
т

1+l(y--t)=
п

."i'-' , j =T, r, (6)

де ; - множина Bcix складових цi.пьовоi функцiТ, включаIочи

складовi, якi доповнrоють цiльову функцiю.
За необхiднiстю можливим с визIлачення вiдхилення

загальносистемного критерiя оптимальностi вiд оптимуму у випадку

викшочення параметрiв оистеми з математичноi моделi без

вiдповiдного перерозllодiлу ваг адитивних членiв моделi (факторiв

впливу). У цьому разi вIlзначасться шукане вiдхилення вiд

оптимаJIьного зцачення цiльовоi функцii, iнгралiенти математичноi

моделi якоi ще не пiдчягали модифiкацii, тобто яка не утримуе Bci

iMaHeHTHi особливостi лос.тtiджуваноi системи.

Зрозумiло, що запропонована методика с унiверсальною i може

I\4ати широкi перспективи використання у рiзних галузях науки i

технiки: при очiнчi технiчних систем, у cKoHoMirri i т.д. У тому числi

розроблена метOдика, як бупо показан0 вище, € зручнOIо при ii
використаннi в методах оцiнки та контролю знань. Запропонована
методика легко адаптуеться до умов комп'ютерноi реалiзацii, що
сутт€во спрощуе рOзрахуЕки т,а пiдвищуе перспективу точностi оцiнок.
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осоБливостI поБудови учБовоi ЕкспЕртйоI
IнФормАцIЙно-пошуковоi систЕми

доц., к.т.н. Меоюра B.I., Ставнича Т,М.

Украша, Вiцiлиrц, Вiштицький державний технiчшiй унiверситет

На сьогоднitпнlй день, у зв'язку з великим обсягом

знань та практиtIно необмеженими можJIивостями

рiзноманiтноi iнформацii з копгп'ютерних мереж, зокрема мережi Intemet,

все бiльш важJIивими стають проблеми поцryку нових форм та методiв

передачi знань.

Особливо актуальною ця проблема ста€ перед закладами освiти,

яким нsобхiдно знахOдити HoBi формш органiзацii науково-дослiдноi

роботи сryдентiв, навчання сryдентiв органiзацiТ самостiйноi роботи, та

привиття Тм навичок з lrошуку iнформiцii та Ti вмiлого використання.

Анаrriз побудови iнформацiйыо-пошуковI]D( систем [1] та ix використаннJI в

у.lбових закладiD{, гlок€lзав, що з точки зору ефективнот оргаллiзацii

самостiйноТ роботи отудентiв початкOвих KypciB, якi тiльки цочинають

знайомство з новою для себе цредметцою областrо, визfiачаючи майбутнiй

напрямOк науковIФ( дослiджень, i не е фахiвцями з iнформацiйного пошуку,

доцiльно створити спефашiзовану систему. Така,система повинна в процссi

пошуку iнформацiТ пiдтримувати дiалог на обмеженiй природнiй MoBi i

забезпеч,чвати можливiсть розlzмiшля смислу не зав)Iqци чiтко

сформульованлж запитiв. lde можна забезпечити за рахунок вк;IючеишI до

ii складу бази знань ýЗ), яка мiстшть зЕаннjI експерта пр0 пеЕну предметЕу

обlrасть i дозволить допOвЕювати нsповцi запити вiдловiднслю

Призначекtrям системи е не виведеЕня масивiв iнформацii

вiдповiдно отриманI.D( кJIючових слiв, а нада.н}uI KOHKpеTHI,ID( вiдповiдей на

поставлеr*ti зшIитаI1}llI,

l'-l п

Е", П x{i,f]x[l"
ie'!2 k=| P=i +1 1

оц}иманшI

l

]

I

]

]

Венников В.А" Теория подобия и моделирования. -
trпкопа, 1976. -480 с.

Высшая



У зв'язку з rцrм в учбовiй експертнiй iнформачiforо-пошуковiй

сиsгемi (уЕiгtс) необхiдно iтпеrрувати в pil1'akax oдlici сисrеми елементи

експертнl,Dь шrформацiйно-пошуковI4х sшстем та ýистем аншriзу

цриродномовшпr TeKcTiB.

