
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 
 

Тема: Mini Expert System 

Мета: Вивчити принципи створення, розробки та програмування простих  

і складних експертних систем за допомогою програмного 

забезпечення Mini Expert System 2.0 

Час:  2 години 
 

1.1 Виконання роботи 
 

- Надати викладачу виконане завдання для самопідготовки (п.1.2). 

-  Вивчити теоретичні відомості (п.1.3). 

-  Виконати самостійну роботу (п.1.4).  

-  Підготовити відповіді на контрольні питання (п.1.5). 

 
1.2  Завдання для самопідготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов'язковому порядку повинний 

виконати наступні завдання: 

а) За допомогою конспекту лекцій і літератури, що рекомендується, 

розглянути базові питання цієї роботи та відповісти на контрольні питання 

(п.1.6). 

б) Занести в звіт такі дані: 

1 номер лабораторної роботи; 

2 тему і мету роботи; 

3 короткий конспект основних теоретичних відомостей; 

4 результати виконаних дій. 

 
1.3  Теоретичні відомості 

 

1.3.1 Загальні відомості про експертні системи 
 

Експертна система (ЕС) -  це програма або набір програм, яка виконує 

функції експерта при розв’язані завдань із деякої предметної області. ЕС 

проводять аналіз, дають консультації, ставлять діагноз, тощо. 

Головною перевагою ЕС є можливість накопичення знань і збереження їх 

тривалий час.  

У відмінності від людини, до будь-якої інформації ЕС підходять об'єктивно, 

що поліпшує якість проведеної експертизи.  

При розв’язанні завдань, що вимагають обробки великого обсягу знань, 

можливість виникнення помилки при переборі дуже мала. 

Програмні засоби, що базуються на технології експертних систем, або 

інженерії знань, одержали значне поширення у світі.  
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Важливість вивчення експертних систем полягає в наступному: 

- технологія експертних систем істотно розширює коло практично значущих 

завдань, що розв'язуються на комп'ютерах, розв’язання яких приносить значний 

економічний ефект; 

- технологія ЕС є найважливішим засобом у розв’язанні глобальних 

проблем традиційного програмування: тривалість і, отже, висока вартість 

розробки складних додатків; 

- висока вартість супроводу складних систем, що в кілька разів перевершує 

вартість їх розробки; низький рівень повторного використання програм; 

- об'єднання технології ЕС із технологією традиційного програмування 

додає нові якості до програмних продуктів за рахунок забезпечення динамічної 

модифікації додатків користувачем, а не програмістом. 
На думку провідних спеціалістів, у недалекій перспективі ЕС будуть 

відігравати провідну роль у всіх фазах проектування, розробки, виробництва, 
розподілу, продажу, підтримки та надання послуг. Крім того, технологія ЕС 
забезпечить революційний прорив в інтеграції додатків готових інтелектуально-
взаємодіючих модулів.  

Більшість ЕС призначені для неформалізованих завдань, тобто ЕС не 
відкидають і не заміняють традиційного підходу до розробки програм, 
орієнтованого на розв’язання формалізованих завдань.  

Структура експертної системи містить такі компоненти (рисунок 1):  
- вирішувач (інтерпретатор);  
- робочу пам'ять;  
- базу знань;  
- компонент придбання знань;  
- пояснювальний компонент;  
- діалоговий компонент. 
База даних (робоча пам'ять) призначена для зберігання вихідних і про-

міжних даних розв'язуваного в даний момент завдання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Структура ЕС 
 

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. 
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Вирішувач, використовуючи вихідні дані з робочої пам'яті й знання із БЗ, 

формує таку послідовність правил, які, будучи застосованими до вихідних даних 

та приводять до розв’язання завдань. 

Компонент придбання знань автоматизує процес наповнення ЕС знаннями, 

здійснюваними користувачем-експертом. 

Пояснювальний компонент пояснює, як система одержала розв’язання 

завдання (або чому вона не одержала розв’язання) і які знання вона при цьому 

використовувала, що полегшує експертові тестування системи й підвищує довіру 

користувача до отриманого результату. 

Діалоговий компонент орієнтований на організацію дружнього 

спілкування з користувачем як у ході розв’язання завдань, так і в процесі 

придбання знань і пояснення результатів роботи. 

 

У розробці ЕС беруть участь представники наступних спеціальностей: 

1) Експерт у проблемній області, завдання якої буде вирішувати ЕС. 

