
Інтелектуальна обробка даних у розподілених інформаційних середовищах 
 
Мета курсу – надання студентам навиків роботи з сучасними 

інформаційними технологіями, отримання навичок роботи з технологіями 
використання інтелектуальних моделей в MatLab та отримання основних навичок 
роботи з програмним забезпеченням, що реалізує нейронні мережі.  
Міжпредметні зв’язки. Курс «Інтелектуальна обробка даних у розподілених 
інформаційних середовищах» має безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, 
як «Системний аналіз», «Математичні методи дослідження операцій», «Методи і 
засоби комп’ютерних інформаційних середовищ», «Інтелектуальний аналіз 
даних» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: володіти і застосовувати сучасні методи аналітичної роботи 
у практичній діяльності, бути здатним виробляти власну оцінку швидкоплинних 
процесів суспільно-політичного та економічного життя, тощо.  

Програмні результати навчання: 
знати: механізми використання алгоритмів і засобів аналітичної обробки 
інформації, отримання нових знань на основі основних моделей подання знань: 
• логічної, 
• продукційної, 
• сематичної, 
• фреймової, 
• моделей на основі нечіткої логіки та нейронних мереж; теоретичні основи 

створення та використання сховищ даних в розподіленому інформаційно-
телекомунікаційному середовищі. 

вміти: розробляти та експлуатувати програмне забезпечення, яке реалізує 
розподілену обробку інформації на основі сучасних Intranet-технологій на 
основі інтелектуальних алгоритмів; працювати з інструментарієм аналітичної 
обробки інформації, який є у складі корпоративними СУБД, сховищами даних 
та базами даних в Intranet-середовищі; працювати з програмним забезпеченням, 
що реалізує нейронні мережі; розробляти  та  працювати  зі  сховищами  даних  
та  інструментарієм  аналітичної обробки інформації сучасних СУБД. 



володіти: навичками використання алгоритмів і механізмів аналітичної обробки 
інформації. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: Основні напрямки досліджень в 
області штучного інтелекту. Тест Т’юрінга. Гіпотеза Н’юелла-Саймона. Логічний 
підхід. Структурний підхід. Еволюційний підхід. Імітаційний підхід. Сховища 
даних. Концепція сховищ даних. Порівняння системи оперативної обробки 
транзакцій та сховищ даних. Проблеми, що виникають при розробці та супроводі 
сховищ даних. Архітектура сховища даних. Інформаційні потоки в сховищах 
даних. Інструменти і технології сховищ даних. Куби даних. Денормалізовані 
просторові бази даних. Методологія Dimensional. Схема зірка та сніжинка. Куби 
даних. Ієрархії. Агрегати. Варіанти реалізації сховищ даних. Формати зберігання 
даних в OLAP-кубах. Вітрини даних. Потоки даних. Створення структури 
вітрини даних в SQL Server Management Studio. Задання вимірів. Установлення 
зв’язків. Заповнення порожньої вітрини за допомогою Integration Services. 
Створення проекту служби інтеграції. Потоки даних для таблиці фактів.  
 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 
105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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