
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 
 

Тема: Expert System at Turbo Prolog 

Мета: Навчитися роботі та вміти проектувати експертні системи за 

допомоги мови логічного програмування Turbo Prolog 

Час:  2 години 

 
1.1 Виконання роботи 

 

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

-  Вивчити теоретичні відомості (п.1.3). 

-  Проаналізувати практичну частину (п.1.4).  

-  Виконати самостійну частину (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 

 
Останніми роками увагу фахівців в області програмування, інформатики і 

обчислювальна техніка все більше привертає логічне програмування. Ідейне 

коріння логічного програмування лежить в математичній логіці,  де зусиллями 
декількох поколінь математиків були створені методи формального опису завдань 

за допомогою логічних формул і методи формальних доказів, що дозволяють 

достатньо зручно описувати функції і відносини і автоматично отримувати по цих 

описах рішення. 

Назва мови логічного програмування - Пролог є скорочення для 
"ПРОграмування в термінах ЛОГіки".  

Турбо-Пролог - це здійснена компанією Borland International реалізація мови 

програмування високого рівня Пролог компиляторного типу. Її відрізняє велика 
швидкість компіляції і рахунку. Турбо-Пролог призначений для видачі відповідей, 

які він логічно виводить за допомогою своїх могутніх внутрішніх процедур. 

Пролог може бути використаний в різних застосуваннях, що відносяться до 

штучного інтелекту: 
- спілкування з ЕОМ на природній мові; 
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- формальні обчислення; 

- написання компіляторів; 

- бази даних; 
- експертні системи; 

- різні області автоматизованого проектування. 

Діалект Прологу мова Турбо-Пролог є компиляторно-ориентиро-ванною 

мовою програмування високого рівня, розроблений фірмою Borland International і 
призначений для програмування завдань з області штучного інтелекту. Він також 

може бути використаний і для інших завдань загального характеру. Турбо-Пролог 

має вікна, кольорову графіку і інтерактивні засоби введення-висновку, що 
свідчить про його максимальну зручність для користувачів прикладних програм. 

Існує деяка трудність засвоєння мови користувачами, що починають. 

Пролог відноситься до так званих декларативних мов, що вимагають від автора 

уміння скласти формальний опис ситуації, користуючись поняттями об'єктів 
різних типів і відносин між ними.  

Програма, складена на цій мові, не містить детального опису послідовності 

кроків, ведучих до результату. Як наслідок, невелика передбаченість поведінки 
програми. Проте методичні труднощі, пов'язані з навчанням використанню 

Прологу програмістами, можна успішно подолати. 

 

Розглянемо приклад експертної системи на Пролозі. 
Наприклад, при роботі з наочною областю «Побутова техніка», визначається 

предикат technique_is(string), що дозволяє ідентифікувати побутову техніку, яка 

понад усе задовольняє вказаним користувачем ознакам.  
При цьому база знань експертної системи задається перерахуванням 

властивостей об'єктів, які у них є або ж відсутні: 

 
technique_is("CD-плейєр"):- it_is("аудіо"), 
positive("працює с","CD-дисками"), 

negative("имеет","динамик"). 

 
Предикати positive і negative необхідні для того, щоб запитати у користувача 

відповідь про наявність у об'єкту якоїсь властивості і зберегти цю відповідь в 

робочій пам'яті: 

 
positive(X,Y):-

xpositive(X,Y),!. 

positive(X,Y):-

not(xnegative(X,Y)), 

ask(X,Y,Answer), 

remember(X,Y,Answer), Answer 

= yes. 

negative(X,Y):- 

xnegative(X,Y)!. 

negative(X,Y):- 
not(xpositive(X,Y)), ask(X,Y,Answer), 

remember(X,Y,Answer), Answer = no. 
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ask(X,Y,yes):- 

write(X", ",Y"? ") 

readln(Reply) 

frontchar(Reply,'у',_)!. 

ask(_,_,no). 

remember(X,Y,yes):- 

assertz(xpositive(X,Y)). 

remember(X,Y,no):- 
assertz(xnegative(X,Y)). 

