгвістична змінна є ω1.
Дефазифікація (Defuzzification)
дефазифікація - процедура або процес знаходження звичайного (НЕ нечіткого) значення для кожної з
вихідних лінгвістичних змінних безлічі W = {ω1, ω2, ..., ωу}.
Мета дефаззифікації полягає в тому, щоб, використовуючи результати акумуляції всіх вихідних лінгвістичних
змінних, отримати звичайне кількісне значення (crisp value) кожної з вихідних змінних, яке може бути використане
спеціальними пристроями, які не належать до системи нечіткого виведення.
Для виконання чисельних розрахунків на етапі дефаззифікації використовуються наступні формули, що
отримали назву методів дефаззифікації.
Метод центру ваги
Центр тяжкості (CoG, COG, Centre of Gravity) або центр ваги площі розраховується за формулою:

де, у - результат дефаззифікації; х - змінна, відповідна вихідної лінгвістичної змінної ω; μ (x) - функція
приналежності нечіткої множини, відповідного вихідної змінної ω після етапу акумуляції; Min і Мах - ліва і права
точки інтервалу носія нечіткої множини розглянутої вихідної змінної ω.
Приклад.
Дефазифікація методом центра ваги функції
належності вихідної лінгвістичної змінної "швидкість
руху автомобіля".
В цьому випадку y1 = 40 км / год (наближене
значення).
Метод центру ваги для одноточкових множин
Центр тяжкості (COGS, Centre of Gravity for
Singletons) для одноточкових множин розраховується за формулою:

де n - число одноточкових (одноелементні) нечітких множин, кожне з яких характеризує єдине значення
розглядуваного вихідний лінгвістичної змінної.
Приклад.

Дефазифікація методом центра ваги для одноточкових
множин функції належності вихідної лінгвістичної змінної
"швидкість руху автомобіля". В цьому випадку y1 = 41 км / год
(наближене значення).

Метод центру площі
Центр площі (СоА, СОА, Centre of Аrеа, Bisector of Area) дорівнює у = і, де значення u визначається з рівняння:

Приклад.
Центр площі дорівнює абсциссе, яка
ділить площу, oгpaніченную графіком кривої
функції приналежності відповідної виxoдной
змінної, на дві рівні частини. Іноді центр площі
називають бісектрисою площі. Цей метод не
може бути використаний у разі одноточкових
множин.
В цьому випадку y1 = 35 км / год
(наближене значення).
Метод лівого модального значення
Ліве модальне значення (LM, Left Most
Maximum) розраховується за формулою:
y = min {xm},
де xm - модальне значення (мода) нечіткої множини, відповідного вихідної змінної ω після акумуляції.
Приклад.
Іншими словами, значення вихідної змінної визначається як
мода нечеткогo безлічі для відповідної вихідної змінної або
найменша з мод (найлівіша), якщо нечітка множина має кілька
модальних значень.
В цьому випадку y1 = 24 км / год (приближ. Значення).
Метод правого модального значення
Праве модальне значення (RM, Right Most Maximum)
розраховується за формулою:
у = mах {xm},
де xm - модальне значення (мода) нечіткої множини для вихідної змінної ω після акумуляції.
Приклад.
У цьому випадку значення вихідної змінної також визначається
як мода нечіткої множини для відповідної вихідної змінної або
найбільша з мод (сама права), якщо нечітка множина має кілька
модальних значень.
В цьому випадку y1 = 54 км / год (наближене значення)

Лекція №5
Основні алгоритми нечіткого виводу.
Алгоритм Мамдані.Алгоритм Цукамото. Алгоритм Ларсена. Алгоритм Сугено. Формування бази
правил систем нечіткого виводу.
Алгоритм Мамдані (Mamdani). Алгоритм Мамдані є одним з перших, який знайшов застосування в системах
нечіткого виведення. Він був запропонований в1975 р. англійським математиком Е. Мамдані (Ebrahim Mamdani) в
якості методу для управління паровим двигуном. Формально алгоритм Мамдані може бути визначений таким чином.
−
Формування бази правил систем нечіткого виводу.
−
Фазифікації вхідних змінних.
−
Агрегування підумови в нечітких правилах продукцій. Для знаходження ступеня істинності умов
кожного з правил нечітких продукцій використовуються парні нечіткі логічні операції. Ті правила, ступінь
істинності умов яких відмінна від нуля, вважаються активними і використовуються для подальших розрахунків.
−
Активізація подзаключеній (в разі, якщо висновок складається з декількох подзаключеній) в нечітких
правилах продукцій. Здійснюється за формулою (1) при цьому для скорочення часу виведення враховуються тільки
активні правила нечітких продукцій.
(1)
 ( y) = min ci ,  ( y)
де μ (у) - функція належності вихідної змінної, сi - ступінь істинності i-го подзаключенія
−
Акумуляція висновків нечітких правил продукцій. Здійснюється за формулою (2) для об'єднання
нечітких множин, що відповідають термам подзаключеній, що відносяться до одних і тих же вихідних лінгвістичним
змінним.
 D ( x) = max  A ( x),  B ( x)
(2)
(x  X )
де μА (х) і мкВ (х) - функції приналежності відповідних нечітких множин А і В;
−
Дефазифікація вихідних змінних. Може використовуватися будь-який з методів дефаззифікації (метод
центру тяжіння, метод центру площі).





Алгоритм Сугено (Sugeno). Формально алгоритм Сугено, запропонований Сугено і Такагі, може бути
визначений таким чином.
−
Формування бази правил систем нечіткого виводу. У базі правил використовуються тільки правила
вигляду:
ЯКЩО "x1 є D '" І "x2 є D' '" ТО "у = ε1α1 + ε2α2 ",
(3)
де ε1, ε2 - деякі вагові коефіцієнти. При цьому значення вихідної змінної у в ув'язненні визначається як деяке
дійсне число; α1, α2 - значення вихідних змінних.
−
Фазифікації вхідних змінних.
−
Агрегування підумови в нечітких правилах продукцій. Для знаходження ступеня істинності умов всіх
правил нечітких продукції, як правило, використовується логічна операція min-кон'юнкції. Ті правила, ступінь
істинності умов яких відмінна від нуля, вважаються активними і використовуються для подальших розрахунків.
−
Активізація подзаключеній в нечітких правилах продукцій. По-перше, з використанням методу (1)
знаходяться значення ступенів істинності всіх висновків правил нечітких продукцій. По-друге, здійснюється
розрахунок звичайних (НЕ нечітких) значень вихідних змінних кожного правила. Це виконується з використанням
формули для висновку (3), в яку замість α1 і α2 підставляються значення вхідних змінних до етапу фазифікації. Тим
самим визначається безліч значень вихідних змінних У = {у1, у2, ..., уn}, де n - загальна кількість правил в базі
правил.
−
Акумуляція висновків нечітких правил продукцій. Фактично відсутній, оскільки розрахунки
здійснюються із звичайними дійсними числами уj.
−
Дефазифікація вихідних змінних. Використовується модифікований варіант у формі методу центру
тяжіння для одноточкових множин:
n

v=

c  y
i

i =1
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n
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i

i

де п - загальна кількість активних правил нечітких продукцій, в подзаключеніях яких присутня вихідна
лінгвістична змінна уj.
Алгоритм Цукамото (Tsukamoto). Формально алгоритм Цукамото може бути визначений таким чином.
−
Формування бази правил систем нечіткого виводу.
−
Фазифікації вхідних змінних.
−
Агрегування підумови в нечітких правилах продукцій. Для знаходження ступеня істинності умов всіх
правил нечітких продукцій використовуються парні нечіткі логічні операції. Ті правила, ступінь істинності умов
яких відмінна від нуля, вважаються активними і використовуються для подальших розрахунків.
−
Активізація подзаключеній в нечітких правилах продукцій. Здійснюється аналогічно алгоритму Мамдані