Рвом з rцлм, оскirьки система прк}начена тiльки дIя початкового

ознайомлfifitя з пред,rегною областю, до iii ocHoBfiIж компOнекгЬ та

харакгФfiсгик мохqпь висувtrгись менш iKopcTKi виI\,lоги кiж до

вМовiдшаr спефалiзовlпп< систем.

Вшrодячи з ск€t]}аЕого були сформупьоваtлi TaKi ocHoBHi вимоги до

мегодiв тазасобiв побудови УЕIПС:

l) Iнформаuiftrо-пошукова мова ше0 повинна забезпечувати

екстшiцrrпrе вира:кешri корисýI.D( дIя пош_Yку логi.шrшr вiдношеltь i

пслпtологiчшлrс асоцlацlй мiж словами IПМ, тобто пФаддrматIfIнIФ(

вiдtошеrъ.

2) Необхiпно врФювувати текýтуаяьнi вiдвошення в пошуковому образi

дOкуilfOmа так як вони несуть багаrо iнформшlii i луже цiнпi дlя

уЕIпс. В роарбшемiй системi доцiльно викориýтовувати rпвхiдяе

IIадJIипIкове iндексуванlt s.

3) Можшшiсгь вrЕначенн,l Gмиýяу, що обумовrшосгься такими

ПРИЧИЕi!I\,rИ:

нсобхiМсrю вiдрiзняти слово (групу спЪ) l вiд олова В;

дJш вираження iнформаlrii, яка використовусться rrри BlkoHшTri

iьплiкапвнлпt i сrшонiмiшrш перетвореlъ;

для компшrгног0 вирФкеншl смисJry, mбто для замiни "куска''

, gмиФry 0ди}r слово}r;

- при пошуку знань в семаrrплчнiй сiпц.

4) tlорiвtlя:ьшfi аrrавiз процесЪ рitпlя та навчання пOказав, Iцо

розробляему систему доцiльно вiднsсти до уrбових. Тобто вона

повинна запропонувати максимаJьну допомоIу в rryоцесi

знаходжёння необхiдноi iпфорr*tаuii i у вш-rадку, *onn'лодина
(користувач) мае дел(У мету, можJIиво не досиrь чiтко
сформульовану, падати допOмоry в ii бiльш чiткому формуlповаllнi та

досягнеrпri' при IФомУ rre здiйсттовати нiякого коЕгроJIIо над дiями
н€lвчаемоrо.

5) Знання в УЕШС доцi.lьно ilредсг{rвЕти за допомогою розшIФsню(
семшrтичн}D( ciToK. Цей метоД дозвоJIяс FхлIfi{уги педолiкiв
трацr*dйшлж cei{aIIT!ФIHI.D( ciToK: склqднiсть предст!lвлеш{rl

KBaETopHID( отверддtеш, подЩ що змirпоrФться, ix недостатrто

внразIry погуlшriчгь [2]. BiH надае Mo]igIIrBicTb розбrrrтя ciTi на гriдсiтi
(простори) i встановrповаm вiдrошення не тiльли Mixc верlшшrами,

шei Miж rФосторами.

для реалiзацii сформульованлок вимог необхiдно вирiшlтги Taki

задачi: рзробиги матtмrптrнi моделi аrrалiзаmра заII}lту та синт€зу

вtлкiIщого реченlill, модель предмsгЕIоi областi та поtrryк}i iнформацii i на

ocEoBi математиqнш( моделей розробшги алгорrrми та проrраrштr засобц

що забезпечуть фршшдiоryвшrя УЕIIТС,

Першою задачою, яка поýтас перел УЕIПС с правильrшй переrстrа,д

замry на внутрiпrлшо мову системи. ,Щля rрого було заrrропоновано

викорисIовр;лти два вIцк нqдJпIшкового irтдексуваrпrя: висхiдне та

ttl1зxiшe. Висхiдrе irrдексувшлrЯ ýикористовусться в режимi пoIrOBHeшý{

бази зншь дU{ допOвнецflrI пошуI*oвого образу документа iндексаъяи, якi

пiдlорядовуютЬ вlоslдd ilшекси. Нвхiдне iндексраtлня

внкOрцOтовуеться дш попIукового пФедшсання заtIIIfгу i полягаs в

доповпснi вшriд*пс iццексiв пiдltег.тпшrrн iM iндексапrи.