Експерт визначає знання (дані та правила), що характеризують проблемну 

область, забезпечує повноту та правильність введених в ЕС знань. 

2) Інженер по знаннях - фахівець із розробки ЕС (використовувані їм 

технологію та методи називають технологією (методами) інженерії знань). 

Інженер по знаннях допомагає експертові виявити та структурувати знання, 

необхідні для роботи ЕС; здійснює вибір інструментального засобу (ІЗ), яке 

найбільше підходить для проблемної області, і визначає спосіб подання знань у 

цьому ІЗ; виділяє і програмує (традиційними засобами) стандартні функції (типові 

для проблемної області), які будуть використовуватися в правилах, що вводяться 

експертом. 

3) Програміст – розробляє ІЗ, які призначені для прискорення розробки ЕС. 

Він розробляє ІЗ (якщо ІЗ розробляється заново), які містять всі основні 

компоненти ЕС, і здійснює їх сполучення з середовищем, у якій вона буде 

використана. 

 

1.3.2 Робота з програмою Mini Expert System 2.0 
  

Mini Expert System 2.0 – це експертна система (програма), яка 

використовує Байєсовську систему логічного виведення (згідно теореми Байєса).  

Вона призначена для проведення консультації з користувачем у деякій 

прикладній області (на яку настроєна завантажена база знань), з метою визна-

чення ймовірностей можливих результатів. Вона використовує для цього оцінку 

правдоподібності деяких передумов, одержаних від користувача. 

Після запуску програми з'являється діалогове вікно (рисунок 2.2).  
 
Список нумерованих позначень у діалоговому вікні програми Mini Expert 

System 2.0 (див. рисунок 2):  
 
1 – Вікно з вхідною інформацією (назва, автор і т.ін.). 
2 – Вікно для введення коефіціенту впевненності  (від -5 до +5). 



 4 

3 – Кнопка „Ввод”, для занесення коефіціенту впевненності у пам'ять.  
4 – Вікно ознак з апріорними ймовірностями. 
5 – Перемикачі сортування результатів за ім’ям або за ймовірностями. 
6 – Вікно опрацьованих свідчень (з відображенням коефіціенту впевне- 

                 ності). 
7 – Вікно області запросу. 
8 – Вікно всіх питань даної експертної системи. 
9 – Перемикачі сортування активних питань за алфавітом або за значущос- 

                 тю. 
                 Кпонка „Выбрать всё” -  дозволяє виділити всі активні питання. 

10 – Перемикачі сортування відключених питань за алфавітом або за значу-  
                 щостю. Кнопка „Выбрать всё” - дозволяє виділити всі відключені  
                 питання. 

11 – Вікно вимкнутих свідчень. 

 
Рисунок 2 - Діалогове вікно програми Mini Expert System 2.0 

 

Переваги Mini Expert System 2.0  перед іншими тотожними програмами: 

 

- більш зручний інтерфейс (змінене графічне меню програми); 

- з'явилася наявність "гарячих" клавіатурних клавіш; 

- настроювання різних параметрів інтерфейсу; 
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- можливість відключення обробки обраних свідчень; 

- можливість збереження, завантаження та автозавантаження конфігурації; 

- наявність двох способів введення відповіді користувача, різних з матема- 

             тичної точки зору; 

- можливість скасування будь-яких введених відповідей; 

- реєстрація в операційній системі типу файлів бази знань "*.mkb"; 

- робота із зашифрованими базами знань; 

- наявність спеціального редактора баз знань. 

 
 
1.3.3 Загальні принципи створення експертних систем за 

допомогою програмного забезпечення Mini Expert System 2.0 
 

Структура загального алгоритму роботи  
 
При створенні експертної системи потрібно розуміти алгоритм її роботи. 

Створення алгоритму  програми передбачає розділення всієї програми на 

кілька важливих частин, а саме, на такі ключові блоки: 
Частина 1. Введення даних (у файл). 

Частина 2. Перегляд даних на предмет знаходження апріорної ймовірності 

P(H). Програма визначає значення масиву правил. Потім розміщує правила у 
масиві для визначення, які питання є самими важливими, а далі з'ясовує, про що 

саме потрібно запитувати в першу чергу (тобто формує питання).  