за формулою (1), після чого знаходятьсязвичайні (НЕ нечіткі) значення всіх вихідних лінгвістичних змінних в
кожному з подзаключеній активних правил нечітких продукцій. У цьому випадку значення вихідної лінгвістичної
змінної уj в кожному з підвисновків знаходиться як розв'язок рівняння:
ci = μ (уj)
(i{1, 2, ..., q}),
(5)
де q - загальна кількість подзаключеній в базі правил.
−
Акумуляція висновків нечітких правил продукцій.
−
Дефазифікація вихідних змінних. використовується модифікованийваріант у формі методу центру
тяжіння для одноточкових множин (4).
Алгоритм Ларсена (Larsen). Формально алгоритм Ларсена може бути визначений таким чином.
−
Формування бази правил систем нечіткого виводу.
−
Фазифікації вхідних змінних.
−
Агрегування підумови в нечітких правилах продукцій. Використовуються парні нечіткі логічні операції
для знаходження ступеня істинності умов всіх правил нечітких продукцій (як правило, max-диз'юнкція і minсполучення). Ті правила, ступінь істинності умов яких відмінна від нуля, вважаються активними і використовуються
для подальших розрахунків.
−
Активізація подзаключеній в нечітких правилах продукцій. здійснюєтьсявикористанням формули (6), за
допомогою чого знаходиться сукупність нечітких множин: С1, С2, ..., Сq, де q- загальна кількість подзаключеній в
базі правил.
(6)
 ( y) = ci   ( y)
−
Акумуляція висновків нечітких правил продукцій. здійснюється поформулою (2) для об'єднання
нечітких множин, що відповідають термам подзаключеній, що відносяться до одних і тих же вихідних лінгвістичним
змінним.
−
Дефазифікація вихідних змінних. Може використовуватися будь-який з методів дефаззифікації.
Спрощений алгоритм нечіткого виводу. Формально спрощений алгоритм може бути визначений таким
чином.
−
Формування бази правил систем нечіткого виводу. У базі правил використовуються тільки правила
нечітких продукцій в формі:
ЯКЩО "x1 є D '" І "x2 є D' '" ТО "у = ε",
(7)
де ε - деяке дійсне число.
−
Фазифікації вхідних змінних.
−
Агрегування підумови в нечітких правилах продукцій. Для знаходження ступеня істинності умов всіх
правил нечітких продукцій, як правило, використовується логічна операція - min-кон'юнкція. Ті правила, ступінь
істинності умов яких відмінна від нуля, вважаються активними і використовуються для подальших розрахунків.
−
Активізація подзаключеній в нечітких правилах продукцій. Здійснюється з використанням методу (1),
за допомогою чого знаходяться значення ступенів істинності всіх висновків правил нечітких продукцій С = {c1, c2,
..., сn}, де n - загальна кількість правил в базі правил.
−
Акумуляція висновків нечітких правил продукцій. Фактично відсутній, оскільки розрахунки
здійснюються із звичайними дійсними числами cj.
−
Дефазифікація вихідних змінних. Використовується модифікований варіант у формі методу центру
тяжіння для одноточкових множин (4).
Приклад по Мамдані
Наступна нечітка база знань описує залежність між віком водія (x) і можливістю дорожньо-транспортної
пригоди (y):
Якщо x = Молодий, то y = Висока;
Якщо x = Середній, то y = Низька;
Якщо x = Дуже старий, то y = Висока.
Нехай функції приладдя термів мають вигляд, показаний на рис. 16. Тоді нечіткі відносини, що відповідають
правилам бази знань, будуть такими, як на рис. 17.

Малюнок 16 - Функції приналежності термів

Малюнок 17 - Нечіткі відносини, що відповідають правилам бази знань з прикладу 11
За нечіткої бази знань з прикладу 11 виконати нечіткий логічний висновок при значеннях вхідної змінної
і
.
Виконання нечіткого логічного висновку при значеннях вхідної змінної
і
показано на рис. 18
і 19. Операція агрегування здійснювалася знаходженням максимуму. Дефазифікація проводилася за методом центра
ваги. На рис. 20 показана залежність "вхід-вихід", відповідна нечіткої бази знань з прикладу 11. Ділянки графіка, що
відповідають першому, другому і третьому правилу бази знань позначені на малюнку # 1, # 2 і # 3.

Рісункок 18 - Нечіткий логічний висновок Мамдані при чіткому значенні вхідної змінної

Рісункок 19 - Нечіткий логічний висновок Мамдані при нечіткому значенні вхідної змінної

Рісункок 20 -залежних "вхід-вихід" для нечіткої бази знань з прикладу 11
Приклад по Сугено
Відома нечітка база знань:
Якщо x = низький, то
;
Якщо x = високий, то
.
Функції приналежності термів задані наступними виразами:
і
,
.
Необхідно виконати нечіткий логічний висновок при значенні вхідної змінної
.
Виконання нечіткого логічного висновку показано на рис. 21. дефазифікація проводилася за методом центра ваги
(зваженого середнього). На рис. 22 показана залежність "вхід-вихід" для наведеної вище нечіткої бази знань. Ділянки
графіка, що відповідають першому і другому правилу бази знань позначені на малюнку # 1 і # 2.

Рісункок 21 - Виконання нечіткого логічного висновку Сугено для прикладу 14

Рісункок 22 - Залежність "вхід-вихід" для нечіткої бази знань з прикладу 14

Лекція 6
Нейронні мережі. Області використання. Модель штучного нейрона
Топологія нейронних мереж (MatLab_Sprav. З 208-211)
Моделі нейронних мереж (багатошарові мережі, рекурентні мережі, модель Хопфілда і
Хеммінга (Андрейчик + MatLab_Sprav, с.233-237), мережі Кохонена, Гросберг)
Побудова нейронної мережі (етапи с. 241 Андрейчик)
Нейронні мережі. Модель штучного нейрона. Топологія нейронних мереж.
Персептрони, багатошарові мережі, алгоритм зворотнього розповсюдження похібкі.
Класифікація нейронних мереж.
Нейронні мережі
Історія досліджень в області нейронних мереж
Здатність нейронної мережі до навчання вперше досліджена Дж. Маккалоком і У. Піттом. У
1943 році вийшла їхня робота "Логічне числення ідей, що відносяться до нервової діяльності", в
якій була побудована модель нейрона і сформульовані принципи побудови штучних нейронних
мереж.
Великий поштовх розвитку нейрокібернетики дав американський нейрофізіолог Френк
Розенблат, який запропонував в 1962 році свою модель нейронної мережі - персептрон.
Сприйнятий спочатку з великим ентузіазмом, він незабаром піддався інтенсивним нападкам з
боку великих наукових авторитетів. І хоча детальний аналіз їхніх аргументів показує, що вони
заперечували не зовсім той персептрон, який пропонував Розенблатт, великі дослідження по
нейронних мереж були згорнуті майже на 10 років.
Незважаючи на це в 70-і роки було запропоновано багато цікавих розробок, таких, наприклад,
як когнітрон, здатний добре розпізнавати досить складні образи незалежно від повороту
зображення і зміни його масштабу.
У 1982 році американський біофізик Дж. Хопфилд запропонував оригінальну модель
нейронної мережі, названу його ім'ям. У наступні кілька років було знайдено безліч ефективних
алгоритмів: мережа зустрічного потоку, двунаправленная асоціативна пам'ять і ін.
У київському інституті кібернетики з 70-х років ведуться роботи над стохастическими
нейронними мережами.
Під нейронними мережами (НС) мають на увазі обчислювальні структури, які моделюють
прості біологічні процеси, зазвичай асоціюються з процесами людського мозку. Адаптуються і
ті, яких навчають, вони представляють собою розпаралеленого системи, здатні до навчання
шляхом аналізу позитивних і негативних впливів.
Нейронні мережі широко застосовуються для задач розпізнавання образів, однак незручні
для з'ясування питання, як вони таке розпізнавання здійснюють. Вони можуть автоматично
здобувати знання, але процес їх навчання часто відбувається досить повільно, а аналіз навченої
мережі досить складний (навчена мережа для користувача зазвичай представляється як чорний
ящик)
області використання
− розпізнання образів;
− кластеризація, категоризація (класифікація образів без вчителя), відсутня навчальна
вибірка;
− для стиснення даних і дослідження властивостей даних;
− апроксимація функції (мається навчальна вибірка, сама функція невідома, але в процесі
тренування мережу відтворює функціональну залежність між виходом і входом);
− передбачення, прогноз (мається історія процесу в якісь дискретні моменти часу,
приклад: передбачення цін на біржі, прогнозу погоди)
− оптимізація - знаходження мінімуму і максимуму цільової функції в заданих межах;
− асоціативна пам'ять (пристрої, що запам'ятовують);

