
 

Вінницький національний технічний університет 

 

Факультет комп’ютерних систем і автоматики 

 

Кафедра комп’ютерних систем управління 
 

 
 

 

 
 

 

Пояснювальна записка 

до магістерської кваліфікаційної роботи 

 

на тему Ідентифікація багатофакторних залежностей за допомогою баз знань 

з нечіткими правилами різних типів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент 1 курсу, групи 3КСУА-14м  

спеціальності      

8.05020101 – Комп’ютеризовані системи  

управління та автоматика   `  
                     (шифр і назва спеціальності) 
 

                      Тилець Р. О.                   
                        (прізвище та ініціали) 
Керівник      Штовба С. Д.     
                        (прізвище та ініціали) 
Рецензент     Бісікало О. В.     
                        (прізвище та ініціали) 

______________ 
                 (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця - 2015 р. 



 

   Вінницький національний технічний університет    
( повне найменування вищого навчального закладу )  

Факультет    комп’ютерних систем і автоматики     

Кафедра    комп’ютерних систем управління      

Освітньо-кваліфікаційний рівень  інженер-дослідник з комп’ютеризованих  

       систем та автоматики     

Спеціальність  8.05020101 – Комп’ютеризовані системи управління та автоматика 
(шифр і назва)  

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри КСУ 

В.М. Дубовой 

     
“ 02 ”  вересня  2015 року 

 

 

 

З А В Д А Н Н Я 

НА МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ 

 

     Тильцю Роману Олексійовичу     
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема магістерської кваліфікаційної роботи Ідентифікація  багатофакторних  

 залежностей за допомогою баз знань з нечіткими правилами різних типів    

керівник магістерської кваліфікаційної роботи  Штовба С. Д., д.т.н., проф.,  
                                                ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

затверджена наказом вищого навчального закладу від “ 01”  09  2015 року № 207 

2. Строк подання студентом магістерської кваліфікаційної роботи  10. 11. 2015 року   

3. Вихідні дані до магістерської кваліфікаційної роботи 

1. для ідентифікації використати мінімум 2 типи нечітких правил;      

2. перелік типів нечітких правил – Мамдані, Ларсена, Сугено, Цукамото, синглтонна;   

3. мінімальна точність ідентифікації багатофакторної залежності – 90%;      

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки 
1. Огляд стану питання та постановка задач дослідження;       

2. Моделі логічного виведення за нечіткої бази знань з правилами різних типів;   

3. Модифікація методу параметричної ідентифікації за нечіткої бази знань з правилами  

різних типів;              

4. Програмна реалізація ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою бази  

 знань з нечіткими правилами різних типів;         

5.  Обчислювальні експерименти;          

6.  Економічне обґрунтування доцільності розробки;       
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 
блок-схеми алгоритмів розробленого програмного забезпечення;      

UML-діаграма розгортання розробленого програмного забезпечення;     

UML-діаграма послідовності розробленого програмного забезпечення;     

UML-діаграма варіантів використання розробленого програмного забезпечення.    

 



 

6. Консультанти розділів магістерської кваліфікаційної роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали та посада  

консультанта 

Підпис, дата 

завдання видав завдання 

прийняв 

1-5 Штовба С. Д., професор кафедри КСУ   

6 Козловський В.О., професор кафедри 

ЕПОВ 

  

    

 

7. Дата видачі завдання   01 вересня 2015 року     
 

Календарний план 

№ 

з/п 

Назва етапів роботи Строк виконання 

етапів роботи 

Примітка 

1.  Огляд стану питання та постановка задач 

дослідження 

1.09.2015р.  

2.  Опис Моделі логічного виведення за нечіткої бази 

знань з правилами різних типів 

12.09.2015р.  

3.  Модифікація методу параметричної ідентифікації за 

нечіткої бази знань з правилами різних типів 

25.09.2015р.  

4.  Програмна реалізація ідентифікації 

багатофакторних залежностей за допомогою бази  

знань з нечіткими правилами різних типів 

2.10.2015р.  

5.  Обчислювальні експерименти 12.10.2015р.  

6.  Економічне обґрунтування доцільності розробки 22.10.015р.  

7.  Оформлення пояснювальної записки, графічного 

матеріалу і презентації 

10.11.2015р.  

8.  Захист МКР 19.11.2015р.  

 
Студент 

_____________   Тилець Р. О.   
(підпис)         (прізвище та ініціали) 

Керівник магістерської кваліфікаційної роботи 

_____________   Штовба С. Д.   
(підпис)        (прізвище та ініціали) 

 

 

 



 

АННОТАЦІЯ 

 

Тема магістерської кваліфікаційної роботи - ідентифікація багатофакторних 

залежностей за допомогою баз знань з нечіткими правилами різних типів. 

Виконав - магістрант кафедри КСУ, Тилець Роман Олексійович. 

Мета магістерської кваліфікаційної роботи - підвищення якості нечіткої 

ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою нечітких баз знань з 

правилами різних типів. 

В роботі розглядається ідентифікація багатофакторних залежностей за 

допомогою бази знань з нечіткими правилами різних типів, а саме нечіткі правила 

типів Мамдані, Сугено, Ларсена, Цукамото та синглтонні нечіткі правила. Такий 

формат нечіткої бази знань дозволяє описати багатофакторну залежність в різних 

зонах факторного простору за допомогою нечітких правил найбільш релевантного 

формату. 

В роботі проведено огляд стану питання та поставлені задачі дослідження, а 

саме - розробити моделі логічного виведення за правил: Мамдані-Ларсена, Сугено-

синглтоних-Цукамото, а також за будь-яких правил; модифікувати метод 

параметричної ідентифікації за гібридної нечіткої бази знань; виконати програмну 

реалізацію; провести обчислювальні експерименти та економічне обгрунтування 

розробки. Згідно поставлених задач описано моделі логічного виведення за нечіткої 

бази знань з правилами різних типів, проведена модифікація методу параметричної 

ідентифікації за нечіткої бази знань з правилами різних типів. За допомогою 

математичного пакету MATLAB та його компоненту Fuzzy Logic Toolbox виконана 

програмна реалізація ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою 

бази знань з нечіткими правилами різних типів, за допомогою орзробленого ПЗ 

проведені обчислювальні експерименти. Правильність роботи програмного 

забезпечення підтверджена тестуванням. В ході виконання роботи обґрунтовано 

економічну доцільність розробки. 

 



 

ABSTRACT 

 

The topic of master's qualification work is identification of multivariable 

dependencies with the usage of knowledge databases with fuzzy rules of different types. 

The work is done by master student of Department of Computer Control Systems 

Tylets Roman Oleksiyouvytch. 

The purpose of the master's qualification work is improving the quality of 

multivariable dependencies identification by using of knowledge databases with fuzzy 

rules of different types. 

The multivariable identification of dependencies with the usage of the knowledge 

base with fuzzy rules of various types, such as Mamdani, Sugeno, Larsen, Tsukamoto and 

singleton fuzzy rules is viewed in the work. The format of hybrid fuzzy knowledge 

database allows us to describe multivariable dependences in different zones of the factor 

space with fuzzy rules of the most relevant format. 

An overview of the issues and tasks is conducted in the work. The tasks are: a) to 

develop a model for fuzzy inference by knowledge database for such 3 cases : 1) Larsen-

Mamdani, 2) Sugeno-Singleton-Tsukamoto, 3) When in database are presented rules from 

first and second cases; b) modify parametric identification method for a hybrid fuzzy 

knowledge base; c) perform software implementation; d) conduct computational 

experiments and make economical reasoning.  

According to the tasks the models of logical output from knowledge base with rules 

of various types are described, modification of the method of parametric identification the 

fuzzy knowledge base with rules of different types is conducted. The implementation of 

multivariable dependence identification by using of the knowledge database with fuzzy 

rules of different types is executed by using the MATLAB mathematical package and its 

component - Fuzzy Logic Toolbox. The correctness of the software is confirmed by 

testing. Also in the work is confirmed the economic feasibility of development. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Кожен рік людство виробляє і накопичує велику кількість 

знань. На сьогодні накопичено великі обсяги спостережень за різноманітними 

багатофакторними залежностями. Наприклад такі залежності можуть описувати 

процеси у сільському господарстві, медицині чи техніці. Задача ідентифікації 

полягає в побудові за цією інформацією математичних моделей описаних 

залежностей. 

Сьогодні все частіше ідентифікацію складних залежностей в умовах 

невизначеності проводять за допомогою нечітких баз знань, які дозволяють 

ефективно врахувати доступну початкову експертно-експериментальну інформацію.  

Нечіткою базою знань називається сукупність продукційних правил «Якщо – 

тоді», які описують взаємозв'язок між входами та виходами деякого об'єкту з 

використанням нечітких термів. База знань - це особливого роду база, розроблена 

для управління знаннями, тобто збором, зберіганням, пошуком і видачею знань. База 

знань — важливий компонент інтелектуальної системи. Найвідоміший клас таких 

програм — експертні системи. Вони призначені для знаходження способу 

вирішення специфічних проблем, базуючись на записах БЗ і на користувацькому 

описі ситуації.  

Проблеми які вирішують нечіткі бази знань – моделювання, ідентифікація 

залежностей, прийняття рішень. Використання нечіткого логічного виводу дозволяє 

значно зменшити обсяги обчислень. 

Нечіткі системи в даний час використовуються у багатьох технічних засобах, 

таких як: пральні машини, автомобілі, безпілотні літаючі засоби, космічні апарати та 

інші. 

На сьогодні існують системи, котрі реалізують логічне виведення по базі 

знань з використанням правил одного типу, проте такі системи мають недолік – при 

описі залежності в різних зонах факторного простору ми обмежуємося 

використанням правила певного типу.  
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Нами пропонується використання бази знань яка використовує нечіткі правила 

різних типів, це означає, що при описі залежності в різних зонах факторного 

простору ми можемо використати правило найбільш релевантного типу, тобто ми 

усуваємо недолік логічного виведення по базі знань з правилом одного типу. 

Робота виконана в рамках наукової теми 46К4 кафедри комп’ютерних систем 

управління. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження - підвищення якості нечіткої 

ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою нечітких баз знань з 

правилами різних типів. 

Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати наступні задачі: 

- провести огляд стану питання дослідження; 

- провести постановку задач дослідження; 

- описати моделі логічного виведення за нечіткої бази знань з правилами 

різних типів; 

- провести модифікацію методу параметричної ідентифікації за нечіткої 

бази знань з правилами різних типів; 

- виконати програмну реалізацію ідентифікації багатофакторних 

залежностей за допомогою бази знань з нечіткими правилами різних 

типів; 

- провести обчислювальні експерименти для перевірки підвищення якості 

нечіткої ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою 

нечітких баз знань з правилами різних типів. 

Об’єктом дослідження є процес ідентифікації багатофакторних залежностей за 

допомогою нечітких баз знань. 

Предметом дослідження є моделі та методи ідентифікації багатофакторних 

залежностей за допомогою баз знань з нечіткими правилами різних типів. 

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані поняття теорії 

нечіткої логіки (Розділ 1, Розділ 2, Розділ 3) та обчислювальних методів (Підпункт 

1.3 першого розділу, Розділ 3), теорії ідентифікації (Розділ 1), методів оптимізації 

(Розділ 3).  
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Наукова новизна одержаних результатів.  

1. Вперше розроблено моделі нечіткого логічного виведення, які на відміну від 

моделей виведення по гомогених нечітких базах знань, дозволяють виконувати 

логічне виведення по базі знань з правилами у різних форматах. 

2. Модифіковано метод параметричної ідентифікації за допомогою НБЗ, 

відміннстю якого є можливість навчання НБЗ з правилами різних типів. 

Практичне значення роботи. На основі теоретичних положень розроблено ПЗ 

яке дозволяє ідентифікувати складні багатофакторні залежності. Багатофакторні 

залежності можуть описувати різномантні процеси в техніці, соціумі, медицині. 

Достовірність теоретичних положень забезпечуються строгістю постановки 

задач, строгою логічною послідовністю умовиводів, коректним використанням 

методів математичного апарату під час доведення розглянутих положень. 

Достовірність теоретичних положень підтверджена емпірично за результатами 

обчислювальних експериментів. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати отримано автором самостійно. У 

працях, опублікованих у співавторстві, магістранту належать: [1, 3] – практична 

реалізація методів, що були розглянуті у роботах; основні практичні результати; 

ілюстрації логічного виведення за базою знань з нечіткими правилами різних типів. 

Апробація результатів роботи. Основні положення й результати досліджень 

доповідалися і обговорювалися на XLIІІ регіональній науково-технічній конференції 

професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з 

участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних 

працівників підприємств м. Вінниці та області (Вінниця, ВНТУ, 2014). А також на ІІ 

міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології та 

взаємодії» IT&I-2015 (Київ, КНУ ім. Шевченка, 2015). Та на конференції ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з Інформаційних технологій 

(м. Хмельницький, ХНУ, 2015), за результатами конкурсу отримано призове ІІ 

місце. 

Публікації. За тематикою дослідження опубліковано 3 тези доповіді, з них 2 – 

у виді електронного ресурсу та 1 у виді друкованої праці [1, 2, 3]. 
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1 ОГЛЯД СТАНУ ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БАГАТОФАКТОРНИХ 

ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЗ ЗНАНЬ З НЕЧІТКИМИ ПРАВИЛАМИ 

РІЗНИХ ТИПІВ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Ідентифікація багатофакторних залежностей як об’єкт дослідження 

 

Ідентифікація – сукупність методів для побудови математичної моделі 

певного об’єкту за допомогою даних отриманих в ході спостережень за цим 

об’єктом. Математична модель в даному контексті означає математичний опис (у 

вигляді багатофакторної залежності) поведінки певного об’єкту, наприклад, в 

соціології (визначенння популярності онлайн статті в залежності від дня публікації, 

лексичних характеристик та інших чинників [4]), в фізиці (визначення міцності 

бетону в залежності від його віку і матеріалів використаних на його створення [5]), 

медичного процесу (Визначення фертильності в залежності від віку, способу життя 

(кількість годин в день проведені в сидячому положенні) та шкідливих звичок 

(об’єм вживання тютюну та алкоголю) людини [6]) та інших. 

Багатофакторна залежність – це залежність одного чи декількох вихідних 

параметрів від двох або більше вхідних параметрів (факторів), наприклад: 

залежність спожитого палива автомобілем, в залежності від віку автомобіля, об’єму 

двигуна та кількості цилінрів двигуна. 

Як бачимо, вихідною ціллю ідентифікації багатофакторних залежностей є 

побудова математичної моделі. Отримання математичної моделі є важливим 

завданням в техніці, медицині, політиці та інших сферах, тому що використання 

моделей, дозволяє робити висновки про поведінку об’єкту в умовах 

багатофакторного впливу.  

Моделі широко використовуються для оптимізації управлінських рішень в 

умовах багатофактеріального впливу на об’єкт управління та певну невизначеність.  

З поданої вище інформації робимо висновок, що ідентифікація 

багатофакторних залежностей є актуальною темою сьогодення. 
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1.2 Нечіткі бази знань як модель багатофакторної залежності  

 

В даному розділі, ґрунтуючись на [7, 8, 9, 11, 14] наведені основні теоретичні 

відомості про нечіткі бази знань, види нечітких баз знань, розглянуто алгоритми 

виведення по нечітким базам знань. 

Основою теорії нечітких множин є ідея про те, що елементи з певної множини, 

які володіють деякою спільною властивістю, можуть володіти нею з різним 

ступенем, і, відповідно, належати до множини з різним ступенем [8]. При такому 

підході висловлювання типу «елемент належить певній множині» втрачає сенс, тому 

що необхідно вказати наскільки сильно, з яким ступенем елемент задовольняє 

властивостям множини. 

Нечіткою множиною �̃� на універсальній множині 𝑈 називається сукупність 

пар (𝜇А(𝑢), 𝑢), де 𝜇А(𝑢) – ступінь належності елемента 𝑢 𝜖 𝑈 до нечіткої множини �̃�. 

Ступінь належності – це число з діапазону від 0 до 1 включно. Чим вище ступінь 

належності, тим більшою мірою елемент універсальної множини відповідає 

властивостям нечіткої множини [14]. 

Функцією належності називається така функція, яка дозволяє обчислити 

ступінь належності довільного елементу універсальної множини до нечіткої 

множини [7]. 

Якщо універсальна множина складається з кінцевого числа елементів, тоді 

𝑈 = {𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑘} нечітка множина �̃� записується так: �̃� = (
𝜇А(𝑢1)

𝑢1
,
𝜇А(𝑢2)

𝑢2
, … ,

𝜇А(𝑢𝑘)

𝑢𝑘
).  

Наприклад, нечітку множину «середня ціна на молоко у першій половині 2015 

року» можна задати такою нечіткою множиною �̃� = (
0,1

6
,
0,3

6,5
,
0,5

7,1
,
1

12
,
0,5

11
,
0,1

9
). 

При неперервній множині 𝑈 використовують таке позначення: �̃� = ∫
𝜇А(𝑢)

𝑢
, де 

знак інтегрування означає сукупність пар 𝜇А(𝑢) та 𝑢. 

Основні операції які проводять над двома або більше нечіткими множинами: 

операція об’єднання (∪,⋁), операція перетину (∩,⋀), операція доповнення. 

Інтерпретація цих операцій для нечітких множин проводиться за допомогою 

трикутних норм, найбільш вживаними є норми Заде, Ймовірнісні норми, норми 
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Лукасевича. Найбільш уживані трикутні норми наведено у таблиці 1.1, в ній 𝑎, 𝑏 – 

відповідні функції належності нечітких множин �̃�, �̃�. 

 

Таблиця 1.1 – Найбільш уживані трикутні норми 

t-норма: a⋀b s-норма: a⋁b Назва 

min(a, b) max (a, b) Норми Заде 

a ∗ b a + b − a ∗ b Ймовірнісні норми 

max(a + b − 1, 0) min (a + b, 1) Норми Лукасевича 

 

Нечіткою базою знань називається сукупність нечітких правил «Якщо – тоді», 

які описують певну предметну область. Сьогодні найуживанішими є нечіткі 

синглтонна база знань, класифікаційна база знань, база знань Мамдані, база знань 

Сугено, база знань Ларсена та база знань Цукамото [11]. Антецедентами або 

посилками називають вхідні дані, а консеквентами – вихідні. 

Для простого користувача база знань – це чорний ящик, який приймає вхідні 

дані і обробляючи їх формує результат, причому сам процес формування результату 

для користувача невідомий. 

Синглтонну базу знань складають правила, антецеденти яких задані нечіткими 

множинами, а консеквенти – дійсними числами [14]: 

 

Якщо (𝑥1 = �̃�1𝑗 ⊝𝑗  𝑥2 = �̃�2𝑗⊝𝑗 … ⊝𝑗 𝑥𝑛 = �̃�𝑛𝑗) то 𝑦 = 𝑑𝑗 , 𝑗 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅,  (1.1) 

 

де �̃�𝑖𝑗 – нечіткий терм, яким оцінено фактор 𝑥𝑖 в 𝑗-му правилі 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, 𝑗 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅; 

𝑁– кількість правил; 

⊝𝑗 – логічна операція (І чи АБО), яка пов’язує фрагменти антецедента 𝑗-го 

правила; 

𝑑𝑗– консеквент 𝑗-го правила, який задано дійсним числом. 

В базі знань (1.1) нечіткий терм �̃�𝑖𝑗 обирається з деякої скінченної терм-

множини 𝑇𝑖 = {�̃�𝑖1, �̃�𝑖2, … , �̃�𝑖𝑧}. 
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Якщо в базі знань (1.1) є лише логічні операції І, тоді її зручно подати у формі 

таблиці 1.2. Для адекватного опису 𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) залежності в деякій області 

факторного простору не завжди необхідно знання значень усіх вхідних змінних. Для 

цих випадків правила бази знань можна представити в «неповному форматі», 

вилучивши входи, які не впливають на вихідне значення. Для врахування такої 

особливості в нечіткій базі знань позначать символом «-» змінні, що можуть 

приймати довільні значення без порушення істинності відповідного правила. Інколи 

для цього використовують нечітку множину Don’t care, функція належності якої 

дорівнює 1 на усьому діапазоні значень відповідної вхідної змінної. 

