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1. АНОТАЦІЯ
Цей курс стосується однієї з найбільш перспективних і привабливих частин розвитку
наукового знання – методології штучного інтелекту. У ньому детально розглядаються базові
поняття теорії нечітких множин і нечіткої логіки, необхідних для побудови нечітких моделей в
техніці та економіці. Вивчаються особливості нечіткого моделювання в середовищі MATLAB.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ. Історія розвитку теорії нечітких множин та нечіткої логіки.
2. Основні поняття теорії нечітких множин. Означення. Характеристики нечітких множин.
Функцій належності. Прямі методи побудови функцій належності.
3. Операції на нечітких множинах. Рівність та домінування нечітких множин. Перетин,
об’єднання та різниця нечітких множин. Альтернативні операції перетину та об’єднання
нечітких множин. Нечіткі оператори.
4. Нечіткі відношення. Характеристики нечітких відношень. Операції над нечіткими
відношеннями. Нечітке відображення.
5. Нечітка та лінгвістична змінні. Нечіткі величини, числа та інтервали. Операції над
нечіткими числами та інтервалами. Нечіткі числа та інтервали типу (L-R)-функцій. Трикутні
нечіткі числа та трапецевидні нечіткі інтервали.
6. Основи нечіткої логіки. Нечітке висловлювання та нечіткий предикат. Логічні операції з
нечіткими висловлюваннями. Логічне виведення в логіці висловлювань.
7. Системи нечіткого виведення. Базова архітектура систем нечіткого виведення. Етапи
нечіткого виведення. Алгоритми нечіткого виведення.
8. Процес нечіткого моделювання в середовищі Matlab. Розробка системи нечіткого
виведення в інтерактивному режимі. Розробка системи нечіткого виведення в режимі командної
стрічки. Нечітка кластеризація в Fuzzy Logic Toolbox. Нечіткі нейронні мережі. Характеристика
ANFIS – адаптивних систем нейро-нечіткого виведення.
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