− мультимедійні інформаційні бази даних;
− управління - розрахунок такого управляючого впливу, при якому система слід по
бажаної траєкторії, що диктується еталонною моделлю.
МОДЕЛЬ ШТУЧНОГО НЕЙРОНА
Штучна нейронна мережа (ШНМ) - це спрощена модель біологічного мозку, Точніше
нервової тканини. Природна нервова клітина (нейрон) (рис. 1) складається з тіла (соми), що
містить ядро, і відростків - дендритів, за якими в нейрон надходять вхідні сигнали. Один з
відростків, розгалужених на кінці, служить для передачі вихідних сигналів даного нейрона іншим
нервовим клітинам. Він називається аксонів. З'єднання аксона з дендритом іншого нейрона
називається синапсом. Нейрон збуджується і передає сигнал через аксон, якщо число тих, хто
прийшов по дендритам збуджуючих сигналів більше, ніж число гальмують.
Дендриты
Аксон

Клетки Шванна
Ядро
Сома
Малюнок 1 - Типова структура біологічного нейрона

Біологічний нейрон моделюється як пристрій, що має кілька входів (дендрити) та один
вихід (аксон). Кожному входу ставиться у відповідність деякий ваговий коефіцієнт (w), що
характеризує пропускну здатність каналу і оцінює ступінь впливу сигналу з цього входу на
сигнал на виході. Залежно від конкретної реалізації, оброблювані нейроном сигнали можуть бути
аналоговими або цифровими (1 або 0).
Сила связи одного
нейрона с другим
Функция выхода

Выходы другого нейрона
(аксоны)

S

f(S)

Входы нейрона
(дендриты)

Выход нейрона
(аксон)

Малюнок 2 - Структура штучного нейрона
У тілі нейрона відбувається зважене підсумовування вхідних збуджень, і далі це значення
є аргументом активаційної функції нейрона, Один з можливих варіантів якої представлений
наРис. 3.

Малюнок 3 - Активаційна функція
Сполучені певним чином, нейрони утворюютьнейронну мережу.
Робота мережі розділяється на навчання і адаптацію. Під навчанням розуміється процес
адаптації мережі до пропонованих еталонним зразкам шляхом модифікації (відповідно до тих чи
інших алгоритмом) вагових коефіцієнтів зв'язків між нейронами. Зауважимо, що цей процес є
результатом алгоритму функціонування мережі, а не попередньо закладених в неї знань людини,
як це часто буває в системах штучного інтелекту.)
Мережа ІНС являє собою сукупність простих обчислювальних елементів - штучних
нейронів, кожен з яких має певну кількість входів (дендритів) і єдиним виходом (аксонів),
розгалуження якого підходять до синапсах, що зв'язує його з іншими нейронами. На входи
нейрона надходить інформація ззовні або від інших нейронів. Кожен нейрон характеризується
функцією перетворення вхідних сигналів у вихідний (функція збудження нейрона). Нейрони в
мережі можуть мати однакові або різні функції збудження. Сигнали, що надходять на вхід
нейрона, нерівнозначні в тому сенсі, що інформація з одного джерела може бути більш
важливою, ніж з іншого. Пріоритети входів задаються за допомогою вектора вагових
коефіцієнтів, що моделюють синаптичну силу біологічних нейронів.
Модель штучного нейрона (рис. 4) являє собою дискретно-безперервний перетворювач
інформації. Інформація, що надходить на вхід нейрона, підсумовується з урахуванням вагових
коефіцієнтів ωi, сигналів хi, i = 1, ..., n, де n - розмірність простору вхідних сигналів. Потенціал
нейрона визначається за формулою
n

P =   i xi
i =1

Математичну модель нейрона запропонували в 1943 році американські дослідники Уоррен Маккалох
(Warren McCulloch) і Вальтер Піттс (Walter Pitts). Вона має такий вигляд:

 Pj =  ij xi +  j

i
,


Y
=
f
P
( j)
 j

де

Pj - вхідний сигнал мережі для j -го нейрона,

 j - вага зміщення,

ij

- сила синаптичного зв'язку i -го нейрона з

хi - вихідний сигнал i -го нейрона,

f ( x ) - функція виходу.

j -им (ваговий коефіцієнт),

(1)

Малюнок 4 - Схема кібернетичної моделі нейрона
Зважена сума надійшли сигналів (потенціал) перетвориться за допомогою передавальної
функції f (Р) в вихідний сигнал нейрона Y, який передається іншим нейронам мережі, т. Е. Y = f
(P). Вид передавальної (активационной) функції є найважливішою характеристикою нейрона.
У загальному випадку ця функція може бути ступінчастою (порогової), лінійної або
нелінійної (рис. 5.2).
Порогова функція пропускає інформацію тільки в тому випадку, якщо алгебраїчна сума
вхідних сигналів перевищує деяку постійну величину Р *, наприклад:
*

1, если Р  Р ;
Y =
*

− 1, если Р  Р .
Порогова функція не забезпечує достатньої гнучкості ІНС при навчанні. Якщо значення
обчисленого потенціалу не досягає заданого порогу, то вихідний сигнал не формується і нейрон
«не спрацьовує». Це призводить до зниження інтенсивності вихідного сигналу нейрона і, як
наслідок, до формування невисокого значення потенціалу зважених входів в наступному шарі
нейронів.
Лінійна функція Y = kP дифференцируема і легко обчислюється, що в ряді випадків
дозволяє зменшити помилки вихідних сигналів в мережі, так як передавальна функція мережі
також є лінійною. Однак вона не універсальна і не забезпечує вирішення багатьох завдань.
Певним компромісом між лінійної і ступінчастою функціями є сигмоїдальна функція
перенесення Y = 1 / (1 + е-kP), яка вдало моделює передавальний характеристику біологічного
нейрона (рис. 5.2, в). Коефіцієнт k визначає крутизну нелінійної функції: чим більше k, тим
ближче сигмоїдальна функція до порогової; чим менше k, тим вона ближче до лінійної.
Подібно ступінчастої функції вона дозволяє виділяти в просторі ознак безлічі складної
форми, в тому числі неопуклі і незв'язні. При цьому сигмоїдальна функція, на відміну від
ступінчастою, не має розривів. Вона диференційована, як і лінійна функція, і це якість можна
використовувати при пошуку екстремуму в просторі параметров ІНС.

Рис. 5.2. Функції перенесення штучних нейронів: а - лінійна; б - ступінчаста; в сигмоїдальна
Класифікація нейронних мереж
Класифікуючи нейронні мережі по топології виділяють 3 основних типи:
− повнозв'язні
- багатошарові, або шаруваті

− слабозв'язаних мережі (нейронні мережі з локальними зв'язками)

повнозв'язні мережі. Робота для таких мереж може бути розбита на такти. Кожен нейрон
передає свій вихідний сигнал іншим нейронам. Всі вихідні сигнали подаються всім нейронам.
Вихідними сигналами мережі можуть бути всі або деякі вихідні сигнали нейронів після кількох
тактів функціонування мережі.
Слабозв'язаних мережі.У слабозв'язаних мережах нейрони розташовуються у вузлах
прямокутної форми або гексагональної решітки. Кожен нейрон пов'язаний з 4-ма (околиця фон
Неймана), 6-ю (околиця Голі) або 8-ю (околиця Мура) своїми найближчими сусідами.
Багатошарові мережі або шаруваті. У таких мережах нейрони об'єднуються в шари. Шар
містить сукупність нейронів з єдиними вхідними сигналами. Число нейронів в кожному шарі
може бути будь-яким і ніяк заздалегідь не пов'язане з кількістю нейронів в інших шарах. У
загальному випадку мережа складається з Q шарів, пронумерованих зліва направо. Зовнішні
вхідні сигнали подаються на входи нейронів першого шару, а виходами мережі є вихідні сигнали
останнього шару. Крім ці шарів є один або кілька проміжних (прихованих) шарів. Зв'язки від
виходів нейронів деякого шару q до входів нейронів наступного шару (q + 1) називаються
послідовними. При розпізнаванні образів вхідний вектор відповідає набору ознак, а вихідний розпізнаваним образам. Прихований шар (один або кілька) призначений для відображення
специфіки знань.
Шаруваті мережі підрозділяють на:
1) Монотонні.Окремий випадок шаруватих мереж з додатковими умовами на зв'язку і
елементи. Кожен шар, крім останнього (вихідного), розбитий на два блоки: збудливий (В) і
гальмуючий (Т). Зв'язки між блоками поділяються також на які гальмують і збуджуючі. (Якщо