Частина 3. Програма знаходить найважливіше питання та задає його.  
Існує ряд варіантів, що робити з відповіддю: можна просто сказати: "так" 

або "ні". Можна сказати "не знаю" - змін при цьому не відбудеться,  тому що при 

відповіді «не знаю» апостеріорна ймовірність дорівнює апріорної.  
Апріорна ймовірність – це безумовна ймовірність справедливості гіпотези, 

тобто наскільки ймовірна причина взагалі. 
Апостеріорна ймовірність – це умовна ймовірність гіпотези, з урахуванням 

факту події, тобто наскільки ймовірна причина опинилась з урахуванням даних 
про подію.  

В програмі використовується шкала від -5 до +5, щоб виразити ступінь 

упевненості у відповіді. 
Частина 4. Апріорні ймовірності заміняються новими значеннями при 

одержанні нових підтверджувальних свідчень. 

Частина 5. Підраховуються нові значення правил. Визначаються також 
мінімальне та максимальне значення для кожної ознаки, які засновані на 

апріорних ймовірностях, які відповідають гіпотезі або суперечать їй. Гіпотези, які 

не мають сенсу, просто відкидаються.  
 
Загальний алгоритм створення файлу бази знань для роботи 

Mini Expert System 2.0 
 

Для створення файлу бази знань для роботи Mini Expert System потрібно: 

а) створити текстовий файл, з розширенням *.txt (наприклад у Блокноті). 
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б) записати в створений файл наступну інформацію:  

- назву створеної експертної системи; 
- записати прізвище та ім’я автора створеної експертної системи; 

- записати питання до створеної експертної системи; 

- записати всі результати (фактори, ознаки) експертної системи; 
- визначити апріорні ймовірності для кожного результату (фактору,  

                        або ознаки); 

в) зберегти створений файл; 

г) змінити розширення створеного файлу з *.txt на *.dat (для Mini ES версії 

№1),  або на розширення *.dat  та *.mkb для (Mini Expert System версії №2). 

д) завантажити створений файл в Mini Expert System використовуючи 

кнопку або меню «Загрузить базу знаний», вибравши його у потрібній папці. 

е) перевірити працездатність та правильність роботи створеної ЕС.  

Примітка: у разі потреби провести редагування цього файлу (рис. 3). 

 

Пример базы знаний о грибах. 
Автор Роман Бухнин. 
 
Признаки: 
Гриб пластинчатый? 
Гриб полностью жёлтый? 
У гриба прочная толстая ножка? 
Гриб полностью ярко-коричневый? 
Шляпка красная? 
Есть ли венчик на ножке? 
 
Лисичка,0.05, 1,1,0.5, 2,0.9,0.1, 3,0.03,0.3, 4,0,0.1, 5,0,0.25, 6,0,0.35 
Свинух,0.05, 1,1,0.5, 2,0.005,0.2, 4,1,0.01, 5,0,0.25, 6,0,0.35 
Подберёзовик,0.05, 1,0,0.5, 2,0,0.2, 3,0.25,0.3, 4,0.1,0.1, 5,0,0.25, 6,0,0.35 
Подосиновик,0.05, 1,0,0.5, 2,0,0.2, 3,0.98,0.15, 4,0,0.1, 5,0.8,0.22, 6,0,0.35 
Белый Гриб,0.05, 1,0,0.5, 2,0,0.2, 3,1,0.15, 4,0.001,0.1, 5,0.05,0.5, 6,0,0.35 
Опёнок,0.05, 1,1,0.5, 2,0.7,0.15, 3,0,0.3, 4,0.15,0.1, 5,0,0.25 
 

Рисунок 3 – Лістинг файлу бази знань створеної експертної системи 
 
Теорема Байєса 
 

При роботі експертна система Mini Expert System 2.0 на підставі введених 

даних автоматично визначає апостеріорну ймовірність для кожного результату 

(ознаки), тобто ймовірність, скореговану відповідно до відповіді користувача на 

кожне питання. 

Для підрахунку підсумкової апостеріорної ймовірності для кожної ознаки 

програма використовує теорему Байєса, яка звучить так: Ймовірність Р 

здійснення якоїсь гіпотези H при наявності певних підтверджувальних свідчень Е 

обчислюється на основі апріорної ймовірності цієї гіпотези без 
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підтверджувальних свідчень і ймовірності здійснення свідчень при умовах, що 

гіпотеза вірна або невірна. 
В математичному вигляді вона записується так:  

P(H : E) = P(E : H) · P(H) / (P(E : H) · P(H) +P(E : ні H) · P(ні H)). 