 

Таблиця 1.2 – Нечітка база знань з логічними операціями І 

Якщо Тоді 

𝑥1 𝑥2 … 𝑥𝑛 𝑦 

�̃�11 �̃�21 … �̃�31 𝑑1 

... 

�̃�1𝑁 �̃�2𝑁 … �̃�𝑛𝑁 𝑑𝑁 

 

Ступені належності поточного вхідного вектора 𝑋∗ = (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, … , 𝑥𝑛
∗) до 

числових значень 𝑑1…𝑑𝑁 розраховують так: 

 

𝜇𝑑𝑗(𝑋
∗) = 𝜇𝑗(𝑥1

∗) 𝜒𝑗  𝜇𝑗(𝑥2
∗), 𝜒𝑗  … 𝜒𝑗  ,  𝜇𝑗(𝑥𝑛

∗), 𝑗 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅, (1.2) 

 

де 𝜇𝑗(𝑥𝑖
∗) – ступінь належності значення 𝑥𝑖

∗ нечіткому терму𝑎𝑖𝑗
∼ ; 

𝜒𝑗 позначає t-норму якщо в (1.2) ⊝𝑗= 𝐼 та s-норму якщо ⊝𝑗= АБО. Перелік 

найуживаніших трикутних норм наведено в таблиці 1.1. 

Чітке значення на виході моделі розраховують через дефаззіфікацію нечіткої 

множини �̃� =
𝜇𝑑1(𝑋

∗)

𝑑1
,
𝜇𝑑2(𝑋

∗)

𝑑2
, … ,

𝜇𝑑𝑁(𝑋
∗)

𝑑𝑁
 за методом центра тяжіння. 
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Таблиця 1.3 – Дефаззіфікація різними методами 

Метод 

дефаззіфікації 

Нечітка множина 

На неперервному носії На дискретному носії 

Центр тяжіння ∫
𝑢 ∗ 𝜇А(𝑢) 𝑑𝑢

𝜇А(𝑢)

𝑢

𝑢

 
∑ 𝑢 ∗ 𝜇А(𝑢𝑖)
𝑘
𝑖=1  

∑ 𝜇А(𝑢𝑖)
𝑘
𝑖=1

 

Медіана 

знайти таке число a, щоб: 

∫ 𝜇А(𝑢)𝑑𝑢 =
𝑎

𝑢

∫ 𝜇А(𝑢)𝑑𝑢
𝑢

𝑎

 
min(𝑈𝑗)∀𝑗: ∑𝜇А(𝑢𝑖) ≥

1

2

𝑗

𝑖=1

∑𝜇А(𝑢𝑖)

𝑘

𝑖=1

 

 

Базу знань Сугено складають правила, антецеденти яких задані нечіткими 

множинами, а консеквенти – лінійними функціями від входів. Її можна розглядати 

як розбиття факторного простору на нечіткі зони, в кожній з яких діє свій закон 

«входи – вихід». Границі зон розмиті, тому в будь-якій точці факторного простору 

можуть виконуватися декілька законів «входи – вихід», але з різними ступенями 

належності [14].  

 

Якщо (𝑥1 = �̃�1𝑗  ⊝𝑗  𝑥2 = �̃�2𝑗⊝𝑗 … ⊝𝑗 𝑥𝑛 = �̃�𝑛𝑗) то 𝑦 = 𝑏𝑗0 + 𝑏𝑗1𝑥1 +⋯+

𝑏𝑗𝑛𝑥𝑛, 𝑗 = 1,𝑁
̅̅ ̅̅ ̅, 

(1.3) 

 

де 𝑏𝑗0 , 𝑏𝑗1 …𝑏𝑗𝑛 – дійсні числа. 

Ступені належності вектора 𝑋∗ = (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, … , 𝑥𝑛
∗) поточних значень факторів 

впливу до консеквентів 𝑑𝑗 = 𝑏𝑗0 + 𝑏𝑗1𝑥1 +⋯+ 𝑏𝑗𝑛𝑥𝑛 розраховують так: 

 

𝜇𝑑𝑗(𝑋
∗) = 𝜇𝑗(𝑥1

∗) 𝜒𝑗  𝜇𝑗(𝑥2
∗), 𝜒𝑗  … 𝜒𝑗  ,  𝜇𝑗(𝑥𝑛

∗), 𝑗 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅. (1.4) 

 

Звідси зрозуміло, що нечітка база знань Сугено для кожної точки факторного 

простору продукує унікальну синглтонну базу знань. 
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В алгоритмі Сугено найчастіше використовують ймовірнісні норми. Для 

вхідного вектора 𝑋∗ результатом логічного виведення за усією базою знань буде 

така нечітка множина: 

�̃� =
𝜇𝑑1(𝑋

∗)

𝑑1
,
𝜇𝑑2(𝑋

∗)

𝑑2
, … ,

𝜇𝑑𝑁(𝑋
∗)

𝑑𝑁
. (1.5) 

 

Результуюче значення вихідної змінної знаходять як суперпозицію лінійних 

законів, які виконуються в точці 𝑋∗ n-мірного факторного простору. Для цього (1.5) 

дефаззіфікують за методом центра тяжіння (таблиця 1.3). 

В базі знань Мамдані антецеденти і консеквенти задано нечіткими 

множинами. Її можна трактувати як розбиття факторного простору на зони з 

нечіткими межами, в кожній з яких функція відклику приймає нечітке значення. 

Кількість нечітких зон дорівнює числу правил. Нечітку базу знань Мамдані 

запишемо таким чином [9]: 

 

Якщо (𝑥1 = �̃�1𝑗  ⊝𝑗  𝑥2 = �̃�2𝑗⊝𝑗 … ⊝𝑗 𝑥𝑛 = �̃�𝑛𝑗) то 𝑦 = �̃�𝑗 з вагою 𝑤𝑗, 𝑗 =

1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅, 
(1.6) 

 

де �̃�𝑗 – нечітке значення; 

𝑤𝑗  𝜖 [0,1] – ваговий коефіцієнт, який віддзеркалює впевненість експерта в 

адекватності j-го правила. 

Логічне виведення за нечіткою базою знань Мамдані здійснюють за схемою 

наведеною на рисунку 1.1. Спочатку розраховують ступінь виконання антецедента j-

го правила для поточного вхідного вектора 𝑋∗ = (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, … , 𝑥𝑛
∗): 

 

𝜇𝑗(𝑋
∗) = 𝑤𝑗 ∗ (𝜇𝑗(𝑥1

∗) 𝜒𝑗  𝜇𝑗(𝑥2
∗), 𝜒𝑗  … 𝜒𝑗  ,  𝜇𝑗(𝑥𝑛

∗)), 𝑗 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅. (1.7) 
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Рисунок 1.1 – Логічне виведення за нечіткою базою знань Мамдані 

 

В алгоритмі Мамдані зазвичай використовують норми Заде. Результат 

логічного виведення можна записати у формі такої бінечіткої множини [14]: 

 

�̃̃�∗ =
𝜇𝑑1(𝑋

∗)

�̃�1
,
𝜇𝑑2(𝑋

∗)

�̃�2
, … ,

𝜇𝑑𝑁(𝑋
∗)

�̃�𝑁
. (1.8) 

 

Особливістю (1.8) є те, що елементи універсальною множини задані нечіткими 

множинами �̃�1, �̃�2, … , �̃�𝑁. Для перетворення �̃̃�∗ в звичайну нечітку множину 

виконаємо такі дії. Спочатку представимо результат виведення за j-им правилом 

бази знань у формі такої нечіткої множини: 

 

�̃�𝑗
∗ = 𝑖𝑚𝑝(�̃�𝑗,  𝜇𝑗(𝑋

∗)), 𝑗 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅, (1.9) 

 

де 𝑖𝑚𝑝 позначає імплікацію, яку реалізують операцією мінімуму.  

Геометричною інтерпретацією імплікації є «зрізання» (див. рисунок 1.2) 

графіка функції належності 𝜇𝑑𝑗(𝑦) по рівню 𝜇𝑗(𝑋
∗), що математично запишемо так: 

 

�̃�𝑗
∗ = ∫ min (

𝑦

𝑦
𝜇𝑗(𝑋

∗),  𝜇𝑑𝑗(𝑦))/𝑦 , 𝑗 = 1,𝑁
̅̅ ̅̅ ̅. (1.10) 
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Результат виведення за усіма правилами знаходять агрегуванням нечітких 

множин (1.11): 

 

�̃�∗ = 𝑎𝑔𝑔(�̃�1
∗, �̃�2

∗ , … , �̃�𝑛
∗ ), (1.11) 

 

де 𝑎𝑔𝑔 – агрегування нечітких множин, яку реалізують операцією максимуму.  

 

 

Рисунок 1.2 – Імплікація, агрегування та дефаззіфікація в алгоритмі Мамдані 

 

Чітке значення виходу 𝑦∗, яке відповідає вхідному вектору 𝑋∗, визначається 

через дефаззіфікацію нечіткої множини �̃�∗. 