від блоку А до блоку З ведуть тільки збуджують зв'язку, це означає, що будь-який вихідний
сигнал блоку З є монотонною неубивающей функцією будь-якого вихідного сигналу блоку А.
Якщо ж ці зв'язки тільки гальмують, то будь-який вихідний сигнал блоку З є незростаюча
функцією будь-якого вихідного сигналу блоку А). Для елементів монотонних мереж необхідна
монотонна залежність вихідного сигналу елемента від параметрів вхідних сигналів.
2) Мережі без зворотних зв'язків. У таких мережах нейрони вхідного шару отримують
вхідні сигнали, перетворюють їх і передають нейронам 1-го прихованого шару, далі спрацьовує
1-й прихований шар і т.д. до Q-го шару, який видає вихідні сигнали для інтерпретатора і
користувача.
3) Мережі зі зворотними зв'язками (рекурентні). Це мережі, у яких інформація з
наступних шарів передається на попередні. Т.ч., стає можливим отримання відмінних значень
виходів при одних і тих же вхідних даних. Наявність зворотних нейронів дозволяє ІНС
накопичувати знання в процесі навчання. (Приклад: частково рекурентні мережі Елмана і
Жордана)
Выходной вектор

Выходной слой

Скрытый слой

Входной слой

Вектор входных сигналов

Слой рекуррентных нейронов

За принципом структури нейронів, мережі діляться на:
− Однорідні (гомогенні) - складаються з нейронів одного типу з єдиною функцією активації;
− Неоднорідні (гетерогенні) - входять нейрони з різними функціями активації
Також ІНС діляться на:
− Бінарні - оперують з двійковими сигналами, і вихід кожного нейрона може приймати
тільки два значення: логічний нуль ( "загальмований" стан) і логічна одиниця ( "порушену" стан);
− Аналогові - безліч сигналів з якогось діапазону.
Ще одна класифікація ділить НС на:
− Асинхронні - в кожен момент часу свій стан змінює лише один нейрон;
− Синхронні - стан змінюється відразу у цілої групи нейронів, як правило, у всього
шару.

Лекція №7

Моделі нейронних мереж. Навчання мереж з вчителем та без вчителя:
рекурентні мережі, модель Хопфілда та Хеммінга, мережі Кохонена,
Гросберг.Розпізнавання образів.
Побудова нейронної мережі
Необхідно точно визначити завдання, які будуть вирішуватися з її допомогою.
Застосовуються для прогнозування, розпізнавання і узагальнення.
Етапи побудови нейромережевої моделі:
1. Ретельний відбір вхідних даних, що впливають на очікуваний результат. Необхідно
виключити всі відомості, які не відносяться до досліджуваної проблеми. Для факторів, які
включаються в навчальну вибірку, доцільно попередньо оцінити їх значимість, провівши
кореляційний і регресійний аналіз, і проаналізувати діапазони їх можливих змін.
2. Здійснюється перетворення вихідних даних з урахуванням характеру і типу проблеми,
яка відображається нейросетевой моделлю, і вибираються способи подання інформації.
Ефективність нейросетевой моделі підвищується, якщо діапазони зміни вхідних і вихідних
величин наведені до деякого стандарту, наприклад [0, 1] або [-1, 1].
3. Конструювання ІНС, тобто проектування її архітектури (число шарів і число нейронів в
кожному шарі).
4. Навчання мережі. Починається на мережі невеликого розміру, який поступово
збільшується до досягнення необхідної точності за результатами тестування
5. Тестування отриманої моделі ІНС на незалежній вибірці прикладів
Навчання нейронних мереж
На самостійну роботу
Моделі нейронних мереж
модель Хопфілда і Хеммінга (Андрейчик с. 238-240, MatLab_Sprav, с.233-237)
Самоорганізуються мережі Т. Кохонена (Андрейчик с. 240-241)
мережі Кохонена, Гросберг

http://www.osp.ru/os/1997/04/179189/

http://www.neuroproject.ru/neuro.php
http://www.victoria.lviv.ua/html/oio/html/theme6_rus.htm

Лекція №8
Генетичні алгоритми. ! Застосування ГА. Простий генетичний алгоритм.
Генетичні оператори. Різновиди генетичних алгоритмів. Методи еволюційного
програмування.
У 1966 р Л.Дж.Фогель, А.Дж. Оуенс, М.Дж.Волш запропонували і досліджували еволюцію
простих автоматів, котрі пророкують символи в цифрових послідовностей. У 1975 р.
Д.Х.Холланд запропонував схему генетичного алгоритму. Ці роботи лягли в основу головних
напрямків розробки еволюційних алгоритмів.
Простий генетичний алгоритм був вперше описаний Гольдберг на основі робіт Холланда.
Як каже Вікіпедія: «Батько-засновник генетичних алгоритмів Джон
Холланд, який придумав використовувати генетику в своїх цілях аж в 1975
році». Для довідки в цьому ж році з'явився Altair 8800, і немає, це не терорист,
а перший персональний комп'ютер. На той час Джону було вже цілих 46 років.
http://habrahabr.ru/post/128704/
Основні поняття генетичних алгоритмів
При описі генетичних алгоритмів використовуються визначення, запозичені з генетики.
Наприклад, йдеться про популяцію особин, а в якості базових понять застосовуються ген,
хромосома, генотип, фенотип, аллель. Також використовуються відповідні цим термінам
визначення з технічного лексикону, зокрема, ланцюг, двійкова послідовність, структура.
Популяція - це кінцеве безліч особин.
Особи, що входять до популяцію, представляються хромосомами з закодованим в них
множинами параметрів задачі, тобто рішень, які інакше називаються точками в просторі
пошуку (search points). У деяких роботах особини називаються організмами.

хромосоми(Ланцюжки або кодові послідовності) - це впорядковані послідовності генів.
ген(Властивість або детектор) - це атомарний елемент генотипу, зокрема, хромосоми.
генотипабо структура - це набір хромосом даної особини. Отже, особинами популяції
можуть бути генотипи або одиничні хромосоми (в досить поширеному випадку, коли
генотип складається з однієї хромосоми).

фенотип- це набір значень, що відповідають даному генотипу, тобто декодована
структура або безліч параметрів задачі (рішення, точка простору пошуку).

аллель- це значення конкретного гена, також визначається як значення властивості або
варіант властивості.

Локус чи позиція вказує місце розміщення даного гена в хромосомі (ланцюжку). Безліч
позицій генів - це локи.
Дуже важливим поняттям в генетичних алгоритмах вважається функція пристосованості
{fitness function), яку називають функцією оцінки. Вона являє міру пристосованості даної
особини в популяції. Ця функція відіграє найважливішу роль, оскільки дозволяє оцінити