 

Пояснення. Теорема Байєса дозволяє визначити ймовірність того, що 

відбулася яка-небудь подія (гіпотеза), маючи на руках лише непрямі тому 

підтвердження (дані), які можуть бути неточні. Отриману по формулі Байєса 

ймовірність можна далі уточнювати, зважаючи на дані нових спостережень. 

Психологічні експерименти показали, що люди при оцінках ймовірностей 

ігнорують відмінності апріорних ймовірностей (помилка базової оцінки), і тому 

правильні результати, що отримуються по теоремі Байєса, можуть дуже 

відрізнятися від очікуваних. 

В математичному вигляді формулу Байєса можна записати ще так: 

)(

)()|(
)|(

BP

APABP
BAP


 , 

де )(AP     - апріорна ймовірність гіпотези A; 

    )|( BAP - ймовірність гіпотези A при настанні події B (апостеріорна ймо- 

                               вірність); 

    )|( ABP - ймовірність настання події B при істинності гіпотези A; 

    )(BP      - ймовірність настання події B. 

 

Слідство з формули Байєса. 

Важливим наслідком формули Байєса є формула повної ймовірності події, 

залежної від декількох несумісних гіпотез (і лише від них!), а саме 





N

i
ii ABPAPBP
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)|()()( , 

- ймовірність настання події B, залежить від ряду гіпотез Аі, якщо відомі 

ступені достовірності цих гіпотез (наприклад, зміряні експериментально). 
 
Висновок з формули Байєса. 
Якщо подія залежить тільки від причин Аі, то якщо вона відбулася, значить, 

обов'язково відбулася якась з причин, тобто  

 
i

i BAP 1)|( . 

Фізичний сенс теореми Байєса. 
Теорема Байєса - одна з основних теорем елементарної теорії ймовірності, 

яка визначає ймовірність настання події в умовах, коли на основі спостережень 
відома лише деяка часткова інформація про події. По формулі Байєса можна 
точніше перераховувати ймовірність, беручи в облік як раніше відому 
інформацію, так і дані нових спостережень. 

Використовуючи формулу Байєса, ми маємо можливість оцінити 
ймовірність того, що наприклад, подія №4 в ланцюгу з чотирьох подій, насправді 
викликана причиною №2 в ланцюгу цих причин. Інакше кажучи, замість того, 
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щоб йти від причини до слідства, ми по події, що вже наступила, вибираємо її 
найбільш ймовірну причину. Цей математичний апарат працює і в штучних, і в 
природних нейромережах, втілюючи собою механізм самонавчання. Правильно 
настроєна нейромережа здатна сама виділити причини, що приводять до настання 
деякої події, не вдаючись до суті цих причин і оперуючи одною лише 
ймовірністю. 

Формула Байєса дозволяє «переставити причину і наслідок»: по відомому 
факту події обчислити ймовірність того, що вона (подія) була викликана саме 
даною причиною, а не іншою. 

Події, що відображають дію «причин» зазвичай називають - гіпотезами, 
оскільки вони - передбачувані події, які призвели до певних наслідків.  

Апріорна ймовірність – це безумовна ймовірність справедливості гіпотези, 
тобто наскільки ймовірна причина взагалі. 

Апостеріорна ймовірність – це умовна ймовірність гіпотези, з 
урахуванням факту події, тобто наскільки ймовірна причина опинилась з 
урахуванням даних про подію. Байєсовська ймовірність визначається як ступінь 
впевненості в істинності думки.  

Роз’яснення суті теореми Байєса. 
Формула Байєса дозволяє "перевернути" умовну ймовірність.  
Приклад. Нам відомо, що за умов (А), з якоюсь ймовірністю, трапляється 

подія (Б). Наприклад, якщо чашку упустити на підлогу (А), то вона розіб'ється (Б) 
з ймовірністю припустимо 90%. 

А на практиці ми бачимо навпаки: ми знаємо - що трапилося Б (розбиття), 
але не знаємо, чи діяли умови А (її упускали). Так ось формула Байєса дозволяє 
дізнатися, яка ймовірність того, що діяли умови А, якщо трапилося Б. 

Тобто, ми, побачивши розбиту чашку, можемо сказати, яка ймовірність 
того, що її упускали. 

 

Методи визначення та вибору питань та ймовірностей 

 

При створенні експертної системи в Mini Expert System 2.0 користувач-

експерт в текстовий файл повинен внести наступну інформацію: 

1. Записати всі результати (фактори, ознаки) експертної системи. 