 
1.4  Практична частина 

 
ЗАВДАННЯ 1 

 
Розглянемо приклад створення експертної системи про ідентифікацію 

тварин по їх ознакам. 

Спочатку, для більш наглядного вигляду, створимо таблицю, у який 

опишемо наявність певних ознак тварин (знаком +). 
Таблиця 1 – Наявність певних ознак у певних тварин 

Ознака № Значення ознаки 
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колір  1 рудувато-коричневий (tawny) + +     

2 чорно-білий (black and white color)     + + 

наявність 

рисунка на 

тілі 

3 темні плями (dark-spots) +  +    

4 чорні смуги (black stripes)  +  +   

довжина 

частин тіла 

5 довгі ноги (long legs)   +  +  

6 довга шия (long neck)   +  +  
уміння плавати 7 плавает (swim)    +  + 

уміння літати 8 не літає (no flay)     + + 

 

Опис наочної області зберігається в БД у вигляді двох предикатів: 

ознаки і ії номера:   
 

sign(numb_s, stri)    
numb_s = integer, str = symbol 
 
sign(1, рудувато-коричневий колір) 
sign(2, чорно-білий колір) 
sign(3, темні плями) 
sign(4, чорні смуги)  
sign(5, довгі ноги)  
sign(6, довга шия)  
sign(7, уміє плавати) 
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sign(8, не уміє літати)  
Розпізнаваної тварини і списку номерів ознак, що однозначно його 

характеризують: 
rule(animals, list_sign)     
animals = symbol, list_sign = numb_s* 

 
rule(гепард [1,3]) 
rule(тигр   [1,4]) 
rule(жираф  [3,5,6]) 
rule(зебра  [4,7]) 
rule(страус [2,5,6,8]) 
rule(пінгвін[2,7,8]) 

 

Виконання програми починається з вибірки 1 правила, що містить назву 
тварини і список ознак. Предикат  check(List) перевіряє наявність ознак. Якщо всі 

ознаки присутні, то видається ім'я тварини. Далі (при необхідності) видається 

стан бази даних, тобто список відповідей користувача. Потім проводиться 

очищення  бази даних від попередніх відповідей. 
run :- rule(Animal, List) 
check(List) !, 
write(“Animal is  “, Animal), nl 
status_db 
clear_facts. 

 

Якщо рішення не знайдене, то видається наступне повідомлення: 
run :- write("\n  не можу визначити "), nl 
          write("\n що це за тварина "), nl 
status_db 
clear_facts.  

 

Предикат контролю має рекурсивний характер. Вибирається голова списку, 

перевіряється, чи немає в базі даних відомостей про поточну ознаку. Інакше 
організовується діалог з користувачем.  

 

check( [ ] ).                    // якщо список порожній, то рекурсія закінчується 

check( [Head| Rest]):- 
yes(Head) !,                // у БД є ця ознака 
check(Rest).                // перевірка хвоста списку 

check([Head | _ ]):- 
no(Head) !,                  //  у БД вказується на відсутність ознаки 

fail.                                // відкат до наступного правила 

check([Head| Rest]):- 
sign(Head, Text) 
ask(Head, Text) 
check(Rest).                 // перевірка хвоста списку 
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 Предикат організації діалогу ASK. 

    ask(Head, Text):- 
          write(" Query : ", Text, "yes/no ? )         //  виведення запиту на екран  
          nl   

   readln(Reply)                                       // запам'ятовування відповіді в Reply 

   frontchar(Reply, First _ )                       //  виділення першої букви відповіді 

   remember(Head, First).                       // предикат запам'ятовування відповіді 

 
Увага! В базі даних експертної системи, яка заснована на продукціях, 

спочатку немає ніяких фактів про поточну ситуацію. Тому в програму треба 

включити блок операторів, який дозволить в ході бесіди з користувачем, 

отримувати інформацію і записувати її в базу даних. А саме: 
database 

 yes(numb_s) 
 no(numb_s) 
 

Відповіді зберігатимуться у вигляді наявності / відсутність ознаки з даним 

номером. Предикати поповнення бази даних:  

 
remember(Head, 'y'):- assertz(yes(Head)). 
remember(Head, 'n'):- assertz(no(Head)) 

 fail.                                        // у разі негативної відповіді - відкат 

 
Предикат очищення бази даних після видачі відповіді. 

clear_facts :-  
write("\n\n Для виходу натисніть будь-яку клавішу  \n") 
retractall( _ ) 
readchar( _ ). 