ступінь пристосованості конкретних особин в популяції і вибрати з них найбільш
пристосовані (тобто мають найбільші значення функції пристосованості) відповідно до
еволюційного прінціпомвижіванія "найсильніших" (найкраще пристосувалися). Функція
пристосованості також отримала свою назву безпосередньо з генетики. Вона впливає на
функціонування генетичних алгоритмів і повинна мати точне і коректне визначення. У
завданнях оптимізації функція пристосованості, як правило, оптимізується (точніше
кажучи, максимизируется) і називається цільовою функцією. У задачах мінімізації цільова
функція перетворюється, і проблема зводиться до максимізації. В теорії управління
функція пристосованості може приймати вид функції похибки, а в теорії ігор - вартісної
функції. На кожній ітерації генетичного алгоритму пристосованість кожної особини даної
популяції оцінюється за допомогою функції пристосованості, і на цій основі створюється
наступна популяція особин, що складають безліч потенційних рішень проблеми,
наприклад, завдання оптимізації.
Чергова популяція в генетичному алгоритмі називається поколінням, а до
новостворюваної популяції особин застосовується термін "нове покоління" або "покоління
нащадків".
http://www.intuit.ru/studies/courses/3735/977/lecture/14689?page=5
Застосування генетичних алгоритмів
Генетичні алгоритми застосовуються для вирішення наступних завдань:
1. оптимізація функцій
2. Оптимізація запитів в базах даних (це функція СУБД, що здійснює пошук
оптимального плану виконання запитів з усіх можливих для заданого запиту)
3. Різноманітні завдання на графах (завдання комівояжера, розфарбування, знаходження
паросполучення)
4. Налагодження та навчання штучної нейронної мережі
5. завдання компонування
6. складання розкладів
7. Ігрові стратегії
8. Теорія наближень (розділ математики, що вивчає питання про можливість
наближеного уявлення одних математичних об'єктів іншими, як правило більш простої природи,
а також питання про оцінки вноситься при цьому похибки)
9. Штучна життя (вивчення життя, живих систем і їх еволюції за допомогою створених
людиною моделей і пристроїв. Дана галузь науки вивчає механізм процесів, притаманних усім
живим системам, незважаючи на їх природу)
10. Біоінформатика (фолдінг білків) (математичні методи комп'ютерного аналізу в
порівняльній геноміки (геномна біоінформатика).)
Генетичний алгоритм (ГА) являє собою метод оптимізації, заснований на концепціях
природного відбору і генетики. У цьому підході змінні, що характеризують рішення,
представлені у вигляді ген в хромосомі. ГА оперує кінцевим безліччю рішень (популяцією) генерує нові рішення як різні комбінації частин рішень популяції, використовуючи такі
оператори, як відбір, рекомбінація (Кросинговер) і мутація. Нові рішення позиціонуються в
популяції відповідно до їх становищем на поверхні досліджуваної функції.
Ідею ГА підказала сама природа і роботи Дарвіна. Робиться припущення, що якщо взяти 2
цілком хороших рішення задачі і будь-яким чином отримати з них нове рішення, то буде висока
ймовірність того, що нове рішення вийде хорошим або навіть більш кращим.

Для реалізації цього використовують моделювання еволюції (природного відбору) або якщо
простіше - боротьби за виживання. У природі, за спрощеною схемою, кожна тварина прагне
вижити, щоб залишити після себе якомога більше потомства. Вижити в таких умовах можуть
лише найсильніші.
Тоді нам залишається організувати деяку середу - популяцію, населити її рішеннями особинами, і влаштувати їм боротьбу. Для цього потрібно визначити функцію, по якій буде
визначатися сила особини - якість запропонованого нею рішення. Грунтуючись на цьому
параметрі можна визначити кожної особини кількість залишаються нею нащадків, або
ймовірність того, що ця особина залишить нащадка. Причому, не виключений варіант, коли
особина із занадто низьким значенням цього параметра помре.
Переваги генетичних алгоритмів
• Вони не вимагають ніякої інформації про поверхні відповіді;
• Розриви, існуючі на поверхні відповіді мають незначний ефект на повну ефективність
оптимізації;
• Вони стійкі до потрапляння в локальні оптимум;
• Вони добре працюють при вирішенні великомасштабних проблем оптимізації;
• Можуть бути використані для широкого класу задач;
• Прості і прозорі в реалізації;
• Можуть бути використані в задачах з змінюється середовищем.
Недоліки генетичних алгоритмів
Не бажано і проблематично використовувати ГА:
• У разі коли необхідно знайти точний глобальний оптимум;
• Час виконання функції оцінки велике;
• Необхідно знайти всі рішення задачі, а не одне з них;
• Конфігурація є не простим (кодування рішення).
Класичний (простий) генетичний алгоритм
Класичний генетичний алгоритм (також званий елементарним або простим генетичним
алгоритмом) складається з наступних кроків:
1. ініціалізація, або вибір вихідної популяції хромосом;
2. оцінка пристосованості хромосом в популяції - розрахунок функції пристосованості для
кожної хромосоми;
3. перевірка умови зупинки алгоритму;
4. селекція хромосом - вибір тих хромосом, які будуть брати участь в створенні нащадків
для наступної популяції;
5. застосування генетичних операторів - мутації і схрещування;
6. формування нової популяції;
7. вибір «найкращої» хромосоми.
Блок-схема основного генетичного алгоритму зображена на малюнку.

Простий генетичний алгоритм випадковим чином генерує початкову популяцію. На кожному
поколінні реалізується пропорційний відбір по пристосованості (процес наз. Репродукцією),
схрещування і мутація.
Найпростішим способом представлення операції репродукції в алгоритмічній формі є колесо
рулетки, в якому кожна хромосома має поле, пропорційне значенню цільової функції. При такому
відборі члени популяції з більш високою пристосованістю з більшою ймовірність будуть частіше
вибиратися, ніж особини з низькою пристосованістю. Далі застосовується схрещування і мутація.
Популяція, отримана після мутації, записується поверх старої і цим цикл одного покоління
завершується. Наступні покоління, отримані в результаті роботи генетичного алгоритму,
обробляються таким же чином: відбір, схрещування і мутація.
1. Ініціалізація, Тобто формування вихідної популяції. Кожна особина популяції являє собою
рішення задачі - є кандидатом на рішення. Формування вихідної популяції, як правило,
відбувається з використанням якого-небудь випадкового закону, в ряді випадків вихідна
популяція може бути також результатом роботи іншого алгоритму. Необхідно відзначити, що
особини популяції можуть складатися як з однієї, так і з декількох хромосом. Кожна хромосома
особини в свою чергу складається з генів, причому кількість генів в хромосомі визначається
кількістю змінних параметрів розв'язуваної задачі (аргументів цільової функції).
Для застосування генетичних операторів значення цих параметрів повинні бути представлені
у вигляді двійковій послідовності, тобто двійковій рядки, що складається з декількох біт.
Кількість біт при кодуванні гена (хромосоми) залежить від необхідної точності розв'язуваної
задачі.

пояснення хромосоми і гена
2. Оцінка пристосованості хромосомв населення складається в Розраховується функції
пристосованості для кожної хромосоми цієї популяції. Чим більше її значення, тим вище «якість»
хромосоми. Форма функції пристосованості залежить від характеру розв'язуваної задачі.
Передбачається, що функція пристосованості завжди приймає невід'ємні значення і, крім того,
що для рішення оптимізаційної задачі потрібно максимізувати цю функцію. Якщо вихідна форма
функції пристосованості не задовольняє цим умовам, то виконується відповідно перетворенню
(наприклад, завдання мінімізації функції можна легко звести до задачі максимізації).
3. Перевірка умовизупинки алгоритму генетичного алгоритму залежить від його конкретного
застосування. Зупинка алгоритму може статися: 1) після досягнення очікуваного оптимального
значення, можливо - із заданою точністю. Зупинка алгоритму також може статися в разі, 2) коли
його виконання не призводить до покращення вже досягнутого значення. Генетичний алгоритм
може бути також зупинений 3) після закінчення певного часу виконання або після виконання
заданої кількості ітерацій. Якщо умова зупинки виконана, то проводиться перехід до
завершального етапу вибору «найкращої» хромосоми. В іншому випадку на наступному кроці
виконується селекція.
4. Селекціяхромосом полягає у виборі (по розрахованим на другому етапі значеннями функції
пристосованості) тих хромосом, які будуть брати участь в створенні нащадків для наступної
популяції, тобто для чергового покоління.
Існують різні методи селекції. Найбільш популярним вважається так званий метод рулетки
(roulette wheel selection), який свою назву отримав за аналогією з відомою азартною грою. Кожній
хромосомі може бути зіставлений сектор колеса рулетки, величина якого встановлюється
пропорційною значенню функції пристосованості даної хромосоми. Тому чим більше значення
функції пристосованості, тим більше сектор на колесі рулетки. Все колесо рулетки відповідає
сумі значень функції пристосованості всіх хромосом даної популяції.
5. Застосування генетичних операторів до хромосом, відібраним за допомогою селекції,
призводить до формування нової популяції нащадків від створеної на попередньому кроці
батьківської популяції.
У класичному генетичному алгоритмі застосовуються два основних генетичних оператора:
оператор схрещування (кросинговер) і оператор мутації.
Основна мета кросинговеру полягає в створенні з наявного генетичного матеріалу бажаної
комбінації ознак в одному рішенні.
Під мутацією розуміється генетична зміна, що приводить до якісно нового прояву основних
властивостей генетичного матеріалу: дискретності, безперервності або лінійності. Процеси
мутації ведуть до отримання більш різноманітного генетичного матеріалу.
Схрещування (кросинговер)- це ключовий оператор генетичних алгоритмів, що визначає їх
можливості і ефективність. Мутація грає більш обмежену роль. Вона вводить в популяцію деяку
різноманітність і попереджає втрати, які могли б статися внаслідок виключення якого-небудь
значимого гена в результаті схрещування.
Оператор схрещування.На першому етапі схрещування вибираються пари хромосом з
батьківської популяції, вони об'єднуються в пари випадковим способом відповідно до