Пояснення: Всі результати (фактори, ознаки) – це події, відносно 

яких експертна система визначає ймовірності того що вони відбудуться.  

Ці результати (фактори, ознаки) записуються відносно вибраної теми 

експертної системи.  

Приклади. При створенні ЕС з визначення грибів – основні ознаки 

(фактори) – це назви цих же грибів. При створенні ЕС з визначення чи є 

людина охайною, це – ознаки „Людина охайна” та „Людина не охайна”. 

При створенні ЕС з визначання місця куди людина б бажала поїхати 

відпочити влітку, ознаками можуть бути: „На море”, „У гори”, „У іншу 

країну”, „Вдома”, тощо. 

2. Записати питання до створеної експертної системи. 

Пояснення: Всі питання, які записуються у ЕС, повинні містити 

одно-значну відповідь – „так” чи „ні”. Всі питання напряму повинні бути 
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пов’язані з основними ознаками, але при цьому кожне питання повинне 

характеризувати тільки якусь частину кожної ознаки відносно ознаки, 

яка нами обрана. 

Приклади. При ідентифікації (визначенні) типу транспортного 

засобу (дивись контрольний приклад), відносно ознаки – „Автомобіль”, 

ми можемо задати такі питання, які частково його, автомобіль,  

характеризують, та мають відповідь тільки „так” чи „ні”. Це такі питання  

як: „Цей засіб працює на бензині?”, або „ Для керування цим засобом 

потрібні права водія?”, тощо. 

Неприпустимо при створенні ЕС використовувати прямі питання, які 

дозволяють однозначно ідентифікувати цю ознаку. Тобто, на прикладі 

ознаки „Автомобіль”, заборонено записати таке питання: „Цей засіб – 

автомобіль?”. Це зразу призведе до закінчення консультації в вашій ЕС зі 

100% ймовірністю для даної ознаки. Всі питання, які ви записуєте, 

повинні визначати, описувати та відокремлювати вашу ознаку від інших 

ознак по її особливим індивідуальним характеристикам. Бо дуже важко 

буде правильно відрізнити ЕС яблуко та помідор, бо обидва мають 

багато спільних характеристик: обидва червоні, обидва мають блискучу 

та гладку поверхню, також у них однакова кулькова форма та кислий 

смак. При визначенні (ідентифікації)  наприклад овочів, треба вибрати ті, 

що мають як найбільш багато різних відмінностей між собою. Як 

приклад можна зрівнювати – огірок, кавун, моркву, тощо. 

 

3. Записати апріорні ймовірності для кожного результату (фактору або 

ознаки). 

Пояснення: Записані ймовірності є точними характеристиками 

події (або процесу), що відбулася. Ймовірності задаються числами в 

діапазоні від 0 до 1. Якщо подія напевно повинна відбутися, то 

ймовірність її появи дорівнює одиниці - 1. Якщо подія не має шансу 

відбутися коли-небудь, то ймовірність його появи дорівнює нулю - 0. 

Якщо ж подія рівноймовірна, тобто може як відбутися, так і не відбутися, 

то ймовірність її появи дорівнює 0,5. Решта всіх можливих випадків 

знаходиться всередині вказаного діапазону.  

Стовідсоткова ймовірність тієї або іншої події означає, що ви 

цілком упевнені в тому, що подія відбудеться. Якщо немає чіткої 

впевненості, то правильно записати, що ймовірність дорівнює значенню 

99,99 %.  
При створенні експертної системи у Mini Expert System 2.0 слід 

враховувати, що у текстовому файлі значення ймовірностей які дуже 
близькі до 0 та 1, наприклад 0,001 або 0,998, потрібно округляти до 
ближчої цілої ймовірності, тобто до 0 та 1. 

При створенні ЕС бажано все ж таки не користуватися значеннями 

ймовірностей 1 та 0. Це наведено тільки в деяких прикладах. Бо це може 

привести  до того, що після першого ж питання консультація може 

завершиться з виведенням 100% ймовірності для одного ознаки. 
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Важливо також враховувати, що якщо в вашій експертній системі 
всього дві ознаки, ймовірності в них підбираються як 0,5 та 0,5 (десяткові 
числа дробі в експертній системі відділяються крапками).  