 

Правило status_db служить для перевірки стану бази даних у вигляді 

списку відповідей користувача на поставлені питання. 
 

status_db :- !, 
 write("") 
 resdln(Reply) 
 frontchar(Reply,'y',_ ) 
 print_positive 
 print_negative 
write(" END  "). 

 

Виведення позитивних фактів з бази даних: 
 

print_positive:- 
 write(" Positive Answer " ), nl 
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 write("---------------------"), nl, fail. 
print_positive :-  
 xpositive(X,Y) 
 write(X " ", Y),nl 
 fail. 
print_positive :- 
 write("--------------"), nl. 

 

Другий предикат необхідний, щоб підціль print_positive була успішною.  

Примітка: Аналогічно виводяться відомості про негативні відповіді. 

 
ЗАВДАННЯ 2 

 
Створимо експертну систему для вибору породи дерева. 

  

 Для ідентифікації породи усередині кожної підмножини можна 

використовувати список атрибутів. Кількість характеристик буде визначати 

ступінь точності класифікації. Розрізнення між породами дерев не є єдиною 
характеристикою - уся наявність атрибутів (відмінностей) використовується для 

досягнення цілей в правилах.  

Усі перераховані нижче атрибути є необхідними, тому що жоден з них не 
характерний для всіх порід одночасно. 

Атрибути породи дерев наступні: 

 1) листяна; 
 2) хвойна; 
 3) м'яка; 
 4) тверда; 
 5) дуже тверда; 
 6) сіро-коричнева; 
 7) ясно-червона; 
 8) світла; 
 9) темна; 
10) смолиста; 
11) дуже смолиста; 
12) велика текстура; 
13) дрібна текстура. 
Кожна характеристика для конкретної породи або вірна, або не вірна.  

Для кожної породи слушні наступні характеристики: 

      Порода      Характеристики  
    Дуб           1,4,6,13 
    Бук           1,4,7,12 
    Осика         1,3,8,13 
    Тис           1,5,9 
    Ялина         2,3,8,10 
    Сосна         2,3,8,11 
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 Спосіб використання цієї інформації залежить від реалізації експертної 

системи. 
 У нашому випадку при проектуванні бази знань деревоподібна структура, 

безліч ідентифікуючих характеристик і набори номерів характеристик для кожної 

породи становлять робочу модель бази знань для вибору породи. 

Номера характеристик є штучними фактами, необхідними проектувальнику, 
і введені вони для того, щоб функціональним модулям експертної системи було 

легше ідентифікувати характеристики й маніпулювати ними. 

  
 Проектування системи 

 

 Спочатку необхідно зробити декларації бази даних. База даних буде 

зберігати відповіді користувача на запитання системи користувальницького 
інтерфейсу  Ці дані є стверджувальними або негативними відповідями.  

 Далі потрібно оголосити предикати для виконання висновку (машина 

висновку) і для взаємодії з користувачем (система користувацького інтерфейсу). 
 Усі разом це наступні декларації: 

  
 database 

  xpositive(symbol,symbol) 

  xnegative(symbol,symbol) 

   

 predicates 

  do_expert_job 

  do_consulting 

  ask(symbol,symbol) 

  dog_is(symbol) 

  it_is(symbol) 

  positive(symbol,symbol) 

  negative(symbol,symbol) 

  remember(symbol,symbol,symbol) 

  clear_facts 

  

 Предикати бази даних xpositive і xnegative використовуються для 

зберігання стверджувальних і негативних відповідей користувача. Перші чотири 

предикати потрібні для взаємодії з користувачем, а інші шість - для механізму 
виведення. 