АналiЗ зап}rry корfiýтувача вЦбувасгься в 3 gгаrша: морфологiчrпй,

сшrгжсишШй та сем8Нтичнt{Й tЗ]. На морфологiчнýму етапi речення
rrодi.ltясгься на Qлова. При rpoMy береrъся першЁ слово i вiдлrlкусrься в

олOвЁику готовLlD( словоформ, Яrсщо слово знайдене, то йому прlmисусrься



вiдповiдна :морфологiчна iнформаlхiя, в прсгиjIежному випадку слово

подiляегьоя на частини та спiвставляеться з слоtsником осII0в та таб.тпщею

афiксiв, При спЬставленi вlцасться BiдloBiдla морфологiчна iнформацiя.

Такиrrц цдrом обробллmься Bci слOва речення.

Морфологiчна qгрукгура речення мас вигJIяд:

k

Ц =UG,,

де Gr - морфологiчна сгрукгураречення;

G1 - орм}лЬТиГРафа Gу(Хч, R ),
де Хс - мIrожина еяеменгiв морфологiчноi моделi;

Лgt - множина морфологiчшrх Biдlomelъ,

Прш сrлrгаксичному аналiзi рýчення подiляrгься на основнý та

пiдряще, Спочаrку ана.тliзуоться словформи осшовItогo речешu:

обирашrься словоформи з модеJulIо кФувшIня та на ocHoBi iнформаrдii з

сlштаксичноi зOни словника знаходяться зв'язки мiж l*ltrlи та irлшами

словоформами ocнoвHotlo речешш. В свою черry, словоформи, що на

м8ють t*оделi керувапня, розбtшаrоться ка iMer*Ti групт1 та знrlходдБся

слштгаксичнi вiдrшrеtшя в rrиrr, В резуlьтатi апалiзу словоформ 0снOвного

реченЕI, отршлуеi{р зв'язки мiж rшми. Пiсля rФого здйсr*оеться розбiр

пiдрядlого реч€ння, який вiдбувасгься аналогjчно.

Таким члшлом отримусfься сиlпаксиttна сqрукгура речення, яку

можнапредст,лвI,Iти у вrглядi грфа Фffs, Л*а), де

Rr2 = Л*, UЛ,

де ф- система ображп< сиртаксичtЕих вiдrоrпеrъ

Еа eTarri семаRтичноrо аналiзу речешш "*о**a"- замiна

синт:lкýячнш( вiдrошень на семшfIичнi та пФепшс сиrrгаксиsноi

шрукг}ри речешц у вкутрiшне представлення, щ0 iдеrтпrчне

представJIенýю знtlIIь в сематп.tчнiй сiтцi.

В розроблясмй сисгемi БЗ представлена у виглядi сем&тиsноi
оiткц яха подiляегься на абстрактну та коlш9сгну ciTlcl. Абсграrгrяа А-
ciTb зберiгас iформацiю fiро мно}шшу можJIивI'( та дошустимю( cTalrb

предrвтлоi облаrгi, в коlлсретнiй K-ciTi оrмсуmься об'сrсгц лсi явллоться

рOаJъниil наповненцям попrIть, що зустрiчаrсrгься в A-ciTi.