Якщо три ознаки – по 0,33; чотире ознаки – по 0,25 і так далі. Тобто 
сума всіх ймовірностей повинна дорівнювати 1, або бути дуже близька до 
1. При виборі ймовірності для ознаки, важно також враховувати і ступінь 
того, як часто вибрана ознака зустрічається в нашому житті.  

Приклади. При ідентифікації домашньої тварини - хамелеону, як 
домашній тварині, яка не часто зустрічається в побуті людини, потрібно 
встановити ймовірність 0,1; наприклад папузі, як більш частіш  – 0,3; а 
собаці – 0,6 (при трьох ознаках).  

В сумі всі ймовірності для всіх ознак повинні дорівнювати 1. Вибір 
значення ймовірності відносно частоти появи даної ознаки у житті 
визначається творцем ЕС самостійно, та залежить від його досвіду та 
фахового досвіду у цій області знань. 

 

4. Записати ймовірності настання події для кожного результату (фактору). 

Пояснення: Після запису апріорних ймовірностей для кожного 

результату (фактору або ознаки) через кому записуються ймовірності 

настання певної події для цих же ознак.  

Перше число ознаки означає ймовірність настання події, тобто 

ймовірність відповіді „Так” при наявності даної ознаки. 

Друге число ознаки також означає ймовірність настання події, але 

ймовірність відповіді „Так” при відсутності даної ознаки. 

Приклади записів ймовірностей настання подій та повні 

роз’яснення з цього приводу наведені в підпунктах 2.4, 2.5 та у 

контрольному прикладі (пункт 3) цих методичних вказівок. 

Примітка. Оптимальні значення встановлення цих ймовірностей, 

при створенні ЕС, для будь яких вибраних ознак на будь які відповіді 

„так” або „ні” - від 0.2 до 0.8.  

 

1.3.4 Приклад створення експертної системи з визначення чи є  
людина охайною 

 

Для створення експертної системи, зробити наступне: 

 

1. Створити в своїй папці текстовий файл, з розширенням *.txt (наприклад у 

Блокноті). 

2. В створений файл потрібно записати такі данні. 

2.1 Назву створеної експертної системи. Наприклад: „Ты аккуратен или 
не аккуратен?”; 

2.2 Прізвище та ім’я автора створеної експертної системи. Наприклад: 

Терлеев Игорь (або своє прізвище та ім’я); 

2.3 Записати питання до створеної експертної системи. Наприклад: 

- Поддерживаете ли Вы постоянно порядок и чистоту дома?  
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- Носите ли Вы с собой носовой платок и расческу? 
- Вы позволите себе выйти на улицу в помятой одежде? 
- Обращаете ли Вы внимание, как Вы выглядите? 

Примітка: Всі питання ЕС повинні містити однозначну відповідь – „так” 

чи „ні”, та всі вони повинні бути пов’язані з ознаками, за допомогою яких 

можна визначити, чи є людина охайною або ні. 

2.4 Записати дві основні ознаки експертної системи: 

- Аккуратен 
- Не аккуратен 

2.5 Визначити апріорні ймовірності для кожної ознаки. 

Розглянемо приклад рядка у створеному файлі (рис. 4). 

Після ознаки „Аккуратен”, через кому, запишемо наступний рядок 

цифр: 

 

0.5, 1,1,0, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0 
 

 

 

1 – Ймовірність даної ознаки. 
2 – Номер питання. 
3 – Ймовірність відповіді „Так” при наявності даної ознаки. 
4 – Ймовірність відповіді „Так” при відсутності даної ознаки. 

 

Рисунок 4 – Рядок даних з файлу бази знань експертної системи 

 

Роз’яснення. 

Значення ймовірності 0.5 (позиція №1) позначає – що будь-яка людина може 

бути охайною з ймовірністю 50%. 

На перше питання системи (позиція №2) „Поддерживаете ли Вы 
постоянно порядок и чистоту дома?” людина, яка є охайною відповість „Так”. 

Тобто ми пишемо 1 (позиція №3) – це 100% ймовірність. А кількість людей, які не 

є охайними та відповідають „Так” на це питання дорівнює 0%. Тому ми пишемо 0 

(позиція №4). 

Відповідаємо на друге питання системи (позиція №2): „Носите ли Вы с 
собой носовой платок и расческу?”. Людина, яка є охайною відповість „Так” 

на це питання. Тобто ми пишемо 1 (позиція №3) – це 100% ймовірність. А 

кількість людей, які не є охайними та відповідають „Так” на це питання дорівнює 

0%. Тому ми пишемо 0 (позиція №4). 