 Повинні бути розроблено вісім продукційних правил: по одному для 

кожної породи. Кожне правило повинне ідентифікувати породу за ознакою 
приналежності до групи довгошерстих або короткошерстих. 

 Правило it_is робить цю ідентифікацію. Потім правило positive ідентифікує 

характеристики собаки в кожному випадку. 

І it_is і positive використовуються механізмом виведення.  

Нижче наведене повне продукційне правило для дуба: 
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tree_is("Дуб"):- 

 positive(tree,"Листяна"), 

 positive(tree,"Тверда"), 

 positive(tree,"Сіре_Коричнева"), 

 positive(tree,"Дрібна_текстура"),!. 

 

  Механізм виведення повинен мати правила для керування даними, що 

вводяться користувачем, для зіставлення їх із продукційними правилами й 
збереження "траси" (або запам'ятовування) негативних і позитивних відповідей. 

Правила positive і negative використовуються для зіставлення даних користувача 

з даними в продукційних правилах. Правило remember (запам'ятовування) 

робить додавання пропозицій з відповідями yes (так) і no (немає), для 

використання при зіставленні зі зразком: 
  
 positive(X,Y) :- 

  xpositive(X,Y),!. 

 positive(X,Y) :- 

  not(negative(X,Y)),!, 

  ask(X,Y). 

   

 negative(X,Y) :- 

  xnegative(X,Y),!. 

   

 remember(X,Y,yes) :- 

  asserta(xpositive(X,Y)). 

 remember(X,Y,no) :- 

  asserta(xnegative(X,Y)), 

  fail. 

   

 clear_facts :- 

  retract(xpositive(_,_)), 

  fail. 

 clear_facts :- 

  retract(xnegative(_,_)), 

  fail. 

    

 Призначення системи користувальцицького інтерфейсу – це зв'язок даних, 
що вводяться користувачем, із системою логічного виведення. Головний модуль 

do_expert_job („виконай експертну роботу”) і модуль do_consulting („виконай 

консультацію”) здійснюють цей зв'язок. Модуль ask(X,Y) („запитай”) запитує 

дані в користувача й зберігає відповіді в базі знань. Крім того, вікно забезпечує 
додаткову зручність під час консультації.  

Система користувальцицького інтерфейсу повністю наведена нижче: 

    
 do_expert_job :- 

  setup_window, 
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  do_consulting, 

  write("Press space bar."),nl, 

  readch(_), 

  removewindow, 

  exit. 

   

 setup_window :- 

  makewindow(1,7,7,"AN EXPERT SYSTEM",1,16,22,58), 

  nl,write("* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *"), 

  nl,write(" A Tree Expert "), 

  nl,write("   "), 

  nl,write("This is a tree identification system. "), 

  nl,write("Please answer the question about "), 

  nl,write("the dog you would like by typing in "), 

  nl,write("'yes' or 'no'.  "), 

  nl,write("* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *"), 

  nl,nl. 

   

 do_consulting :- 

  dog_is(X),!,nl, 

  write("the tree you have indicated is a(n)",X,"."),nl, 

  clear_facts. 

 do_consulting :- 

  nl,write("Sorry I can't help you ! "), 

  clear_facts. 

   

 ask(X,Y) :- 

 write(" Question :- ",X," it ",Y," ?"), 

 readln(Reply), 

 remember(X,Y,Reply). 

    

   Увага! Головний модуль do_expert_job викликає модулі setup_window 

(„встанови вікно”) і do_consulting („виконай консультацію”). Консультуючий 

модуль має дві альтернативні форми. Перша взаємодіє з механізмом виведення; 

якщо результат циклу "розпізнавання - дія" позитивний, то результат 
повідомляється користувачу. Друга форма повідомляє про негативний результат. 