В базі знань Ларсена, як і в базі знань Мамдані [14], антецеденти і консеквенти 

задано нечіткими множинами. Відповідно, правила бази знань Ларсена можна 

представити в форматі (1.6). Початкові процедури логічного виведення для цих баз 

знань є тотожні. Відмінності полягають у виконанні імплікації. В базі знань 

Мамдані імплікація виконується через операцію мінімуму, тобто “зрізанням” 

функції належності  𝜇𝑑𝑗(𝑦) консеквента j-го правила по рівню 𝜇𝑗(𝑋
∗), тобто по 

рівню виконання його антецедента. В алгоритмі Ларсена імплікація реалізується 

операцією множина, тобто функції належності  𝜇𝑑𝑗(𝑦) консеквента j-го правила 

множиться на значення 𝜇𝑗(𝑋
∗) (рисунок 1.3). Далі, як і в алгоритмі Мамдані, 

проводиться агрегування нечітких висновків за усіма правилами і утворюється 

вихідна нечітка множина. Наступним кроком є дефаззіфікація цієї вихідної нечіткої 

множини. 
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Рисунок 1.3 – Логічне виведення за алгоритмом Ларсена 

 

В базі знань Цукамото, як і в базі знань Мамдані, антецеденти і консеквенти 

задано нечіткими множинами. Відмінність полягає у представлені консеквентів – їх 

функції належності мають бути монотонними. Зазвичай використовують 2 терма: 

«Низький» з монотонно спадаючою функцією належності та «Високий» з 

монотонно зростаючою функцією належності. Правила бази знань Цукамото можна 

представити в форматі (1.6). Початкові процедури логічного виведення – 

фаззіфікація та активація правил відбуваються так і для решти баз знань. Імплікація 

реалізується у такий спосіб. Ступінь активації j-го правила - 𝜇𝑗(𝑋
∗) ототожнюється 

із ступенем виконанням його антецедента. А чітке значення *

jy  поточного 

консеквента j -го правила знаходять з рівняння  𝜇𝑑𝑗(𝑦𝑗
∗) = 𝜇𝑗(𝑋

∗).  

Застосовуючи ці дії до усіх N  правил, отримуємо таку нечітку множину на 

дискретному носії яка аналогічна до результуючої нечіткої множини в логічному 

виведенні за синглтонною нечіткою базою знань чи за базою знань Сугено: 

 

�̃� = (
𝜇1(𝑋

∗) 

𝑦1
∗ ,

𝜇2(𝑋
∗) 

𝑦2
∗ , … ,

𝜇𝑁(𝑋
∗) 

𝑦𝑁
∗ ), (1.12) 

 

Чітке значення на виході отримуємо дефаззіфікацією нечіткої множини (1.12). 

Логічне виведення за нечіткою базою знань Цукамото показано на рисунку 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Логічне виведення за алгоритмом Цукамото 

 

Переваги застосування нечіткої бази знань для ідентифікації – зформовані в 

базі знань правила виводу дають певні початкові уявлення про об’єкт ідентифікації, 

існують чітко формалізовані алгоритми логічного виведення по базам знань, бази 

знань дають можливість ідентифікувати об’єкт в умовах невизначеності, здатність 

описувати залежність за допомогою зрозумілих для людини лінгвістичних термів 

(природомовних висловлювань). 

 

1.3 Аналіз переваг та недоліків сучасних методів ідентифікації  

 

Серед сучасних методів ідентифікації виділяють [15] три групи методів: 

1. Класичний підхід ґрунтується на апараті перевірки статистичних гіпотез, 

відомий представник - Райбман Н. С. [16, 17, 18, 19]; 

2. Сучасний підхід передбачає дотримання принципу компромісу між 

точністю і складністю моделі; найбільш відомими тут є напрями, 

розроблені Х. Акаіке (мінімізація ентропії моделі), В. Н. Вапніком 

(гарантоване оцінювання величини середнього ризику) і К. Л. Маллоузом 

[20] (незміщене оцінювання теоретичної помилки моделі). 

3. Нетрадиційний підхід „перехресного обґрунтування” заснований на 

розділенні вибірки даних для отримання додаткової інформації; 

найбільший внесок належить тут О. Г. Івахненку [21] (метод групового 

урахування аргументів (МГУА)) і Дж. Тьюки (метод "джекнайф"). 

Останнім часом інтерес до методів, які використовують розділення 
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вибірки, особливо до МГУА, значно зріс, передусім через їх ефективність 

при розв'язанні широкого спектру задач ідентифікації, прогнозування, 

розпізнавання. 

 

Таблиця 1.4 - Порівняння моделей та методів ідентифікації 

Модель та метод Переваги Недоліки 

Регресійні 

моделі та 

методи 

Простота, гнучкість, 

прозорість моделювання; 

одноманітність аналізу і 

проектування 

Складність визначення 

функціональної залежності; 

трудомісткість знаходження 

коефіцієнтів залежності; відсутність 

можливості моделювання 

нелінійних процесів (для нелінійної 

регресії) 

Авторегресійні 

моделі та 

методи 

Простота, гнучкість, 

прозорість моделювання; 

одноманітність аналізу і 

проектування 

Трудомісткість і ресурсомісткість 

ідентифікації моделей; 

неможливість моделювання 

нелінійних моделей; низька 

адаптивність 

Моделі та 

методи 

експоненціально

го згладжування 

Простота моделювання; 

одноманітність аналізу і 

проектування 

Недостатня гнучкість; вузький 

спектр застосування моделей 

Нейромережні 

моделі та 

методи 

Нелінійність моделей; 

масштабованість, висока 

адаптивність; 

одноманітність аналізу і 

проектування; безліч 

прикладів застосування 

Не прозорі; складність вибору 

архітектури; жорсткі вимоги до 

навчальної вибірки; складність 

вибору алгоритму навчання; 

ресурсомісткість процесу навчання 
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Таблиця 1.4 - продовження 

Моделі та 

методи на базі 

ланцюгів 

Маркова 

Простота моделювання; 

одноманітність аналізу і 

проектування 

Неможливо моделювати 

процеси з довгою 

пам'яттю; вузький спектр 

застосування моделей 

Моделі та 

методи на базі 

класифікаційно-

регресійних 

дерев 

Швидкість і простота процесу 

навчання; можливість враховувати 

категоріальні змінні 

Неоднозначний алгоритм 

побудови дерева; 

складність питання 

зупинки 

Метод 

виключення, 

включення, 

виключення-

включення, 

еволюційної 

ідентифікації 

Зупинка побудови моделі визначена - 

відбувається до моменту, коли 

критерій якості перестає 

зменшуватися. 

Побудова лише лінійних 

за за параметрами 

моделей 

 

МГУА 

Дозволяє моделювати велику 

кількість об’єктів (за типами) - 

Статичні об’єкти, часові ряди, 

динамічні об’єкти і процеси 

Дані лінійні за 

параметром 

 

Комбіновані 

моделі 

При коректному комбінуванні – 

підвищення точності ідентифікаціх 

Складність та 

ресурсоємність роззробки 

таких моделей 

База знань з 

нечіткими 

правилами  

Дозволяє будувати моделі достатньо 

високої складності, опис моделей 

відбувається за допомогою невеликої 

кількость (до 7-ми) правил, визначені 

алгоритми навчання, дозволяє 

отримати моделі об’єктів різних типів 

Підбір типа правил НБЗ 

для ідентифікації 

конкретного об’єкта  
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Отже бачимо доцільність подальшого дослідження та роботи над розробкою 

ПЗ для ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою НБЗ. 

Далі, в таблиці 1.5 розглянемо переваги та недоліки НБЗ різних типів. 

 

Таблиця 1.5 – Переваги та недоліки НБЗ різних типів 

Тип НБЗ Переваги Недоліки 

Нечітка база 

знань з 

правилами 

типу Мамдані 

Прозора для людини 

(замовника), параметри легко 

інтерпретуються (так як функції 

належності вхідних та вихідних 

параметрів відображають 

певний лінгвістичний терм). 

При малому об’ємі навчальної 

вибірки дає кращий результат 

ніж НБЗ з правилами типу 

Сугено, Цукамото чи НБЗ з 

синглтонними правилами. 

При достатній кількості даних у 

навчальній вибірці дає гірший 

результат ніж НБЗ з правилами 

типу Сугено 

Нечітка база 

знань з 

правилами 

типу Ларсена 

Аналогічно Мамдані, та у 

випадку коли вхідні нечіткі 

множини немонотонні, дає 

більш точний результат чим 

НБЗ з правилами Мамдані 

Аналогічно Мамдані 

Нечітка база 

знань з 

синглтонними 

правилами  

Якщо виходом залежності що 

ідентифікукється є невелика 

множина дійсних чисел, 

точність ідентифікацї по НБЗ 

буде вищою чим у НБЗ з 

правилами інших типів 

Складність змістовної 

інтерпретації параметрів (так як 

консеквенти подаються у вигляді 

дійсних чисел) 
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Таблиця 1.5 – продовження 

Нечітка база 

знань з 

правилами 

типу Сугено 

При достатньому розмірі 

навчальної вибірки, 

порівняно з Мамдані – вища 

точність 

Складність змістовної інтерпретації 

параметрів (так як консеквенти 

подаються у вигляді певної лінійної 

залежності від входу), при малому 

об’ємі навчальної вибірки дає 

гірший результат ніж НБЗ з 

правилами типу Мамдані 

Нечітка база 

знань з 

правилами 

типу 

Цукамото 

Якщо залежність, що 

ідентифікується, на виході 

приймає значення одного з 

двох можливих рівнів (н-д 

Низький і Високий), то 

точність ідентифікації по НБЗ 

буде високою. Функції 

належності антецедентів 

лише монотонні – звідси 

випливає простота БЗ з 

правилами такого типу. 

Консеквенти задаються лише 

монотонними функціями 

належності, якщо у залежності що 

ідентифікується багато можливихив 

значені рівнів виходу, таку 

залежність неможливо достовірно 

описати за допомогою правил типу 

Цукамото 

База знань з 

нечіткими 

правилами 

різних типів 

При правильному підборі 

правил для опису різних зон 

факторного простору 

залежності, що 

ідентифікується, отримуємо 

достатньо прозору базу знань 

з потрібною  точністю 

ідентифікації (в залежності 

від потреб можна жертвувати 

прозорістю, або точністю) 

При неправильно підборі правил не 

отримуємо ніякої переваги від 

використання цього типу НБЗ 
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З даних поданих у таблиці 1.5 можна зробити висновок про наявність значних 

переваг при застосування бази знань з нечіткими правилами різних типів, тобто 

існує потреба у досліджені використання баз знань такого типу. 

Аналіз пошукових результатів зформованих за допомогою ресурсу Google 

Академія показав, що дослідження в області використання баз знань з нечіткими 

правилами різних типів не проводилися. Результати пошуку подані у таблиці 1.6. 

 

Таблиця 1.6 – Результати пошукового запиту «використання баз знань з 

нечіткими правилами різних типів» 

№ Результат 

1.  Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки 

прийняття рішень: Навчальний посібник. СО Субботін - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008  

... завдання, що мають бути виконані 

з використанням комп'ютера ... Для використання таких систем потрібно 

наповнити їх даними, що відповідають обраному застосуванню ... При 

використанні традиційних структурних мов програмування необ- 

хідні знання вміщувалися ... 