IнФормацifша лощеб4 що вI.1значас змiст та цiль зшш'rry до БЗ

описуепся llBToHoMHoIo семант}fiною сiжою - сirхою заIиту, яка

побудована за тими ж правилапtи i вiдображае Ti ж об'сrrrи та Biдroпrcrrrя,

якi предсгавленi в системi знань семантшшою сiткою. Поlrryк вiдrrовiдi на

заrпrг реалiзусться спiвсгавлеrшям сiтки зllIII4ту з фрагмеlпом семапи,rноi

сiтки,

Фу*сrцiонаlьна робога УЕIПС скпадасться з тьох частин:

1) анмiЗ вхiдrогО реsен}И (сугь якогО поJIяга€ у вrвначенi смислу заrшrту

на осповi трьохрiвневого апалiзу);

2) обробка вхiдiого заIfrfry (яка полягае у вцобраlкенi графа рýченн,r на

БЗ);

3) сrшггв вюriдrого реqешrя або загrr;rшпrя дIя угочнення зшлrrу, або

отришання вuшовiдi у вlтлддi тексгу з бази дакlfl("

Внаслiдок проведепоi робffги буш сформульоваrri вплоги до УЕШС,
яка поедryе в собi oKpcMi риси IПС, ýистем аriшiзу прироlOЕомовнI4х

речень та eKflIepTЁIж сtlствм. Розроблсна мOдýль предцетноi областi та

затФопOшован аJIrOрштм пошуку в нiй необхiдlоi iнформацii, Розрблено

апгоригп,tiчне забеспеченця та копмлекс програ]!iнlо( засобiв, щФ дозволив

лракгI8Iпо реалiзувmи перппd пршrсrгшп УЕШС.
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OIШT IIРЕПОДАВАНИЯ ТЕХtIOЛОГ}Й СОЦАНИЯ
ОБУЧАЮIЦИХ СИСТЕМ IIРИ ПОШОТОВКЕ ИНЖЕЦЕРО&

пЕдАгогOв

Е.В. Громов, Пеrров 0.В.
Укрепшъ г. Хlрыsов, Украrrпскаr пIйlсIIGрfiо-педrгогнчесмя rкlдения

Рассмппрuваюmся резульmспъl uсслеёоваtлuй опыmа прпйаванлtя совре-
л4еннш lпexyollozuil созdанuя обучаюtцж сuсmем dлtя u$женерно-
пеlаzслеtлческuil спецtлальностпей. Излоuсецы некоmарые mеореmчческuе ос-
пекmы зфglu созdанttя обраюtцuх снсmем, в часmносmu uсrrолвованае
<<шабsлонноilу mехналоаrч ttx софанuя. Пойеdены ufпоzu rywrtоdамнttя в
mеченuц несколькчх лелп нмых пехнолоzuа созdанlм обучаоlл4tlх сuсmем в

раллках спецкурсов duсцuппахы кИнфрмапuка u вычаслиmелыrсtя пехiltл-
ка ll аля uн аса rc ров-пеdu oz ов,

1. Постrяовкr задаtш

На сегодrлпл*лй деrъ, не смотря Еа повсомбgгllое прогреýскрующ€ý

внед)еflЕе кошБрrsрilой TtxнrEfl{ в пнфориаlщонных технOлогш? в раз-

JIиtшне сферы офазоваrия и обцспризнаЕносБ ффкгивноrгп сOвреь{еЕ-

ны:( кOнIьют€рцьD( т€хýологий обучения (КТ0), остаются церешепшъши

ряд прблем. Так, до ýих пор не удаетýя поJшOOIъю поIФнть сIIрs ша мче-

ствеЕпне обучапощиз сfiстЁмн (ОС). Прк*лЕа це ToJIьKo в тOм, что D сJIо-

живпrйся экоIlомwIеской сшгуалlдти возЕикilOт фrшансовые ýлохшоуг}ъ

то-рмозfiцие уmт прOцесс [l]. В основном, это уке опр€деJIяетЕя выбраr*rой

техпологией созданшI {JС. Есlrи реъ идsг 0 созд:lнип новой оС, то 7пl за-

дillа укs док)Jьно хорошо шрработаrrа [2], О,шако специфика созданЕя ш

шримешенцп КТО в уrебном прOцесýе ýrкпюt{аsтся в том, щ0 разраfuтаII-

2.

з.


