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Теми, які виносяться на екзамен 

 

1. Поняття інтелектуальної системи. 

2. Поняття штучного інтелекту. 

3. Основні задачі, вирішувані дослідниками в області штучного інтелекту. 

4. Сфера застосування сучасних досліджень зі штучного інтелекту.  

5. Що таке поняття «предметна область» в дослідженні та розв’язанні 

задач штучного інтелекту? 

6. Що таке знання? 

7. Які існують методи (моделі) подання знань предметної області в 

інтелектуальних системах? 

8. Що таке продукційні моделі? 

9. Поняття продукції. 

10. Що таке логічні моделі представлення знань? 

11. Що таке семантичні мережі? 

12. Фреймові моделі та мережі фреймів. 

13. Що таке експертна система? 

14. Основні характеристики експертної системи. 

15. Структура експертної системи. 

16. Що таке машина виведення (логічного висновку)? 

17. Що таке база знань? 



18. Класифікація експертних систем. 

19. Етапи розроблення експертної системи. 

20. Переваги та вузькі місця експертних систем. 

21. Сфера застосування експертних систем. 

22. Дати опис декількох найвідоміших експертних систем. 

23. Що таке дедуктивне логічне виведення? 

24. Що таке індуктивне логічне виведення? 

25. Що таке абдуктивне логічне виведення? 

26. Визначення та сутність інтелектуального програмного агента 

27. Які основні властивості мають програмні агенти? 

28. У чому полягає різниця між простим агентом та інтелектуальним 

агентом? 

29. Яка внутрішня структура програмного агента та як взаємодіють 

компоненти структури між  собою? 

30. Мови програмування агентів та мови обміну повідомленнями між 

агентами. 

31. Які  існують архітектури програмних агентів (класифікація)? 

32. Органи по стандартизації програмних агентів. 

33. Які існують ознаки інтелектуальності агента? 

34. Сфера застосування агентних технологій. 

35. Поняття мультиагентної системи та властивості агентів у цій системі. 

36. Що таке проактивність програмного агента? 

37. Сфера застосування мультиагентних систем? 

38. Визначення і суть штучних нейронних мереж. 

39. Складові штучної мережі: нейрони, з’єднання та ваги, правило навчання. 

40. Алгоритми навчання штучної нейронної мережі: алгоритм зворотнього 

поширення помилки (back propogation). 

41. Послідовність етапів машинного навчання нейронної мережі.  

42. Сфери застосування штучної нейронної мережі. Поняття глибинного 

машинного навчання. 

43. Семантичний Веб: його основна мета, та застосування до нової версії 

Веб (Web 3.0) 

44. Компоненти Семантичного Вебу: онтологія, Веб-сервіс, програмний 

агент, метадані. Короткі характеристики.  

45. Що таке онтологія і тезаурус. Редактори онтологій. 

46. Що таке Веб-сервіс, мови для подання онтологій. 

47. Що таке програмні агенти та інтелектуальні програмні агенти. Мови 

програмування для агентів. 

48. Стек протоколів для Семантичного Вебу. 



49. Що таке Semantic Wiki (семантична вікіпедія)? 

50. Які ненедоліки існують у традиційних Вікі? (у Вікіпедії)? 

51. Основні характеристики і можливості Semantic Wiki. 

52. Які сучасні прикладні системи Semantic Wiki ви знаєте. Дайте їх 

характеристики. 

53. Дайте визначення поняття машинного навчання. Сфера його 

застосування. 

54. Які існують задачі машинного навчання?. 

55. Що таке глибинне машинне навчання?  

56. Що таке машинне навчання на основі правил? 

57. Що таке пошукові системи? Які два типи пошукових систем існують у 

Веб-просторі? 

58. Що таке PageRank у пошукових системах? 

59. Що таке семантичні пошукові системи? Навести приклади. 

60. Що таке рекомендаційна система в Інтернет? 

61. Типи рекомендаційних систем та сфери їх застосування. 

62. Поняття алгоритму колаборативної фільтрації, що використовується у 

рекомендаційних системах. 

63. Що таке інтелектуальний аналіз тексту Text Mining та його завдання і 

сфера застосування? 

64. Поняття синонімії та омонімії в розпізнаванні тексту та методи їх 

вирішення (тезаурус і дерево рішень). 

65. Суть і поняття технології інтелектуального аналізу даних Data Mining 

66. Які основні задачі Data Mining ви знаєте? 

67. Які сфери застосування Data Mining ви знаєте?. 

68. Задача класифікації: суть та застосування. 

69. Задача прогнозування: суть та застосування. 

70. Методи інтелектуального аналізу даних: дерево ухвалення рішень. 

71. Задача кластеризації: суть та застосування. 

72. Що таке генетичний алгоритм у інтелектуальному аналізі даних і його 

застосування? 

73. Що таке система штучного інтелекту? 

74. Що таке машинне навчання? 

75. Індуктивне і дедуктивне навчання. 

76. Штучні нейронні мережі: визначення та сфери застосування. 

77. Що таке глибинне машинне навчання? 

78. Що таке машинний зір? 

79. Чи може машина мислити? Суть тесту Алана Тюрінга. 

80. Суть технології розпізнавання образів. 



81. Що таке штучне життя? 

82. Приклади програм інтелектуальних інформаційних систем. 

83. Що таке генетичний алгоритм у інтелектуальному аналізі даних і його 

застосування. 

84. Концепція Семантичного Вебу (Semantic Web). 

85. Мета Семантичного Вебу (Semantic Web). 

86. Основна ідея Семантичного Вебу (Semantic Web). 

87. Що таке інформаційний пошук? 

88. Що таке релевантність та пертинентність пошуку? 

89. Що таке інформаційно-пошукова система? 

90. Що таке PageRank у інформаційному пошуку? 

91. Що таке індексування при пошуку інформації? 

92. Що таке Text Mining? 

93. Дати визначення технології інтелектуального аналізу даних Data Mining. 

94. Класифікація задач Data Mining. 

95. Структура програми інтелектуального аналізу даних Deductor. 

96. Редактор онтологій Protege. 

97. Онтологія CYC у відкритому Web-просторі у галузі штучного інтелекту. 

98. Інтелектуальна система IBM Watson для медицини. 

99. WordNet – семантичний словник англійської мови та його застосування 

для інтелектуальних систем. 

100. Семантичні відношення між концептами у семантичній мережі. 

101. Обробка природної мови (NLP) – напрямок розвитку штучного 

інтелекту для аналізу та синтезу природної мови. 
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