2.  Моделювання фінансової стійкості підприємств із застосуванням 

теорій нечіткої логіки, нейронних мереж і дискримінатного аналізу. А 

Матвійчук - Вісник НАН України, 2010 - dspace.nbuv.gov.ua 

проведення комплексного фінансового аналізу підприємства 

з використанням інструмен- 

тарію ... Для формуван- ня бази знань використаємо три терми для кожної 

змінної. ...  

3.  Діагностування тріщин будівельних конструкцій за допомогою нечітких 

баз знань: монографія. ОД Панкевич, СД Штовба - Вінниця: УНІВЕРСУМ– …, 

2005 - serhiy-shtovba.narod.ru 

Використання теореми Байєса ґрунтується на припущенні, що кожен 

діагноз ... Діагностування тріщин будівельних конструкцій за 

допомогою нечітких баз знань Пролог зручний для ...  

http://csit.narod.ru/subject/mopz/mopz_book.pdf
http://csit.narod.ru/subject/mopz/mopz_book.pdf
https://scholar.google.com.ua/citations?user=S113KrgAAAAJ&hl=uk&oi=sra
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/27566
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/27566
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MbbkRj8AAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=MbbkRj8AAAAJ&hl=uk&oi=sra
http://www.serhiy-shtovba.narod.ru/doc/Pankevich_Shtovba_FDC.pdf
http://www.serhiy-shtovba.narod.ru/doc/Pankevich_Shtovba_FDC.pdf
https://scholar.google.com.ua/citations?user=LnnWtiwAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4POyYXgAAAAJ&hl=uk&oi=sra
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Таблиця 1.6 - продовження 

4.  Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування 

комп'ютерних систем: Монографія. ОВ Поморова - Хмельницький: ТОВ 

«Тріада-М, 2007 - irbis-nbuv.gov.ua 

Запропоновано реалізацію процесу діагностування 

з використанням спілки нейромережних ...  

5.  Створення баз нечітких знань для інтелектуальних систем управління. ЛС 

Глоба, МЮ Терновой… - Комп'ютинг.- …, 2008 - researchgate.net 

... настроювання параметрів функції належності, який полягає 

в використанні алгоритмів навчання ... З метою використання однакових 

моделей було прийняте рішення проводити попередню ...  

6.  Дослідження навчання компактних нечітких баз знань типу Мамдані. СД 

Штовба, ВВ Мазуренко - Штучний інтелект, 2011 - dspace.nbuv.gov.ua 

... Нечітке моделювання здійснено в середовищі MATLAB 

з використанням пакета Fuzzy Logic 

Toolbox. ... 

7.  Побудова нечіткої бази знань системи управління складною 

організаційно-технічною системою. ОВ Барабаш, ВА Савченко… - … -

космическая техника и …, 2010 - irbis-nbuv.gov.ua 

... виходячи з евристичних припущень, а її уточнення проводиться 

з використанням експери- ментальних ... 

8.  Застосування Semantic Web до створення колаборативного освітнього 

простору. М Глибовець, Н Глибовец, M Glybovets - 2010 - ekmair.ukma.kiev.ua 

… використанням декларативних логік, реляційних та 

постреляційних баз знань ...  

9.  Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу 

території. ОІ Артеменко, ЯІ Виклюк - 2008 - ena.lp.edu.ua 

... китайських науковців показали зручність та 

ефективність використання нечіткого моделювання для розв ... 

  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07povdks.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07povdks.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://www.researchgate.net/profile/A_Kawalec/publication/224120438_Knowledge-based_signal_processing_for_radar_identification/links/5506ddce0cf26ff55f7b14a1.pdf#page=70
https://scholar.google.com.ua/citations?user=YGDyQScAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=YGDyQScAAAAJ&hl=uk&oi=sra
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/60501
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4POyYXgAAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=4POyYXgAAAAJ&hl=uk&oi=sra
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=aktit_2010_2_15
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=aktit_2010_2_15
https://scholar.google.com.ua/citations?user=PCPdRKwAAAAJ&hl=uk&oi=sra
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/xmlui/handle/123456789/1607
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/xmlui/handle/123456789/1607
https://scholar.google.com.ua/citations?user=R8D6c4EAAAAJ&hl=uk&oi=sra
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/628
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/628
https://scholar.google.com.ua/citations?user=tQAcsz4AAAAJ&hl=uk&oi=sra
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Wque1mQAAAAJ&hl=uk&oi=sra
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1.4 Висновки до розділу та завдання дослідження 

 

Аналіз проведений в розділі показав що існують переваги ідентифікації за 

допомогою нечітких баз знань над іншими типами ідентифікації. Але існуючі 

методи ідентифікації за допомогою нечітких баз знань працюють з одним певним 

типом правил, проте у даному розділі також були наведені переваги використання 

бази знань з нечіткими правилами різних типів.  

Аналіз стану розв’язання науково-тeхнічної задачі що розглядається у даній 

кваліфікаційній роботі показав, що проблeма ідентифікації багатофакторних 

залежностей за допомогою баз знань з нечіткими правилами різних типів не 

досліджувалася іншими науковцями, тому виникає необхідність провести дане 

дослідження. 

Опис об’єкта дослідження - досліджуються процес ідентифікації 

багатофакторних залежностей за допомогою баз знань з нечіткими правилами 

різних типів. 

Мета даної кваліфікаційної роботи – підвищення якості ідентифікації 

багатофакторних залежностей за допомогою нечітких баз знань з правилами різних 

типів 

Постановка завданнь даної кваліфікаційної роботи згідно мети та аналізу 

стану розв’язання: 

- розробити моделі логічного виведення за правил Мамдані-Ларсена; 

- розробити моделі логічного виведення за правил Сугено-синглтоних-

Цукамото; 

- розробити моделі логічного виведення за будь-яких правил; 

- модифікувати метод параметричної ідентифікації за бази знань з 

нечіткими правилами різних типів; 

- виконати програмну реалізацію ідентифікації багатофакторних 

залежностей за допомогою бази знань з нечіткими правилами різних типів; 

- провести обчислювальні експерименти за допомогою реалізованого ПЗ; 

- провести економічне обгрунтування доцільності розробки. 
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2 РОЗРОБКА МОДЕЛІ ЛОГІЧНОГО ВИВЕДЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЗИ 

ЗНАНЬ З НЕЧІТКИМИ ПРАВИЛАМИ РІЗНИХ ТИПІВ 

 

В результати опису між входами та виходами деякої залежності за допомогою 

баз знань з нечіткими правилами різних типів може виникнути три випадки формату 

логічного виведення: 

1) випадок коли в результаті логічного виведення утворюється неперервна 

нечітка множина. Це означає що нечітка база знань містить правила у форматі 

Мамдані та Ларсена; 

2) випадок коли в результаті логічного виведення утворюється чітка 

множина. Це означає що нечітка база знань містить правила у форматі Сугено та 

Цукамото та синглтонні правила; 

3) випадок коли вихід є сукупністю першого та другого варіанту. 

У кожному з трьох випадків виникають певні унікальні проблеми пов’язані з 

форматом об’єднання різних типів правил в одній базі знань. 

 

2.1 Модель бази знань з правилами Мамдані та Ларсена 

 

Спочатку проводимо фаззіфікацію вхідних даних, далі в результаті імплікації 

за кожним правилом отримуємо нечітку множину на неперервному носію. Після 

цього проведемо об’єднання отриманих нечітких множин. І останньою процедурою 

буде дефаззіфікація результуючої нечіткої множини. 

Операція об’єднання є асоціативною, тому можна спочатку агрегувати 

результати виведення за правилами одного типу, наприклад, Мамдані, а потім – за 

правилами іншого типу – Ларсена. Далі об’єднаємо результати агрегування. 

Графічна інтерпретація моделі бази знань з правилами Мамдані та Ларсена 

наведена на рисунку 2.10. 

Розглянемо практичний приклад логічного виведення по НБЗ з правилами 

Мамдані та Ларсена. 
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Постановка задачі: в ході спостереження отримали вибірку даних наведену в 

таблиці 2.1, відомо що 𝑥1 𝜖 [−10 10], 𝑥2 𝜖 [0 20], 𝑦 𝜖 [−5 25]. В точці 𝑥1 = -4; 𝑥2 = 5; 

значення 𝑦 не відоме. Знайти 𝑦. 

 

Таблиця 2.1 – Вхідна вибірка даних 

𝑥1 𝑥2 𝑦 

0 0 0 

-10 0 -5 

10 20 25 

6 5 8 

4 10 12 

-6 15 12 

2 3 2 

4 14 16 

 

Ознайомившись з постановкою задачі побудуємо НБЗ. 

Будуємо функції належності для вхідних та вихідних змінних: 

- Можливі значення вхідної змінної 𝑥1 опишемо наступними лінгвістичними 

термами: Низький, Середній, Високий; 

- Можливі значення вхідної змінної 𝑥2 опишемо наступними лінгвістичними 

термами: Низький, Середній, Високий; 

- Можливі значення вихідної змінної 𝑦 опишемо наступними лінгвістичними 

термами: Низький, Нижче середнього, Середній, Вище середнього, Високий; 

 

 

Рисунок 2.1 – Функції належності вхідної змінної 𝑥1 
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Рисунок 2.2 – Функції належності вхідної змінної 𝑥2 

 

 

Рисунок 2.3 – Функції належності вихідної змінної 𝑦 

 

У НБЗ додамо наступні правила типу Мамдані: 

ПМ1: Якщо 𝑥1 низький та 𝑥2 низький то 𝑦 низький. Вага правила 𝜔ПМ1 = 1. 

ПМ2: Якщо 𝑥1 низький та 𝑥2 високий то 𝑦 вище середнього. Вага правила 

𝜔ПМ2 = 1. 

ПМ3: Якщо 𝑥1 високий та 𝑥2 низький то 𝑦 середній. Вага правила 𝜔ПМ3 = 1. 