 Тепер можна з'єднати окремі компоненти та сформувати повну експертну 

систему на правилах для вибору породи дерева. 

 

Реалізація програми (повний лістинг програми) наведена нижче. 
 

domains 

 

database 

 xpositive(symbol,symbol) 

 xnegative(symbol,symbol) 

 

predicates 

 do_expert_bird. 
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 do_consulting 

 ask(symbol,symbol) 

 tree_is(symbol) 

 positive(symbol,symbol) 

 negative(symbol,symbol) 

 remember(symbol,symbol,symbol) 

 clear_facts 

 

goal 

 do_expert_bird. 

 

clauses 

 do_expert_bird:- 

  makewindow(1,7,7,"Expert System",1,3,22,71), 

  nl,write(" ---------------------------------------------------"), 

  nl,write(" A Tree Expert "), 

  nl,write("   "), 

 nl,write(" Please answer the questions 'yes' or 'no'."), 

 nl,write(" ---------------------------------------------------"), 

 nl,nl, 

 do_consulting, 

 write("Press space bar."),nl, 

 readchar(_), 

 removewindow, 

 exit.  

 do_consulting:- 

 tree_is(X),!,nl, 

 write("Tree ",X,"."),nl, 

 clear_facts. 

 do_consulting:- 

 nl,write("Sorry !"), 

 clear_facts. 

 ask(X,Y):- 

 write(" expert> ",X," ",Y," ?"), 

 readln(Reply), 

 remember(X,Y,Reply). 

 positive(X,Y):- 

 xpositive(X,Y),!. 

 positive(X,Y):- 

 not(negative(X,Y)),!, 

 ask(X,Y). 

 negative(X,Y):- 

 xnegative(X,Y),!. 

 remember(X,Y,yes):- 

 asserta(xpositive(X,Y)). 

 remember(X,Y,no):- 

 asserta(xnegative(X,Y)), 

 fail. 

 clear_facts:- 

 retract(xpositive(_,_)), 

 fail. 

 clear_facts:- 

 retract(xnegative(_,_)), 
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 fail. 

tree_is("Дуб"):- 

 positive(tree,"Листяна"), 

 positive(tree,"Тверда"), 

 positive(tree,"Сіре_Коричнева"), 

 positive(tree,"Дрібна_текстура"),!. 

tree_is("Бук"):- 

 positive(tree,"Листяна"), 

 positive(tree,"Тверда"), 

 positive(tree,"Світле_Червона"), 

 positive(tree,"Велика_текстура"),!. 

tree_is("Осика"):- 

 positive(tree,"Листяна"), 

 positive(tree,"М'яка"), 

 positive(tree,"Світла"), 

 positive(tree,"Дрібна_текстура"),!. 

tree_is("Тис"):- 

 positive(tree,"Листяна"), 

 positive(tree,"Дуже_тверда"), 

 positive(tree,"Темна"),!. 

tree_is("Ялина"):- 

 positive(tree,"Хвойна"), 

 positive(tree,"М'яка"), 

 positive(tree,"Світла"), 

 positive(tree,"Смолиста"),!. 

tree_is("Сосна"):- 

 positive(tree,"Хвойна"), 

 positive(tree,"М'яка"), 

 positive(tree,"Світла"), 

 positive(tree,"Дуже_Смолиста"),!. 

tree_is("Стовп"):- 

 positive(tree,"Не_дерево"), 

 positive(tree,"Дуже_Твердий"),!. 

 

 

Самостійно перевірте працездатність програми. 

У разі виникнення помилок самостійно виконайте їх виправлення. 

Покажіть робочу програму та результати її роботи викладачу. 

 
 

1.5 Самостійна робота 
 
1) Ознайомиться і вивчити зміст лабораторної роботи. 
2) Вивчити та зробити практичну роботу. 

3) Підготуватися до контрольних питань за матеріалами лабораторної 
роботи. 

4) Виконати нижче наведену самостійну роботу (робота на дом, з 

обов’язковим виконанням та показом на наступній лабораторні роботі): 
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Самостійна робота (на дом) 

 
Завдання: На мові Prolog реалізувати ЕC на вибрану нижче тему.  
 