ймовірністю схрещування. Далі для кожної пари відібраних таким чином батьків розігрується
позиція гена (локус) у хромосомі, що визначає так звану точку схрещування.
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оператор мутації змінює значення гена в хромосомі на протилежне (тобто з 0 на 1 або
навпаки).

6. Формування нової популяції.Хромосоми, отримані в результаті застосування генетичних
операторів до хромосом тимчасової батьківської популяції, включаються до складу нової
популяції. Вона стає так званої поточної популяцією для даної ітерації генетичного алгоритму.
На кожній черговій ітерації розраховуються значення функції пристосованості для всіх хромосом
цієї популяції, після чого перевіряється умова зупинки алгоритму і або фіксується результат у
вигляді хромосоми з найбільшим значенням функції пристосованості, або здійснюється перехід
до наступного кроку генетичного алгоритму, тобто до селекції.
7. Вибір найкращої хромосоми. Якщо умова зупинки алгоритму виконано, то слід вивести
результат роботи, тобто уявити шукане рішення задачі. Кращим рішенням вважається хромосома
з найбільшим значенням функції пристосованості.
Як створити хромосоми?
Першим Вашим кроком буде перетворення незалежних змінних в хромосоми, які будуть містити
всю необхідну інформацію про кожну створюваної особини. Є два варіанти кодування
параметрів:
• в довічним форматі;
• в форматі з плаваючою комою.
У разі якщо ми застосовуємо двійкове кодування, ми використовуємо N біт для кожного
параметра, причому N може бути різним для кожного параметра. Якщо параметр може
змінюватися між мінімальним значенням MIN і максимальним MAX, візьмемо такі формули для
перетворення:
r = g * (MAX - MIN) / (2 ^ N - 1) + MIN.
g = (r - MIN) / (MAX - MIN) * (2 ^ N - 1)
де g - цілочисельні виконавчі гени, r - еквівалент генів у форматі з плаваючою комою.
Хромосоми в форматі з плаваючою комою створюються за допомогою розміщення закодованих
параметрів один за іншим.

Якщо порівнювати ці два способи представлення, то кращі результати дає варіант вистави в
довічним форматі (особливо при використанні кодів Грея). Правда, в цьому випадку ми змушені
миритися з постійним кодуванням / декодуванням параметрів.
Як працює генетичний алгоритм?
Загалом, генетичний алгоритм працює наступним чином. У першому поколінні всі хромосоми
генеруються випадково. Визначається їх "корисність". Починаючи з цієї точки, ГА може
починати генерувати нову популяцію. Зазвичай розмір популяції постійний.
Репродукція складається з чотирьох кроків:
• селекції
і трьох генетичних операторів (порядок застосування не важливий)
• кросовера;
• мутації;
• інверсії.
Роль і значення селекції ми вже розглянули в огляді еволюційних алгоритмів.
Кросовер є найбільш важливим генетичним оператором. Він генерує нову хромосому,
об'єднуючи генетичний матеріал двох батьківських. Існує кілька варіантів кросовера. Найбільш
простим є одноточковий. У цьому варіанті просто беруться дві хромосоми і перерізаються в
випадково обраної точки. Результуюча хромосома виходить з початку однієї і кінця іншої
батьківських хромосом.
001100101110010 | 11000 --------> 00110010111001011100
110101101101000 | 11100
Мутація являє собою випадкове зміна хромосоми (зазвичай простим зміною стану одного з бітів
на протилежне). Даний оператор дозволяє більш швидко знаходити ГА локальні екстремуми, з
одного боку, і "перескочити" на інший локальний екстремум - з іншого.
00110010111001011000 --------> 00110010111001111000
Інверсія інвертує (змінює) порядок біт в хромосомі шляхом циклічної перестановки (випадкове
кількість разів). Багато модифікації ГА обходяться без цього генетичного оператора.
00110010111001011000 --------> 11000001100101110010
Дуже важливо зрозуміти, за рахунок чого ГА на кілька порядків перевершує за швидкістю
випадковий пошук у багатьох завданнях. Справа тут, мабуть, в тому, що більшість систем мають
досить незалежні підсистеми. Внаслідок цього, при обміні генетичним матеріалом часто може
зустрітися ситуація, коли від кожного з батьків беруться гени, що відповідають найбільш
вдалому варіанту певної підсистеми (інші "виродки" поступово вимирають). Іншими словами,
ГА дозволяє накопичувати вдалі рішення для систем, що складаються з відносно незалежних
підсистем (такі більшість сучасних складних технічних систем і всі відомі живі організми).
Відповідно, можна передбачити, і коли ГА швидше за все дасть збій (або, по крайней мере, не
покаже особливих переваг перед методом Монте-Карло) - в системах, які складно розбити на
підсистеми (вузли, модулі), а також в разі невдалого порядку розташування генів (поруч
розташовані параметри, що відносяться до різних підсистем), при якому переваги обміну
генетичним матеріалом зводяться до нуля. Останнє зауваження кілька послаблюється в системах
з диплоїдним (подвійним) генетичним набором.
Еволюційний (генетичне) програмування
Дані, які закодовані в генотипі, можуть являти собою команди будь-якої віртуальної машини. В
такому випадку ми говоримо про еволюційний або генетичному програмуванні. У простій
ситуації ми можемо нічого не міняти в генетичному алгоритмі. Однак при цьому довжина

одержуваної послідовності дій (програми) виходить не відрізняється від тієї (або тих), яку ми
помістили як приманку. Сучасні алгоритми генетичного програмування поширюють ГА для
систем зі змінною довжиною генотипу.

лекція №9
Експертні системи.Побудова баз знань. Алгоритми прямого і зворотного виводу.
Ймовірності Байеса (умовні ймовірності). Експертні правила, що використовують оператор
Байеса. Відмінності імовірнісного і нечіткого підходу до опису невизначеностей.
експертна система - система штучного інтелекту, що включає знання про певну слабо
структурованої і важко формалізується вузькій предметній області і здатна пропонувати і
пояснювати користувачеві розумні рішення (програма, яка замінює експерта в тій чи іншій
області).
Основна ідея цих систем полягає у використанні знань і досвіду фахівців високої
кваліфікації в даній галузі фахівцями менш високої кваліфікації в тій же предметної області при
вирішенні виникаючих перед ними проблем.
Переваги експертних систем перед людиною-експертом:
- у них немає упереджень і вони стійкі до різних перешкод;
- вони не роблять поспішних висновків;
- ці системи видають не перше тому, хто знайде, а оптимальне (за певними критеріями)
рішення;
- база знань може бути дуже і дуже великий. Введені в машину один раз, знання
зберігаються назавжди. Людина ж має обмежену базу знань, і якщо дані довгий час не
використовуються, то вони забуваються і назавжди втрачаються.
Етапи розробки ЕС
- Етап ідентифікації проблем - визначаються завдання, які підлягають вирішенню,
виявляються цілі розробки, визначаються експерти і типи користувачів.
- Етап вилучення знань - проводиться змістовний аналіз проблемної області, виявляються
використовувані поняття і їх взаємозв'язки, визначаються методи розв'язання задач.
- Етап структурування знань - вибираються ІС і визначаються способи подання всіх видів
знань, формалізуються основні поняття, визначаються способи інтерпретації знань, моделюється
робота системи, оцінюється адекватність цілям системи зафіксованих понять, методів рішень,
засобів представлення та маніпулювання знаннями.
- Етап формалізації - здійснюється наповнення експертом бази знань. У зв'язку з тим, що
основою ЕС є знання, даний етап є найбільш важливим і найбільш трудомістким етапом розробки
ЕС. Процес придбання знань розділяють на вилучення знань з експерта, організацію знань, що
забезпечує ефективну роботу системи, і уявлення знань у вигляді, зрозумілому ЕС. Процес
придбання знань здійснюється інженером по знаннях на основі аналізу діяльності експерта по
вирішенню реальних завдань.
- Реалізація ЕС - створюється один або декількох прототипів ЕС, вирішальні необхідні
завдання.
- Етап тестування - проводиться оцінка обраного способу представлення знань в ЕС в
цілому.
Типова статична ЕС складається з наступних основних компонентів (рисунок):
• решателя (інтерпретатора);
• робочої пам'яті (РП), яку називають також базою даних (БД);
• бази знань (БЗ);
• компонентів придбання знань;
• пояснювального компонента;