Відповідаємо на третє питання системи (позиція №2): „Вы позволите себе 
выйти на улицу в помятой одежде?”. Людина, яка є охайною відповість „Ні” 

на це питання. Тобто ми пишемо 0 (позиція №3) – це 0% ймовірність. А кількість 

1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
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людей, які не є охайними та відповідають „Так” на це питання дорівнює 100%. 

Тому ми пишемо 1 (позиція №4). 

Відповідаємо на четверте питання системи (позиція №2): „Обращаете ли 

Вы внимание, как Вы выглядите?”. Людина, яка є охайною відповість „Так” на 

це питання. Тобто ми пишемо 1 (позиція №3) – це 100% ймовірність. А кількість 

людей, які не є охайними відповідають „Так” на це питання дорівнює 0%. Тому 

ми пишемо 0 (позиція №4). 
Розглянемо наступний приклад рядка (рис. 5). Після ознаки „Не 

аккуратен”, через кому, запишемо наступний рядок цифр: 
 

0.5, 1,0,1, 2,0,1, 3,1,0, 4,0,1 
 
 

 

1 – Ймовірність даної ознаки. 
2 – Номер питання. 
3 – Ймовірність відповіді „Так” при наявності даної ознаки. 
4 – Ймовірність відповіді „Так” при відсутності даної ознаки. 

 
Рисунок 5 – Рядок даних з файлу бази знань експертної системи 

 
Примітка: Значення ймовірностей у другій ознаці: „Не аккуратен” 

змінюються на протилежні (дзеркально змінюються) в відповідності до першої 
ознаки та записуються у рядок. 

2.6 Зберегти створений файл на диску. 
2.7 Змінити розширення створеного файлу з *.txt на *.dat (для Mini Expert 

System версії №1),  або на розширення *.dat  та *.mkb для (Mini Expert 
System версії №2). 

2.8 Завантажити створений файл в Mini Expert System використовуючи 
кнопку         або меню «Файл» → «Загрузить базу знаний», вибравши 
файл у потрібній папці. 

2.9 Перевірити працездатність та правильність роботи створеної експертної 
системи натиснув на меню „Консультация” (рис. 2.2).  
Примітка: При потребі, провести редагування цього файлу, відкривши 
його у текстовому редакторі. 

Приклад файлу створеної експертної системи наведено на рисунку 2.6. 
 

Ты аккуратен или не аккуратен? 
Автор: Терлеев Игорь 
Вопросы: 
Поддерживаете ли Вы постоянно порядок и чистоту дома?  
Носите ли Вы с собой носовой платок и расческу? 
Вы позволите себе выйти на улицу в помятой одежде? 
Обращаете ли Вы внимание, как Вы выглядите? 
 
Аккуратен,0.5, 1,1,0, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0  

1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
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Не аккуратен,0.5, 1,0,1, 2,0,1, 3,1,0, 4,0,1 
 

Рисунок 6 – Лістинг файлу бази знань експертної системи 

1.4  Практична частина 
 
Створення експертної системи визначення типу 

транспортного засобу 
 

Для створення експертної системи, потрібно зробити наступні кроки: 

 

1 Створити текстовий файл, з розширенням *.txt (наприклад у Блокноті). 

В створений файл записати такі данні: 

- назву створеної експертної системи: „Определение типа транспор- 

                        тного средства”; 

- прізвище та ім’я автора експертної системи: „Автор: Петриченко  

                        Владимир (або своє прізвище та ім’я); 

 

2 Записати питання до експертної системи.  

       А саме у файл вписати наступні питання: 
- Для управления этим транспортным средством нужно иметь  

  удостоверение водителя? 
- Данное транспортное средство работает на бензине? 
- Данное транспортное средство имеет два колеса? 
- Данное транспортное средство имеет двери? 

 

3 Записати ознаки експертної системи. 

       А саме, у файл по рядкам, вписати наступні ознаки: 
- Автомобиль. 

- Велосипед. 
Тоді створений файл набуде наступний вигляд (рис. 7): 

 

Определение типа транспортного средства 
Автор: Петриченко Владимир 

   
  Вопросы: 
Для управления этим транспортным средством нужно иметь удостовере- 

  ние водителя? 
Данное транспортное средство работает на бензине? 
Данное транспортное средство имеет два колеса? 
Данное транспортное средство имеет двери? 
 