ПМ4: Якщо 𝑥1 високий та 𝑥2 високий то 𝑦 високий. Вага правила 𝜔ПМ4 = 1. 

У НБЗ додамо наступні правила типу Ларсена: 

ПЛ1: Якщо 𝑥1 середній та 𝑥2 середній то 𝑦 нижче середнього. Вага правила 

𝜔ПЛ1 = 1. 

Виходячи з поданих у підпункті теоретичних відомостей отримуємо 

наступний алгоритм логічного виведення: 

1. Подамо на вхід НБЗ наступний вхідний вектор 𝑋 =  [−4;  5]. 

2. Проведемо фаззіфікацію по правилах типу Мамдані. 
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3. Проведемо фаззіфікацію по правилах типу Ларсена. 

4. Проведемо імплікацію по правилах типу Мамдані («відсікання») – поточне 

значення ступеню відповідності консеквента j-го правила (права частина 

правил) не може перевищувати ступінь виконання антецедента j-го правила. 

5. Проведемо імплікацію по правилах типу Ларсена («стиснення») – здійснюється 

операцією множина, поточне значення ступеню відповідності консеквента j-го 

правила (права частина правил) множиться на ступінь виконання антецедента 

j-го правила.  

6. Проведемо композицію (об’єднання) результатів отриманих у 4 та 5. 

7. Виконаємо дефаззіфікацію 

За поданим вище алгоритмом проведемо розрахунки: 

1. Фаззіфікація по правилах типу Мамдані (розраховуємо ступінь виконання 

антецедента j-го правила для поточного вхідного вектора) 

 

𝜇𝑗(𝑋) = 𝑤𝑗 ∗ min (𝜇𝑗𝑥1(𝑥1) , 𝜇𝑗𝑥2(𝑥2)) 

 

Для правила ПМ1: 

𝜇ПМ1(−4; 5) = 1 ∗ min (𝜇ПМ1𝑥1(−4) , 𝜇ПМ1𝑥2(5)) = min(0,21;0,35) = 0,21. 

На рисунку 2.4 і 2.5 графічно зображено розрахунок ступеней виконання по 

правилу ПМ1 для вхідних змінних. 

 

 

Рисунок 2.4 – Розрахунок ступеня виконання по правилу ПМ1 для змінної 𝑥1 
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Рисунок 2.5 – Ступінь виконання по правилу ПМ1 для змінної 𝑥2 

 

Аналогічно розраховуємо ступені виконання по іншим правилам: 

𝜇ПМ2 = min(0,21; 0) = 0; 𝜇ПМ3 = min(0; 0,35) = 0; 𝜇ПМ4 = min(0; 0) = 0; 

2. Фаззіфікацію по правилах типу Ларсена проводимо аналогічно фаззіфікації по 

правилах Мамдані: 

𝜇ПЛ1 = min(0,51; 0,35) = 0,35  

3. Процес імплікації та композиції по правилах типу Мамдані зобразимо 

графічно. 

На рисунку 2.6 зображено результат імплікації по правилах типу Мамдані, в 

ході «відсікання», по всіх правилах та композиції результату «відсікання» 

утворилася нечітка множина, яка позначена заливкою. 

 

 

Рисунок 2.6 – Результат імплікації по правилах типу Мамдані 

 

4. Процес імплікації та композиції по правилах типу Ларсена зобразимо графічно. 
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На рисунку 2.7 зображено результат імплікації по правилах типу Ларсена, в 

ході «стиснення», по всіх правилах утворилася нечітка множина, яка позначена 

заливкою. 

 

 

Рисунок 2.7 – Результат імплікації по правилах типу Ларсена 

 

5. Об’єднаємо результати імплікації та композиції по правилах типу Мамдані та 

Ларсена, графічна інтерпритація подана на рисунку 2.8. 

Результуюча нечітка множина зображена залитою областю. 

  

 

Рисунок 2.8 – Графічна інтерпритація об’єднання результату імплікації та 

композиції по правилах типу Мамдані та Ларсена 

 

6. Проводимо дефаззіфікацію методом центру тяжіння, в результаті нечітку 

множину отриману на кроці 5 перетворюємо у чітке значення. 

Результат дефаззіфікації зображений на рисунку 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Результат дефаззіфікації по НБЗ з правилами типу Мамдані та 

Ларсена 

 

Результатом дефаззіфікації є шукана вихідна змінна, чітке значення якої рівне 

3. 
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Y

Функції 

належності

ФаззіфікаціяX X2~

Машина 

нечіткого 

логічного 

виводу

Нечітка база 

знань Ларсена

Y2~

Дефаззіфікація

Функції 

належності

Об'єднання Y~

Рисунок 2.10 – Графічна інтерпретація моделі бази знань з правилами Мамдані та 

Ларсена 
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2.2 Модель бази знань з синглтонними правилами та правилами Сугено і 

Цукамото 

 

Проводимо фаззіфікацію вхідних даних, далі в результаті імплікації за кожним 

правилом отримуємо пару чисел – кількісне значення вихідної змінної та ступінь 

належності. Далі об’єднуємо їх в одну нечітку множину на дискретному носії. Потім 

проводимо дефаззіфікацію результуючої нечіткої множини. 

Операція об’єднання є асоціативною, тому можна, наприклад, спочатку 

агрегувати результати виведення за правилами Сугено, а потім – за правилами 

Цукамото, а в кінці – за синглтонними правилами.  

Якщо база знань складається з правил Сугено, тоді за нечітких початкових 

даних �̃�∗ = (�̃�1
∗, �̃�2

∗, … , �̃�𝑛
∗) змінюється не лише фаззіфікація, але і процедура 

формування поточних значень консеквентів. У цьому випадку нечіткі значення 

входів підставляємо в лінійні залежності в консеквентах і розраховуємо поточні 

значення консеквентів за правилами нечіткої арифметики: 

 

�̃�𝑗 = 𝑏𝑗1 ∗ �̃�1
∗ + 𝑏𝑗2 ∗ �̃�2

∗ +⋯+ 𝑏𝑗𝑛 ∗ �̃�𝑛
∗ + 𝑏𝑗0 , 𝑗 = 1,𝑁. (2.1) 

 

Формула (2.1) означає, що для кожного вхідного вектора �̃�∗ продукуються 

нечіткі значення консеквентів правил �̃�𝑗. Це еквівалентно породженню для кожного 

вхідного вектора �̃�∗ нечіткої бази знань Мамдані з унікальним набором 

консеквентів, тому подальше логічне виведення здійснимо за (1.7), (1.9), (1.11). В 

результаті імплікації за кожним правилом отримуємо нечітку множину на 

неперервному носії. За правилами інших типів (синглтонними та Цукамото) 

отримуємо нечітку множину на дискретному носію. Далі необхідно провести 

агрегування нечітких множин на різних носіях – дискретному та неперервному. 

Графічна інтерпретація математичної моделі бази знань з синглтонними 

правилами та правилами Ларсена і Цукамото наведена на рисунку 2.11. 
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ФаззіфікаціяX X3~

Машина 

нечіткого 

логічного 

виводу

Нечітка база 

знань Цукамото

Y3~

Дефаззіфікація

Функції 

належності

Об'єднання Y~
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Рисунок 2.11 – Графічна інтерпретація моделі бази знань з синглтонними правилами 

та правилами Ларсена і Цукамото 

 

2.3 Випадок зі змішаними правилами 

 

2.3.1 Аналіз проблеми створення бази знань зі змішаними правилами 

Розглянемо варіант коли в базі знань є правила у форматі Мамдані, Ларсена 

спільно з синглтонними правилами, або правилами у форматі Сугено чи Цукамото. 

За правилами Мамдані та Ларсена на виході отримуємо нечітку множину на 

неперервному носію (див. пункт 1.2). В зв’язку з тим що обробка відбувається на 

базі комп’ютера неперервний носій дискретизується у більш ніж ста точках. За 

правилами Сугено, Цукамото чи за синглтонними правилами на виході отримуємо 

нечітку множину на дискретному носію, величина якої дорівнює кількості правил. 
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Зазвичай кількість таких правил не перевищує 10, тому і на цих 10 точках буде 

задана вихідна нечітка множина. Якщо об’єднати вихідні неперервну та дискретну 

нечіткі множини та провести дефаззіфікацію, то її результат майже не залежатиме 

від правил Сугено, Цукамото чи синглтонних правил. Проблема виникає через те, 

що в результуючій нечіткій множині кількість елементів, що надійшли з 

дискретного носія буде на 1-2 порядки менше, ніж тих, що надійшли від 

неперервного носія.  

 

2.3.2 Вирішення проблеми створення БЗ зі змішаними правилами 

Щоб вирішити проблему об’єднання, а саме щоб зрівноважити вплив кожного 

виду правил у базі знань дефаззіфікацію здійснимо у такий спосіб: 

1) За логічним виведенням за кожним правилом Мамдані чи Ларсена 

отримуємо нечітку множину, над якою відразу проводимо дефаззіфікацію.  

2) Отримане чітке значення разом зі ступенем виконання правила утворює 

синглтонну вихідну нечітку множину, яка є аналогом результату логічного 

виведення за синглтонним правилом. Іншими словами, результати логічного 

виведення за правилами Мамдані чи Ларсена зводимо до результатів за форматами 

правил другої групи (Сугено, Цукамото та синглтонної баз знань). Це призводить до 

того, що змішанні неперевно-дискретні результати логічного виведення 

перетворюються до дискретних нечітких множин.  

3) Далі об’єднуємо отримані множини та виконаємо дефаззіфікацію за 

центром тяжіння (див. розділ 1.2). 

Графічна інтерпретація математичної моделі бази знань зі змішаними 

правилами наведена на рисунку 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Графічна інтерпретація моделі бази знань зі змішаними 

правилами 
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2.4 Висновки до розділу 

 

В даному розділі проведено розробку трьох моделей логічного виводу за 

допомогою баз знань: 

1) варіант коли в базу знань входять правила типу Мамдані та Ларсена; 

2) варіант бази знань з синглтонними правилами та правилами Сугено і 

Цукамото; 

3) варіант бази знань зі змішаними правилами. 

Також подані графічні інтерпретації моделей для кращого розуміння 

принципів їх функціонування. 