•

діалогового компонента.

База даних (Робоча пам'ять) призначена для зберігання вихідних і проміжних даних
розв'язуваної в поточний момент завдання.
База знань(БЗ) в ЕС призначена для зберігання довгострокових даних, що описують
розглянуту область (а не поточних даних), і правил, що описують доцільні перетворення даних
цієї області. Іншими словами база знань містить факти, правила і евристики, що представляють
експертні знання про предметну область.
вирішувач(Інтерпретатор) - частина експертної системи виконує у певному порядку
обробку знань з бази знань. Технологія роботи інтерпретатора зводиться до послідовного
розгляду сукупності правил (якщо умова дотримується, то виконується певна дія і надається
варіант вирішення.)
Компонент придбання знань автоматизує процес наповнення ЕС знаннями, здійснюваний
користувачем-експертом.
пояснювальний компонент пояснює, як система отримала розв'язок задачі (або чому вона
не отримала рішення) і які знання вона при цьому використовувала, що полегшує експерту
тестування системи і підвищує довіру користувача до отриманого результату.
діалоговий компоненторієнтований на організацію дружнього спілкування з
користувачем, як в ході вирішення завдань, так і в процесі набуття знань і пояснення результатів
роботи. Інтерфейс управляє взаємодією з користувачем. Сюди входять і управління екраном, і
організація діалогу, і пояснювальні здатності системи.
Підсистема виведення. Прямий і зворотний логічний висновки
Підсистема виведення - програмна компонента експертних систем, що реалізує процес її
міркувань на основі бази знань і робочого безлічі. Вона виконує дві функції: по-перше, перегляд
існуючих фактів з робочого безлічі і правил з бази знань і додавання (в міру можливості) в робоче
безліч нових фактів і, по-друге, визначення порядку перегляду і застосування правил. Ця
підсистема управляє процесом консультації, зберігає для користувача інформацію про отримані
висновки, і запитує в нього інформацію, коли для спрацьовування чергового правила в робочому
безлічі виявляється недостатньо даних.
Робота системи являє собою послідовність кроків, на кожному з яких з бази вибирається
деякий правило, яке застосовується до поточного вмісту робочого безлічі. Цикл закінчується,
коли виведено або спростовано цільове твердження. Цикл роботи експертної системи інакше
називається логічним висновком Логічний висновок може відбуватися багатьма способами, з
яких найбільш поширені - прямий порядок виведення і зворотний порядок виведення.

Прямий порядок виведення (Пряма ланцюжок міркувань) - від фактів, які знаходяться в
робочому безлічі, до ув'язнення. Якщо такий висновок вдається знайти, то воно заноситься в
робоче безліч. Прямий висновок часто називають висновком, керованим даними.
Приклад прямого виводу
База знань (Правила)
П1: ЯКЩО небо покрите хмарами і барометр падає ТО скоро піде дощ.
П2: ЯКЩО скоро піде дощ ТО потрібно взяти з собою парасольку.
факти "Небо вкрите хмарами" і "Барометр падає" вже відомі системі.
Мета системи відповідь на питання користувача: «Треба взяти з собою парасольку?»
Робота системи буде протікати наступним чином:
Крок 1. Розглядається правило 1. Його умова істинно, так як обидва елементи коньюнкции
є в робочому безлічі. Застосовуємо правило 1; додаємо до робочого безлічі факт "Скоро піде
дощ".
Крок 2. Розглядається правило 2. Його умова істинно, тому що твердження з умови мається
на робочому безлічі. Приміряємо правило 2; додаємо до робочого безлічі факт "Потрібно взяти з
собою парасольку". Цільове твердження виведено.
переваги
1. Наявність стандартного алгоритму виведення;
2. Можливість передбачити результат на будь-якому етапі розробки програми;
3. Простота налагодження правил (але не алгоритму виведення!);
недоліки
1. Складність реалізації в алгоритмі коефіцієнтів впевненості;
2. Час виконання рішення зростає експоненціально з ростом числа правил;
3. ( "Непереборний" недолік цього ланцюжка міркувань). При організації прямої
ланцюжка міркувань на кожному кроці термінального символу ставиться у відповідність
нетермінальний символ ( "основа"). Як знайти цю основу і те, до чого вона має наводитися? Саме
цей недолік, що вимагає "підбору методом проб і помилок", і є підставою для нестачі 2;
4. Наслідком нестачі №3 є те, що "в системі з реальним числом правил є настільки багато
маються на увазі (прихованих) фактів, що, будучи виявлені, вони затьмарять ті кілька фактів, які
дійсно представляють інтерес і є корисними".
Зворотний порядок виведення (Зворотна ланцюжок міркувань): укладення
проглядаються до тих пір, поки не буде виявлено в робочій пам'яті або отримані від користувача
факти, що підтверджують одне з них. У системах зі зворотним висновком спочатку висувається
деяка гіпотеза, а потім механізм виведення в процесі роботи, як би повертається назад,
переходячи від неї до фактів, і намагається знайти серед них ті, які підтверджують цю гіпотезу.
Якщо вона виявилася правильною, то вибирається наступна гіпотеза, що деталізує першу що є
по відношенню до неї підцілі. Далі відшукуються факти, що підтверджують істинність
підпорядкованої гіпотези. Висновок такого типу називається керованим цілями. Зворотний
пошук застосовується в тих випадках, коли цілі відомі і їх порівняно небагато.
Приклад зворотного виводу
Висновок цільового затвердження "Потрібно взяти з собою парасольку"

Крок 1. Розглядається правило 1. Воно не містить цілі в правій частині. Переходимо до
правила 2.
Крок 2. Розглядається правило 2. Воно містить мета в правій частині правила. Переходимо
до правої частини правила і розглядаємо як поточної мети затвердження "Скоро піде дощ".
Крок 3. Керівництво поточною мети немає в робочому безлічі. Розглянемо правило 1, яке
містить мета в правій частині. Обидві компоненти його умови є в робочому дуже багато, бо умова
істинно. Застосовуємо прищепило 1; в результаті виводимо твердження "Скоро піде дощ"; яке
було нашою попередньою метою.
Крок 4. Застосовуємо правило 2, умовою якого є дане твердження. Отримуємо висновок
вихідного твердження.
переваги
1. Наявність стандартного алгоритму виведення;
2. Наявність мови програмування з реалізацією цього алгоритму;
3. Можливість передбачення результату на будь-якому етапі розробки програми;
4. Простота налагодження;
5. Досить легка реалізація коефіцієнтів впевненості і системи пояснення машинного
виведення.
недоліки
1. Складність реалізації стандартного алгоритму в "процедурних" мовами;
2. Час виконання програми росте експоненціально з ростом числа правил;
3. ( "Непереборний" недолік цього ланцюжка міркувань). При організації зворотного
ланцюжка міркувань можуть зустрітися правила з альтернативами, що змінюють напрямок
розбору. Як дізнатися, яку альтернативу слід використовувати при виведенні? Саме цей недолік,
що вимагає "підбору методом проб і помилок", і є підставою для нестачі 2;
4. (Слідство нестачі №3) Даний алгоритм погано обробляє леворекурсівние граматики.
Ефективність тієї чи іншої стратегії виведення залежить від характеру завдання і вмісту бази
знань. У системах діагностики частіше застосовується прямий висновок, в той час як в
плануючих системах більш ефективним виявляється зворотний висновок. У деяких системах
висновок ґрунтується на поєднанні зворотного і ограніченно- прямого. Такий комбінований
метод отримав назву циклічного.
самостійно
Ймовірності Байеса (умовні ймовірності). Експертні правила, що використовують оператор
Байеса.
З урахуванням байєсівської системи логічного висновку приймемо, що велика
частина інформації не є абсолютно точною, а носить імовірнісний характер.
Rete - алгоритм
Якщо потрібно створити експертну систему для вирішення реальних завдань, що містить
сотні або тисячі правил, то проблема ефективності набуває найбільшу важливість. Незалежно від
того, наскільки прийнятними є всі інші характеристики системи, якщо користувачеві доведеться
довго чекати відповіді, то він не стане працювати з такою системою. Тому фактично потрібно
алгоритм, який має повну інформацію про всі правила і може застосувати будь-яке потрібне
правило, не роблячи спроби послідовно перевіряти кожне правило.