Автомобиль 
Велосипед 

 

 

Рисунок 7 – Поточний лістинг файлу бази знань експертної системи 
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4 Визначити апріорні ймовірності кожної ознаки. 

Після ознаки „Автомобиль”, через кому, записати рядок цифр (рис. 8): 
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0.5, 1,1,0, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0 
 

 

 

1 – Ймовірність даної ознаки. 
2 – Номер питання. 
3 – Ймовірність відповіді „Так” при наявності даної ознаки. 
4 – Ймовірність відповіді „Так” при відсутності даної ознаки. 

Рисунок 8 – Рядок даних з файлу бази знань експертної системи 
 

Тоді створений файл набуде такий вигляд (рис. 9): 
 

Определение типа транспортного средства 
Автор: Петриченко Владимир 

   
  Вопросы: 
Для управления этим транспортным средством нужно иметь удостовере- 

  ние водителя? 
Данное транспортное средство работает на бензине? 
Данное транспортное средство имеет два колеса? 
Данное транспортное средство имеет двери? 
 
Автомобиль,0.5, 1,1,0, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0 
Велосипед 

 
 
 

Рисунок 9 – Поточний лістинг файлу бази знань експертної системи 
 

Після ознаки „Велосипед”, через кому, записати рядок цифр (рис. 10): 

 

0.5, 1,0,1, 2,0,1, 3,1,0, 4,0,1 
 

 

 

1 – Ймовірність даної ознаки. 
2 – Номер питання. 
3 – Ймовірність відповіді „Так” при наявності даної ознаки. 
4 – Ймовірність відповіді „Так” при відсутності даної ознаки. 

 

Рисунок 10 – Рядок даних з файлу бази знань експертної системи 

 

Тоді створений файл набуде такий остаточний вигляд (рис. 11): 

1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Порядковий номер питання 
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Определение типа транспортного средства 
Автор: Петриченко Владимир 

   
  Вопросы: 
Для управления этим транспортным средством нужно иметь удостовере- 

  ние водителя? 
Данное транспортное средство работает на бензине? 
Данное транспортное средство имеет два колеса? 
Данное транспортное средство имеет двери? 
 
Автомобиль,0.5, 1,1,0, 2,1,0, 3,0,1, 4,1,0 
Велосипед,0.5, 1,0,1, 2,0,1, 3,1,0, 4,0,1 

 
Рисунок 11 – Остаточний лістинг файлу бази знань експертної системи 
 

5 Зберегти файл на диску. 

 

6 Змінити розширення створеного файлу з *.txt на *.dat (для Mini Expert 

System версії №1),  або на розширення *.dat  та *.mkb для (Mini Expert 

System версії №2). 

 

7 Завантажити файл в програму Mini Expert System використовуючи 

кнопку        або меню «Файл» → «Загрузить базу знаний», вибравши 

файл у потрібній папці. 

 

8 Перевірити працездатність роботи експертної системи, натиснув на 

меню „Консультация” (рис. 2.2).  

Примітка: При потребі, провести редагування цього файлу, відкривши 

його у текстовому редакторі. 
 
 
1.5 Самостійна робота 
 

1 заняття 
 
1)  Виконайте самостійно контрольні приклади (пункти №1.3.4 та 1.4 

даної роботи).  
2)  Змініть умови контрольного приладу, які потрібно узгодити в 

викладачем. 
3)  Виконайте змінені контрольні приклади самостійно. 
4)  Протестуйте самостійно виконані завдання. 
5)  Підготуйте відповіді на контрольні питання. 
6)  Дайте на перевірку викладачу виконані завдання. 
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1.6 Контрольні питання 
 
1  Дайте визначення поняттю „експертна система”? 
2  Як функціонує експертна система? 
3  Які функції виконує кожний елемент системи? 
4  Області застосування експертних систем? 
5  Загальна структура експертних систем? 
6  Призначення компонентів експертних систем? 
7  Хто бере участь у розробці експертних систем? 
8  Які типи знань існують у будь-який момент часу в системі? 
9  У чому відмінність динамічної від статичної експертної системи? 
10  Для яких типів завдань не рекомендується застосовувати експертні 

системи? 
11  Переваги експертних систем перед людиною-експертом? 
12  Якими факторами визначається склад знань експертних систем? 
13  Які знання, необхідні для динамічної експертної системи? 
14  Наведіть приклади відомих експертних систем? 
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