
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 
 

Тема: Expert System at Mizar 

Мета: Навчитися роботі та розробити свою експертну систему за 

допомоги оболонки ES Mizar 

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 

 
Система Міцар (ES Mizar) – це експертна система, яка здатна підсумувати 

знання різних експертів і видати кваліфікований висновок особі, яка приймає 

рішення, зберігши при цьому відповідальність кожного експерта за його 

експертизу. 

Особливості експертної системи Міцар (ES Mizar): 

1. У ній суміщено введення знань експерта із зваженою їх обробкою по 

алгоритму Сааті (автор Т.Сааті). 

2. Введення думки експерта проводиться в простій формі порівняння думок 

про елементарну пару ознак.  

Основне завдання (задача) цієї роботи, так саме і ЕС, це допомогти людині 

ухвалювати (приймати) рішення. В даному випадку формалізм ухвалення рішення 

заснований на так званому методі аналізу ієрархій (МАІ). Метод полягає в тому, 

щоб з одного боку побудувати дерево цілей з проблеми, що підлягає рішенню, а з 

іншого боку – послідовно зв'язувати розрахункові показники корисності 
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альтернатив і важливостей критеріїв з використанням апарату парних порівнянь 

Сааті і матричного числення.  

МАІ припускає розбиття проблеми на підзадачі, або критерії досяжності 

глобальної мети, яким у відповідність ставляться або завдання нижчого рівня 

ієрархії або (при меншому числі рівнів ієрархії) однорідних альтернатив реалізації 

глобальної мети (експертної оцінки).  

Для виявлення важливостей критеріїв застосується метод парних порівнянь, 

при реалізації якого експерт заповнює відповідну квадратну матрицю. На 

перетині її рядків і стовпців стоять результати попарних порівнянь експертом 

важливості критеріїв. (Примітка: Запропонована Т.Сааті шкала містить 5 

градацій якості. Їм же запропонований алгоритм обробки).  

Простим прикладом ЕС служить наприклад завдання про вибір нареченої по 

трьом ознакам - фізичним особливостям, матеріальному положенню і стилю 

трьома експертами - матеріалістом, романтиком і циніком.  

Система Міцар може працювати і з транспортованою матрицею об'єкти-
властивості. Тобто - можна провести експертизу властивостей об'єктів, 

проводячи попарне порівняння їх по об'єктах. Це дозволить вдвічі збільшити 

різноманітність можливих поставлених завдань.  

 
1.4  Практична частина 
 

Звантажити експертну систему Міцар (ES Mizar) та виконати нижче 

наведені завдання. 

 

Завдання 1 
 

Тематика: Вибір автомобіля. 

 

Порівнювані об'єкти (авто):  

1. Автомобіль класу Джип (наприклад УАЗ-3151). 

2. Автомобіль класу Седан (наприклад ВАЗ-2110). 

 

Критерії порівняння: 

1. Ціна автомобіля (price). 

2. Вартість тех. обслуговування (Cost of service). 

3. Витрата палива (fuel consumption). 

4. Вантажопідйомність (сarrying capacity). 

5. Місткість (spaciousness). 

6. Комфортність (convenience). 

7. Престижність (prestigiousness). 

 

Як експерти виступають 4 члени сім'ї: Батько, Мати, Син і Дочка. 

Задаємо наступні відносини переваги для кожного експерта. 
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Для експерта «Батько» важливими критеріями є престижність автомобіля, 

комфортність і ціна, далі слідують вартість тих обслуговування і споживання 

палива. Його експертні оцінки зображені на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Експертні оцінки експерта «Батько» 

 

Для експерта «Мати» найважливіше в автомобілі це комфортність. Далі 

йде престижність, ціна, тощо (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Експертні оцінки експерта «Мати» 

 

Для експерта «Син» головне щоб автомобіль був великій 

вантажопідйомності і місткий, до того ж не дуже дорогий (щоб можна було з 

друзями їздити на полювання або рибалку). Такі критерії як зручність і 

престижність для нього ніякої ролі не грають (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Експертні оцінки експерта «Син» 

Для експерта «Дочка» важливо щоб машина була комфортною і 

престижною. По решті критеріїв байдуже (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Експертні оцінки експерта «Дочка» 

 

При таких відносинах переваги між заданими критеріями отримуємо 

наступний підсумковий результат (див. рис. 5). 

 
 

Рисунок 5 – Підсумкові експертні оцінки 
 

Завдання 2 
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Тематика: Вибір кінофільму. 