В ході аналізу проблеми яка виникає при створені бази знань з нечіткими 

правилами різних типів було представлено метод її вирішення. 

Наведено приклад логічного виводу по нечіткій базі знань з правилами 

Мамдані та Ларсена. 
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3 МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА ГІБРИДНОЇ 

НЕЧІТКОЇ БАЗИ ЗНАНЬ 

 

3.1 Формалізація настроюваних параметрів НБЗ з правилами різних типів 

 

Так як проектування НБЗ не є чітко визначеним процесом, розробник будує 

НБЗ на основі свого досвіду, суб’єктивного аналізу наявної вибірки даних, 

з’являється необхідність в оптимізації такої НБЗ. Такий процес називають 

параметричною ідентифікацією. 

На етапі параметричної ідентифікації, керовані параметри НБЗ налаштовують 

таким чином, щоб поведінка синтезованої моделі найкращим чином описувала 

багатофакторну залежність що ідентифікується. 

Етап параметричної ідентифікації зводиться до вирішення задачі оптимізації із 

мінімізації середньої квадратичної нев’язки. 

Як правило, у випадку моделювання залежностей за допомогою нечітких баз 

знань, на етапі параметричної ідентифікації настроюють функції належності 

нечітких термів та вагові коефіцієнти правил. 

В нашому випадку, розроблений новий тип баз знань – база знань з нечіткими 

правилами різних типів (гібридна НБЗ), яка містить у собі різні типи правил. Тому 

виникає необхідність дослідити та формалізувати настроюваних параметрів НБЗ з 

правилами різних типів. 

Керовані змінні у нечітких базах знань: 

- вагові коефіціенти правил бази знань; 

- параметри функцій належності антецедентів (для всіх типів правил) та 

параметри функцій належності консеквентів (окрім нечітких баз знань з правилами 

типу Сугено та синглтонних правил); 

- коефіцієнти в консеквентах правил (для нечітких баз знань з правилами 

типу Сугено та синглтонних правил). 

Параметри функцій належності наведені в Таблиці 3.1. 
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З поданих вище даних бачимо, що: 

1. Вектор керованих змінних 𝐾 для НБЗ з правилами типу Мамдані, 

Ларсена, Цукамото містить: 𝑊; 𝑃𝐴; 𝑃𝐶. 

2. Вектор керованих змінних 𝐾 для НБЗ з правилами типу Сугено та 

синглтоних правил містить: 𝑊; 𝑃𝐴; 𝑅𝑘. 

Зформуємо вектор керованих змінних для НБЗ з правилами у різних форматах:  

 

𝐾 = [𝑊; 𝑃𝐴; 𝑃𝐶;  𝑅𝑘] (3.1) 

 

𝑊 – вагові коефіціенти правил бази знань; 𝑃𝐴 - параметри ФН антецедентів; 

𝑃𝐶 − параметри ФН консеквентів. 𝑅𝑘  - коефіцієнти в консеквентах правил. 

 

Таблиця 3.1 – Керовані параметри функцій належності 

Вид 

функції 

належності 

Опис 

функції 

належності 

Аналітичне поданння Керовані параметри 

trimf 
трикутна 

ФН 
𝜇(𝑥) =

{
 
 

 
 
0,   𝑥 ≤ 𝑎, 𝑐 ≤ 𝑥
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑐 − 𝑥

𝑐 − 𝑏
,   𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

 

[a, b, c] – координати 

вершин трикутника 

trapmf 
трапеціє-

подібна ФН 
𝜇(𝑥) =

{
 
 

 
 
0,   𝑥 ≤ 𝑎, 𝑑 ≤ 𝑥
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1, 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
,   𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

 

[a, b, c, d] - координати 

вершин трапеції 

gbellmf 
дзвоно-

подібна ФН 

𝜇(𝑥) =  
1

1 + |
𝑥 − 𝑐
𝑎 |

2𝑏 

[a – коефіцієнт розширення; 

b –коефіціент концентрації; 

c – координата центра 

максимуму] 

gaussmf 
симетрична 

ФН Гауса 
𝜇(𝑥) = 𝑒

−
(𝑥−𝑏)2

2∗𝑐2  

[c – коефіціент концентрації; 

b – координата центра 

максимуму] 
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Таблиця 3.1 - продовження 

gauss2mf 
двостороння 

ФН Гауса 

якщо 𝑐1 < 𝑐2: 

𝜇(𝑥) =

{
 
 

 
 𝑒

−
(𝑥−𝑐1)

2

2∗𝑎1
2 ,   𝑥 < 𝑐1

1, 𝑐1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐2

𝑒
−
(𝑥−𝑐2)

2

2∗𝑎2
2 ,   𝑥 > 𝑐2

, 

якщо 𝑐2 < 𝑐1: 

𝜇(𝑥) =

{
 
 

 
 𝑒

−
(𝑥−𝑐1)

2

2∗𝑎12 ,   𝑥 < 𝑐2

𝑒
−
(𝑥−𝑐1)

2

2∗𝑎12 ∗ 𝑒
−
(𝑥−𝑐2)

2

2∗𝑎22 , 𝑐2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐1

𝑒
−
(𝑥−𝑐2)

2

2∗𝑎22 ,   𝑥 > 𝑐1

 

[a1 c1 a2 c2] 

sigmf 
сигмоїдна 

ФН 
𝜇(𝑥) =  

1

1 + 𝑒−𝑎∗(𝑥−𝑐)
 

[a – коефіціент 

концентрації; c – 

координата 

центру сгину 

сигмоїди] 

dsigmf 

ФН у вигляді 

різниці між  

сигмоїдними 

функціями 

𝜇(𝑥) =  
1

1 + 𝑒−𝑎1∗(𝑥−𝑐1)
− 

1

1 + 𝑒−𝑎2∗(𝑥−𝑐2)
 

[a1 c1 a2 c2] 

psigmf 

ФН у вигляді 

добутку між 

двома 

сигмоїдними 

функціями 

𝜇(𝑥) =  
1

1 + 𝑒−𝑎1∗(𝑥−𝑐1)
∗  

1

1 + 𝑒−𝑎2∗(𝑥−𝑐2)
 

[a1 c1 a2 c2] 

pimf 
пі-подібна 

ФН 
𝜇(𝑥) = 𝑠𝑚𝑓 ∗ 𝑧𝑚𝑓 

[a; b; c; d] 
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Таблиця 3.1 - продовження 

smf 
s-подібна 

ФН 
𝜇(𝑥) = {

0,   𝑥 < 𝑎
нелінійна апроксимація, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1,   𝑥 > 𝑏
 

[a – координата 

початку згину; b – 

координата закінчення 

згину] згин 

відбувається при 

переході з 

мінімального значення 

в максимальне 

zmf 
z-подібна 

ФН 
𝜇(𝑥) = {

0,   𝑥 < 𝑎
нелінійна апроксимація, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1,   𝑥 > 𝑏
 

[a – координата 

початку згину; b – 

координата закінчення 

згину] згин 

відбувається при 

переході з 

максимального 

значення в мінімальне 

 

3.2 Постановка задачі параметричної ідентифікації як задачі оптимізації 

 

Проведемо постановку задачі параметричної ідентифікації як задачі 

оптимізації. 

Нехай маємо навчальну вибірку розмірністю 𝑚: 

 

𝑇𝑟𝑠𝑒𝑡 = (𝑋𝑖 ,  𝑦𝑖), 𝑖 =  1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  , (3.2) 

 

де 𝑋𝑖 – вхідний вектор 𝑖 – го рядка; 

 𝑦𝑖 – значення виходу 𝑖 – го рядка. 

Позначимо через 𝑦 = 𝐹(𝐾, 𝑋) модель на основі бази знань з нечіткими 

правилами різних форматів з вектором керованих змінних 𝐾. 
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Задача параметричної ідентифікації полягає в знаходженні такого вектору 𝐾, 

при якому виконується умова мінімізації середньої квадратичної нев’язки: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑚
∑ ( 𝑦𝑖 − 𝐹(𝐾,  𝑋𝑖))

2

𝑖= 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅

→ 𝑚𝑖𝑛 
(3.3) 

 

Введемо наступні обмеження на керовані змінні: 

- вагові коефіцієнти 𝑊 правил повинні знаходить в інтервалі [0 . . 1], 

вагові коефіціенти не потрібно налаштовувати для частини правил типу Сугено, так 

як достатньо налаштувати коефіціенти правил, налаштовувати ваги правил, в яких 

експерт повністю впевнений також не потрібно; 

- параметри концентрації (які знаходяться у векторах 𝑃𝐴; 𝑃𝐶) функцій 

належності мають бути додатними; 

- введемо умови на величину коефіціента концентрації, щоб уникнути 

великої розмитості функцій належності; 

- визначимо діапазон можливих значень консеквентів та антецедентів; 

- координати максимумів (які знаходяться у векторах 𝑃𝐴; 𝑃𝐶) функцій 

належності мають приймати значення з діапазону зміни відповідних змінних; 

- координати максимумів функцій належності що обмежують діапазон 

відповідних змінних прирівняємо до граничних; 

- має зберігатися лінійна упорядкованість функцій залежностей виходу 

від входу у частині НБЗ з правилами Сугено та синглтонними правилами, для цього 

налаштуємо коефіціенти даних функцій, які знаходяться у векторі 𝑅𝑘; 

- введемо обмеження на відстань між ядрами функцій належності – для 

запобіганню ефекту «Не відмінності» функцій належності (які знаходяться у 

векторах 𝑃𝐴; 𝑃𝐶); 

- відношення порядку координат максимумів функцій належності 

антецедентів всіх типів правил і консеквентів правил типу Мамдані, Ларсена, 

Цукамото не має змінюватися. 
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3.3 Обгрунтування алгоритмів вирішення задачі 

 

Найбільш вживаними методами оптимізації при настройці нечітких баз знань 

є:  

- застосування фільтра Калмана – використовується для настройки 

лінійних параметрів НБЗ (наприклад настройка консеквентів НБЗ з 

правилами типу Сугено); 

- метод зворотнього поширення помилки, якщо функції належності 

гладкі; 

- стандартні методи типу Левенберга-Марквардта, квазіньютонівський 

метод Бройдена-Флетчера-Шино; 

- метод ANFIS – комбінація методу найшвидшого спуску та зворотнього 

поширення помилки, ANFIS оптимізує як лінійні, так і не лінійні 

параметри, існує умова, що трикутні норми повинні бути задані 

функціями що диференціюються. 