Тему обраної вами самостійної роботи попередньо  УЗГОДИТИ з 

викладачем. Орієнтовна кількість правил (IF – THEN) у системі, яку ви 
розробляєте – не менше 25 шт. 

 

Рекомендується самостійно вибрати наочну область і завдання для 

вирішення експертною системою відповідно до своїх інтересів і експертних 
навиків. Приведений нижче список може використовуватися як орієнтир, проте 

допускається безпосереднє виконання одного з варіантів цього списку. 

 

Блок завдань №1 
 

Варіант 1. 

Розробіть експертну систему ідентифікації типу транспортного засобу 
(велосипед, мотоцикл, моторолер, віз, карета, автобус, вантажівка, легкові: пікап, 

седан, хэтчбек, кабріолет.). 

 

Варіант 2.  
Розробіть експертну систему «Проведення літнього відпочинку» (удома, в 

саду, в пішому поході, в місцевому санаторії, на Чорному морі, на Середземному 

морі, в круїзі на теплоході, на гірському курорті, в африканських країнах і т.д.). 

 
Варіант 3.  

Розробіть експертну систему по вибору принтера для покупки (матричного, 

струменевого, лазерного). 
 

Варіант 4.  

Розробіть експертну систему «Де повечеряти увечері?» (удома, у друзів, в 

їдальні, в кафе, в ресторані, в клубі). 
 

Варіант 5.  

Розробіть експертну систему по вибору казкового героя залежно від його 
зовнішніх ознак, характеру. 

 

Варіант 6.  

Розробіть експертну систему покупки квартири в м. Челябінську (ціна, 
площа, престижність району, екологічна ситуація в районі, транспорт, тип 

будинку і т.д.). 

 
Варіант 7.  
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Розробіть експертну систему по ідентифікації заголовних букв грецького 

алфавіту. 

Варіант 8.  
Розробіть експертну систему по ідентифікація садових рослин (огірки, 

томати, лук, яблуня, вишня, смородина, агрус і т.д.). 

 

Варіант 9.  
Розробіть експертну систему по ідентифікації польових квітів (жовтці, 

конюшина, ромашка і ін.). 

 
Варіант 10.  

Розробити експертну систему визначення країни названим користувачем 

квітам, присутнім на її прапорі. 

 
Варіант 11. 

Розробити експертну систему вибору породи дерева. 

 
Варіант 12. 

Розробити експертну систему вибору домашніх тварин залежно від їх 

характеристик (перевага в їжі, вага, зростання і ін.). 

 
Варіант 13. 

Описати експертну систему визначення несправностей автомобільного 

двигуна. 
 

Варіант 14. 

Описати експертну систему «Довідник лікаря терапевта». 

 
Варіант 15. 

Визначення раси людини по заданих характеристиках його зовнішності 

(наприклад, європеоїдна раса, раса монголоїда і т.д.). 
 

Варіант 16. 

Визначення ери (періоду) Землі за різноманітністю рослин і тварин на 

планеті. Наприклад, якщо серед тварин зустрічаються динозаври, то в даний 
момент – ера мезозою. 

 

Варіант 17. 

Визначення професії людини за заданими ознаками його роботи. 
 

Варіант 18. 

Визначення темпераменту особи по її проявах.  
 

Варіант 19. 
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Визначити наявність вірусів в комп'ютері по характерних їх проявах, якщо 

такі спостерігаються. База знань містить зведення про характерні прояви вірусів, 

визначенні приналежності вірусу якомусь класу вірусів, і інші відомості. 
 

Варіант 20. 

Визначення знаку зодіаку людини. 