 

Порівнювані об'єкти (фільми):  

1. Терминатор 2. 

2. Тітаник. 

 

Критерії порівняння: 

 

1. Спец-ефекти (trick effects).   

2. Бюджет (budget). 

3. Популярність акторів (celebrity).  

4. Гостросюжетна лінія (thriller line).  

5. Романтична лінія (romantic line).  

6. Happy and.  

7. Сцени насильства (violence).  

 

Як експерти виступають 4 члени сім'ї: Батько, Мати, Син і Дочка. 

 

Задаємо наступні відносини переваги для кожного експерта. 

 

Для експерта «Батько» важливими критеріями є популярність акторів, 

гострота сюжету і бюджет, далі слідують спецефекти і сцени насильства.  

Його експертні оцінки виглядають так (див. рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Експертні оцінки експерта «Батько» 

 

Для експерта «Мати» найважливіше у фільмі це популярність акторів і 

романтична лінія. Далі йдуть happy and і гостросюжетна лінія (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Експертні оцінки експерта «Мати» 

 

Для експерта «Син» головне щоб фільм був гостросюжетним та із 

спецефектами, також добре якщо фільм з великим бюджетом і є сцени насильства. 

Романтична лінія і happy and мають невелике значення (рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Експертні оцінки експерта «Син» 

 
Експерт «Дочка» віддає перевагу фільмам з  романтичною лінією і happy 

and-ому, потім йдуть популярність акторів, гострота сюжету, тощо (рис. 9).  

 
Рисунок 9 – Експертні оцінки експерта «Дочка» 
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При таких відносинах переваги між заданими критеріями отримуємо 
наступний підсумковий результат (див. рис. 10). 

 
Рисунок 10 – Підсумкові експертні оцінки 
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Завдання 3 
 

Тематика:  Аналіз бізнес-проектів 

 

Порівнювані об'єкти (проекти):  

1. Сталеливарний комбінат 

2. Нафтохімічний комбінат 

 

Експерти: 

1. Інвестори 

2. Адміністрація області 

3. Адміністрація міста 

4. Громадськість 

 

Критерії порівняння: 

1. Поточна вартість (NPV) 

2. Ризики (Risk) 

3. База оподаткування (tax base) 

4. Вплив на екологію (ecology influence) 

5. Суспільна значущість (public influence) 

 

Для Інвесторів  першорядними чинниками є NPV і Ризики, а також 

суспільна значущість, оскільки якщо вона буде зведена до мінімуму, то проект 

найскоріше не реалізується (див. рис. 11). 

 

  
 

Рисунок 11 – Експертні оцінки Інвесторів 

 

Для Адміністрації області важлива база оподаткування і суспільна значущість 

проекту (див. рис. 12). 
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Рисунок 12 – Експертні оцінки Адміністрації області 

 
Для Адміністрації міста важливі вплив на екологію і суспільний вплив 

(див. рис. 13). 

 
Рисунок 13 – Експертні оцінки Адміністрації міста 

 
Для суспільства важлива суспільна значущість (див. рис. 14). 

 
Рисунок 14 – Експертні оцінки Суспільства 
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При таких відносинах переваги між заданими критеріями отримуємо 

наступний результат (див. рис. 15). 

 
Рисунок 15 – Підсумкові експертні оцінки 

 
 

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): 

 

Самостійна робота 

Використовуючи ЕС Міцар самостійно придумати завдання і провести її 

експертизу. Принести (на флешці) та прокоментувати результати в машинному 

вигляді, а також у вигляді роздруку на наступній роботі. 

Примітка: Тему обраної вами самостійної роботи попередньо  УЗГОДИТИ 

з викладачем. 

 
 
1.6 Контрольні питання 
 

1. Що таке система Міцар (ES Mizar)? Визначення. 

2. Які особливості експертної системи Міцар (ES Mizar)? 

3. Яка задача ЕС Міцар, яка розглядається? 

4. На чому оснований формалізм ухвалення рішення ЕС Міцар? 

5. Принцип роботи МАІ? 

6. Що використовується для виявлення важливостей критеріїв ЕС Міцар? 

7. З якою матрицею може працювати ЕС Міцар? 
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8. Як ви проводили заповнення даних у ЕС Міцар? 

9. Які особливості заповнення даних у ЕС Міцар? 

10.  Що таке „об’єкти” у ЕС Міцар? 

11.  Що таке „критерії порівняння” у ЕС Міцар? 

12.  Кто такі „експерти” у ЕС Міцар? 

13.  Призначення „експертів” у ЕС Міцар? 
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