Вирішенням цієї проблеми є rete-алгоритм, розроблений Чарльзом Л. Форг (Charles L.
Forgy) в університеті Карнегі-Меллона в 1979 році в рамках дисертації по командному
інтерпретатору експертної системи OPS (Official Production System - стандартна продукційна
система) на здобуття ступеня доктора філософії . Термін rete - алгоритм походить від латинського
слова rete (по-англійськи читається "ріті", а по-російськи - "майорить"), яке означає мережу. Reteалгоритм функціонує як мережу, яка призначена для зберігання великого обсягу інформації і
забезпечує значне скорочення часу відгуку. Крім того, він забезпечує підвищення швидкодії при
запуску правил в порівнянні з великими групами правил IF-THEN, які повинні перевірятися один
за іншим у звичайній системі, заснованої на правилах.
Rete-алгоритм являє собою дуже швидкий засіб зіставлення з шаблонами, високу
швидкодію якого досягається завдяки зберіганню в оперативній пам'яті інформації про правила,
які перебувають в мережі. Цей алгоритм призначений для підвищення швидкодії систем з прямим
логічним висновком, заснованих на правилах, завдяки обмеженню обсягу роботи, необхідної для
повторного обчислення конфліктного безлічі після запуску одного з правил. Недоліком цього
алгоритму є його високі потреби в пам'яті. Однак в наші дні, коли мікросхеми пам'яті стали
такими дешевими, цей недолік не має великого значення. У rete - алгоритмі втілені два описаних
нижче емпіричних спостереження, на підставі яких була запропонована структура даних, що
лежить в його основі.
•
•

Тимчасова надмірність. Зміни, що виникають в результаті запуску одного з правил, зазвичай
зачіпають лише кілька фактів, а кожне з цих змін впливає тільки на кілька правил.
Структурний подібність. Один і той же шаблон часто виявляється в лівій частині більше ніж
одного правила.
Якщо в системі задані сотні або тисячі правил, то підхід до організації роботи, в якому
комп'ютер послідовно перевіряє вірогідність того, чи повинен бути виконаний запуск кожного
правила, стає дуже неефективним. Завдяки розробці rete - алгоритму з'явилася практична
можливість створення інструментальних засобів експертних систем навіть на тих повільних
комп'ютерах, які застосовувалися в 1970-х роках. В наші дні rete - алгоритм продовжує
залишатися важливим засобом підвищення швидкодії в тих випадках, коли експертна система
містить багато правил.
У rete - алгоритмі в кожному циклі контролюються тільки зміни в узгодженнях, тому в
кожному циклі "розпізнавання - дія" не доводиться погоджувати факти з кожним правилом.
Завдяки цьому істотно підвищується швидкість узгодження фактів з антецедентами, оскільки
статичні дані, які не змінюються від циклу до циклу, можуть бути проігноровані.
http://www.intuit.ru/studies/courses/3735/977/lecture/14689?page=8#sect35
Байєсова МЕРЕЖІ ДОВІРИ ЯК ЗАСІБ РОЗРОБКИ ЕС
Байєсовські мережі довіри - Bayesian Believe Network - використовуються в тих областях,
які характеризуються успадкованою невизначеністю. Ця невизначеність може виникати
внаслідок:
•
•
•

неповного розуміння предметної області;
неповних знань;
коли завдання характеризується випадковістю.

Таким чином, байєсовські мережі довіри (БСД) застосовують для моделювання ситуацій,
що містять невизначеність в деякому сенсі. Для байесовских мереж довіри іноді
використовується ще одна назва причинно-наслідковий мережу, в яких випадкові події з'єднані
причинно-наслідковими зв'язками.

http://www.habarov.spb.ru/new_es/exp_sys/es06/es6.htm
Формула повної ймовірності та формула Байєса
Якщо подія А може відбутися тільки при виконанні однієї з подій
, Які
утворюють повну групу несумісних подій, то ймовірність події Авичісляется за формулою
.
Ця формула називається формулою повної ймовірності.
Знову розглянемо повну групу несумісних подій

, Ймовірності появи яких

. Подія А може відбутися тільки разом з будь-яким з подій
Які будемо називати гіпотезами. Тоді за формулою повної ймовірності

Якщо подія А сталося, то це може змінити ймовірності гіпотез

,

.

По теоремі множення ймовірностей
,
звідки

.
Аналогічно, для інших гіпотез

Отримана формула називається формулою Байеса (формулою Бейеса). ймовірності
гіпотез
називаються апостеріорними можливостями, тоді як
ймовірностями.

- апріорними

Приклад.У магазин надійшла нова продукція з трьох підприємств. Процентний склад цієї
продукції наступний: 20% - продукція першого підприємства, 30% - продукція другого
підприємства, 50% - продукція третього підприємства; далі, 10% продукції першого
підприємства вищого сорту, на другому підприємстві - 5% і на третьому - 20% продукції вищого
сорту. Знайти ймовірність того, що випадково куплена нова продукція виявиться вищого
гатунку.

Рішення.Позначимо через В подія, що полягає в тому, що буде куплена продукція вищого
гатунку, через
позначимо події, які полягають у купівлі продукції, що належить
відповідно до першого, другого і третього підприємствам.
Можна застосувати формулу повної ймовірності, причому в наших позначеннях:

Підставляючи ці значення в формулу повної ймовірності, отримаємо шукану ймовірність:

Приклад.На трьох верстатах-автоматах обробляються однотипні деталі, що надходять після
обробки на загальний конвеєр. Перший верстат дає 2% браку, другий - 7%, третій - 10%.
Продуктивність першого верстата в 3 рази більше продуктивності другого, а третього - в 2 рази
менше, ніж другого.
а) Який відсоток браку на конвеєрі?
б) Які частки деталей кожного верстата серед бракованих деталей на конвеєрі?
Рішення.Візьмемо з конвеєра навмання одну деталь і розглянемо подія А - деталь бракована.
Воно пов'язане з гіпотезами щодо того, де була оброблена ця деталь:
оброблена на -ом верстаті,

- взята навмання деталь

.

Умовні ймовірності (в умові завдання вони дані у формі відсотків):

Залежності між продуктивністю верстатів означають наступне:
.
А так як гіпотези утворюють повну групу, то

.

Вирішивши отриману систему рівнянь, знайдемо:

.

а) Повна ймовірність того, що взята навмання з конвеєра деталь - бракована:
.
Іншими словами, в масі деталей, що сходять з конвеєра, шлюб становить 4%.
б) Нехай відомо, що взята навмання деталь - бракована. Користуючись формулою Байеса,
знайдемо умовні ймовірності гіпотез:

,

,

.
Таким чином, в загальній масі бракованих деталей на конвеєрі частка першого верстата
становить 33%, другого - 39%, третього - 28%.
http://www.matburo.ru/tvbook_sub.php?p=par16