 
Блок завдань №2 

(ускладнений) 

1. Локалізація несправності персонального комп'ютера по зовнішніх 

симптомах 

2. Визначення конфігурації персонального комп'ютера залежно від потреб 
користувача 

3. Визначення конфігурації комп'ютера з точністю до моделей тих, що 

комплектують з урахуванням можливих конфліктів устаткування 

4. Вибір комплекту програмного забезпечення для комп'ютера відповідно до 
завдань, які необхідно вирішувати користувачеві 

5. Вибір оптимальної мови програмування залежно від поставленого 

завдання 

6. Визначення «пропусків» в знаннях що вчиться по конкретному курсу 
7. Підбір учбових курсів, які необхідно вивчити для отримання певних 

навиків (веб-програміст, windows-програміст, unix-програміст, тестувальник, 

архітектор ПО і т.д.) 
8. Визначення місця відпочинку для майбутньої відпустки 

9. Вибір вищого учбового закладу абітурієнтом 

10. Вибір оптимального способу вивчення іноземної мови залежно від 

бюджету, початкового рівня знань і інших особливостей навчаного 
11. Вибір операційної системи персонального комп'ютера або робочої станції 

(DOS, Windows, Linux, FREEBSD, MACOS 9, MACOS X, Digital UNIX і ін.) 

12. Вибір оптимального способу підключення до інтернет (модем, локальна 
мережа, ADSL, GPRS, супутниковий канал, FloppyNet) 

13. Підбір мисливського спорядження 

14. Формування набору документів для здійснення нотаріальної дії (купівля-

продаж квартири, оформлення спадку, заповіту, тощо) 
15. Вибір пологового будинку 

16. Профорієнтація школяра 

17. Прогнозування пенсії з урахуванням поточного законодавства 
18. Вибір оптимального способу вкладення грошей відповідно до потреб 

інвестора 

19. Вибір оптимальної стратегії дій для студента, що знаходиться на межі 

відрахування в сесію 
20. Вибір сорту вина для заданого набору блюд 

21. Діагностика несправності автомобіля (телевізора, телефону, пилососа .) 

22. Вибір книги відповідно до побажань читача 
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23. Вибір оптимального способу подорожі (літак, потяг, пароплав, 

автостопом, на машині, автобусом) 
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1.6 Контрольні питання 
 

1 Що таке ЕС? 
2 Які переваги має продукційна ЕС? 

3 Які недоліки має продукційна ЕС? 

4 Як зберігаються знання в ЕС?  

5 Для чого необхідно записувати відповіді користувача в базу даних? 
6 Які операції над списками передбачені в Пролозі? 

7 Які предикати використовуються для додавання і видалення фактів в БД? 

8 Що представляє із себе статична база даних? 
9 Що представляє із себе динамічна база даних? 

10 Який розділ Прологу призначений для  опису предикатів бази даних? 

11 Які основні убудовані предикати для роботи з базами даних Ви знаєте? 

12 Що таке арність відносини? 
13 Що таке елемент відносини? 

14 Що таке потужність відносини? 

15 З яким типом баз даних працює Пролог? 
16 Структура мови Пролог? 

17 Форма запису фактів у Пролог? 

18 Запис імен, типів даних у Пролог? 

19 Запис констант і змінних у Пролог? 
20 Перелічите основні програмні секції Прологу? 

21 Призначення й структура секції Domains? 

22 Призначення й структура секції Predicates? 
23 Призначення й структура секції Database? 

24 Призначення й структура секції Clauses? 

25 Призначення й структура секції Goal? 

26 Структура й принципи створення програми з фактами й правилами? 
27 Які типи предикатів Ви знаєте? 

28 Як обробляється убудований предикат? 

29 Для чого призначені вбудовані предикати введення-виведення? 
30 Основні предикати для роботи зі списками? 
31 Дайте визначення поняттю відкат. 
32 У чому полягає метод відсікання та відкату? 
33 Суть методу повторення? 
34 Що таке бектрекінг? 
35 Дайте визначення поняттю кон’юнкція? 
36 Дайте визначення поняттю диз'юнкція? 
37 Що таке рекурсія? 
38 У чому полягає метод простої рекурсії? 
39 У чому полягає метод узагальненого правила рекурсії? 
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