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Семестр

Рік вивчення
(курс)

МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАННЯ ЗНАНЬ

Залік,
іспит

100-бальна,
ECTS,
національна
(4-бальна)

Тип дисципліни – вибіркова.
Викладач – Любченко Костянтин Миколайович, старший викладач.
Мова вивчення – українська.
Форми організації освітнього процесу – лекції, лабораторні заняття,
самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (повідомлення,
реферати, презентації).
Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни
студент повинен:
 знати що таке дані і знання;
 мати уявлення про процедурну та декларативну інформацію;
 знати основні особливості знань;
 мати поняття про побудову аксіоматичної теорії;
 знати поняття про формальне доведення і формальне виведення у
численні висловлень;
 знати властивості відношення виведення у численні висловлень;
 знати поняття про несуперечність числення висловлень;
 знати правила введення та вилучення логічних операторів;
 знати поняття про повноту логічно несуперечливого числення;
 знати поняття про розв’язність числення;
 мати поняття про логічні мови та моделі подання знань;
 знати сутність та особливості мережної моделі;
 знати поняття фрейму та фреймової моделі подання знань;
 розуміти зміст продукції та продукційної моделі подання знань.
Компетентності студента:
 вміння розрізняти декларативну та процедурну інформацію, дані та
знання;
 здатність доводити формальні теореми і здійснювати формальне
виведення;
 вміння формалізувати міркування;
 вміння здійснювати логічний аналіз міркувань;

 вміння будувати логічне виведення;
 вміння знаходити всі (або за заданими ознаками) наслідки з заданих
гіпотез;
 вміння визначати всі (або за заданими ознаками) гіпотези для відомих
наслідків;
 здатність спрощувати системи висловлень;
 здатність розв’язувати логічні задачі та аналізувати міркування за
допомогою інструментально-контролюючої програми Master of Logic;
 здатність будувати і аналізувати семантичні мережі і фрейми;
 здатність застосовувати продукційні моделі подання знань.
Змістові модулі (перелік тем):
Модуль 1. Числення висловлень
Тема 1.1. Мета, завдання і зміст курсу "Математичні основи подання знань". Огляд
літератури. Знання та їх особливості.
Тема 1.2. Основні напрямки досліджень в галузі штучного інтелекту.
Тема 1.3. Побудова числення висловлень. Формальне доведення і формальне
виведення в численні висловлень. Властивості відношення виведення у численні
висловлень.
Тема 1.4. Несуперечність числення висловлень.
Тема 1.5. Правила введення і вилучення логічних операторів.
Тема 1.6. Повнота числення висловлень.
Тема 1.7. Адекватність числення висловлень алгебрі висловлень.
Тема 1.8. Розв’язність числення висловлень.
Тема 1.9. Встановлення існування доведень і виведень у численні висловлень.
Тема 1.10. Логічний аналіз міркувань.
Тема 1.11. Знаходження наслідків із заданих гіпотез.
Тема 1.12. Знаходження гіпотез для відомих наслідків.
Тема 1.13. Спрощення систем висловлень.
Тема 1.14. Логічні задачі.
Модуль 2. Моделі подання знань
Тема 2.1. Основні моделі подання знань.
Тема 2.2. Семантичні мережі.
Тема 2.3. Фреймові моделі. Сценарії.
Тема 2.4. Логічні моделі.
Тема 2.5. Продукційні моделі.
Рекомендована література
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