Так як задача полягає в оптимізації моделі створеної за допомогою нечіткої 

бази знань з правилами у різних форматах, то потрібно обрати метод, який працює 

як з лінійними так і не з лінійними параметрами. Також у підпункті 3.2 було 

визначено, що задача оптимізації буде містити обмеження. 

Так як у технічному завданні до магістерської кваліфікаційної роботи було 

визначено провести розробку ПЗ за допомогою математичного пакету MATLAB, 

розглянемо можливості провести оптимізацію у ньому. 

Оптимізація в математичному пакеті MATLAB проводиться за допомогою 

використання компоненту Optimization Toolbox. 

Розглянемо основні функції нелінійної оптимізації у Таблиці 3.2. 

З даних поданих у таблиці 3.2 можемо зробити висновок, що умова 

поставленим вище у цьому розділі відповідає функція нелінійної оптимізації 

fmincon, вона дозволяє встановити обмеження та оптимізувати як лінійні, так і не 

лійнійні параметри. Дана функція обрана мною для реалізації оптимізації в 

програмному забезпечені, що буде розроблятися в ході даної МКР. 

http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_4/1/fmincon.php
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Таблиця 3.2 – Основні функції нелінійної оптимізації компоненту Optimization 

Toolbox математичного пакету MATLAB 

Назва функції Короткий опис 

fminbnd 
пошук функції однієї змінної для 

фіксованого інтервалу 

fmincon 
пошук мінімуму нелінійної задачі 

оптимізації з обмеженнями 

fminsearch 
поиск минимума функции нескольких 

переменных без ограничений 

fminunc 
поиск минимума функции нескольких 

переменных без ограничений 

fseminf 

пошук мінімуму напівнескінченної 

нелінійної функції декількох змінних з 

обмеженнями 

 

3.4 Висновки до розділу 

 

В даному розділі було проведено модифікацію методу параметричної 

ідентифікації за гібридної нечіткої бази знань, а саме: в пункті 3.1 було досліджено 

які настроювані параметри входять в гібридну базу знань та було формалізовано 

вектор керованих змінних (формула 3.1); в пункті 3.2 було проведено постановку 

задачі оптимізації параметричної ідентифікації, в ході якої було визначено 

обмеження які мають бути використані в процесі оптимізації. У пункті 3.3 

проведено аналіз та обрано метод оптимізації. 

 

http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_4/1/fminbnd.php
http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_4/1/fmincon.php
http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_4/1/fminsearch.php
http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_4/1/fminunc.php
http://matlab.exponenta.ru/optimiz/book_4/1/fseminf.php
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4 РОЗРОБКА АЛГОРИТМІЧНОГО ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

4.1 Вибір оптимального варіанту проектного рішення 

 

Для вибору оптимального варіанту проектного рішення використаємо 

інтегральний критерій (4.1). В таблиці 4.1 подані ваги та оцінки критеріїв. 

Найкращий метод має мати найбільшу інтегральну оцінку. 

 

𝐼 =  ∑ 𝑤𝑘 ∗ 𝑚𝑘
𝑛
𝑘=1  , (4.1) (4.1) 

 

де 𝑤𝑘 – вага оцінки 𝑘; 

𝑚𝑘 - оцінка 𝑘; 

𝑛 – кількість критеріїв для оцінки. 

Обраний метод можна реалізувати за допомогою кількох варіантів проектних 

рішень, які наведені у таблиці 4.1. 

Опис середовищ розробки: 

1) C++ — мова програмування високого рівня з підтримкою декількох 

парадигм програмування: об'єктно-орієнтованої, узагальненої та процедурної. 

Функції С++ [25]: 

- підтримка об'єктно-орієнтованого програмування через класи; 

- підтримка узагальненого програмування через шаблони; 

- стандартної бібліотеки з вбудованими функціями; 

- додаткові типи даних; 

- обробка винятків; 

- простори імен; 

- вбудовані функції; 

- перевантаження операторів; 

- перевантаження імен функцій; 

- посилання і оператори управління вільно розподіленою пам'яттю. 
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2) Java — об'єктно-орієнтована мова програмування. Синтаксис мови 

багато в чому схожий на C та C++. У офіційній реалізації, Java програми 

компілюються у байткод, який при виконанні інтерпретується віртуальною 

машиною для конкретної платформи [26]. 

Oracle надає компілятор Java та віртуальну машину Java, які задовольняють 

специфікації Java Community Process, під ліцензією GNU General Public License. 

Передусім, Java розроблялась як платформо-незалежна мова, тому вона має 

менше низькорівневих можливостей для роботи з апаратним забезпеченням. За 

необхідності таких дій java дозволяє викликати підпрограми, написані іншими 

мовами програмування. 

Основні характеристики мови програмування Java: 

- синтаксис мови повинен бути «простим, об'єктно-орієнтовним та 

звичним». 

- реалізація має бути «безвідмовною та безпечною», а також 

«високопродуктивною». 

- повинна зберегтися «незалежність від архітектури та 

портативність». 

- мова має бути «динамічною, інтерпретованою та підтримувати 

мультиопрацьовування». 

3) MATLAB — пакет прикладних програм для числового аналізу, а також 

мова програмування, що використовується в даному пакеті. Система є зручним 

засобом для роботи з математичними матрицями, малювання функцій, роботи з 

алгоритмами [27]. 

MATLAB надає користувачеві велику кількість функцій для аналізу даних, які 

покривають майже всі області математики, зокрема: 

- матриці та лінійна алгебра — алгебра матриць, лінійні рівняння, 

власні значення і вектори, сингулярності, факторизація матриць та інше; 

- многочлени та інтерполяція — корені многочленів, операції над 

многочленами та їх диференціювання, інтерполяція та екстраполяція кривих; 
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- математична статистика та аналіз даних — статистичні функції, 

статистична регресія, цифрова фільтрація, швидке перетворення Фур’є та 

інші; 

- обробка даних — набір спеціальних функцій, включаючи 

побудову графіків, оптимізацію, пошук нулів, чисельне інтегрування та інше; 

- диференційні рівняння — вирішення диференційних і 

диференційно-алгебраїчних рівнянь, диференційних рівнянь із запізнюванням, 

рівнянь з обмеженнями, рівнянь в часткових похідних та інше; 

- розріджені матриці — спеціальний клас даних пакету MATLAB, 

що використовується у спеціалізованих додатках; 

- цілочисельна арифметика — виконання операцій цілочисельної 

арифметики в середовищі MATLAB. 

Опис критеріїв: 

1) підтримувані операційні системи – критерій показує на скількох класах 

операційних систем можна запустити розроблений програмний продукт, вага оцінки 

обрана рівною 0,05 тому що наше програмне забезпечення планується запускати на 

класі операційних систем сімейства Windows і підтримка інших ОС не суттєва; 

2) час запуску розробленого програмного забезпечення в системі – 

критерій є оцінкою часового проміжку між подачею команди на запуск ПЗ і кінцем 

завантаження його в пам'ять, так як головна мета роботи направлена на вирішення 

іншої поставленої задачі, то вага даного критерію 0,05; 

3)  зручність написання коду в середовищі розробки – критерій показує на 

скільки зручними є засоби редагування, перегляду та роботи з програмним кодом в 

середовищі розробки, критерій прямо впливає на швидкість та зручність розробки 

програмного забезпечення, тому його вага 0,2; 

4) присутність вбудованих функцій для навчання нечітких баз знань – 

критерій вказує на присутність чи відсутність вбудованих функцій для навчання 

нечітких баз знань, критерій має вагу 0,3, так як він є важливим для досягнення 

вирішення завдання даної дипломної роботи; 
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5) швидкість написання ПЗ даного типу – критерій показує загальну оцінку 

часу написання програмного забезпечення пов’язаного з розробкою нечітких баз 

знань, наприклад наявність редакторів функцій належності, редакторів правил, 

засобів роботи з матрицями, це найважливіший критерій, тому що від нього 

залежить якість написаного програмного забезпечення, він має вагу 0,4. 

З даних поданих у таблиці 4.1 робимо висновок що найкраще підійде проектне 

рішення розробки ПЗ для ідентифікації за допомогою нечіткої бази знань з 

правилами у різних форматах за допомогою MATLAB так як воно отримало 

найбільшу інтегральну оцінку, написання ПЗ займе найменше часу, тому що в 

даному пакеті присутні функції для навчання нечітких баз знань. 

 

Таблиця 4.1 – Варіанти проектних рішень 

Критерій оцінки Вага 

Проектне рішення 

Розробка на 

С++ [25] 
Розробка на Java [26] 

Розробка на 

MATLAB [27] 

Підтримувані 

операційні системи 
0,05 

Windows 

(оцінка 1) 

Багатоплатформенна 

(оцінка 2) 

Багатоплатформенна 

(оцінка 2) 

Час запуску 

розробленого ПЗ в 

системі 

0,05 
Швидкий 

(оцінка 3) 
Середній (оцінка 2) Середній (оцінка 1) 

Зручність написання 

коду в середовищі 

розробки 

0,2 
Не зручно 

(оцінка 1) 
Зручно (оцінка 2) Зручно (оцінка 2) 

Присутність 

вбудованих функцій 

для навчання 

нечітких баз знань 

0,3 
Не присутні 

(оцінка 1) 
Не присутні (оцінка 1) Присутні (оцінка 2) 

Швидкість 

написання ПЗ даного 

типу 

0,4 
Низька (оцінка 

1) 
Середня (оцінка 2) Швидка (оцінка 3) 

Величина інтегрального 

критерію 
1,1 1,7 2,35 
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Розглянуті в другому розділі моделі логічного виведення дозволяють перейти 

до програмної реалізації бази знань з нечіткими правилами різних типів. Для 

виконання програмної реалізації використаємо математичне середовище MATLAB.  

Розробка ведеться за допомогою структурного підходу до створення 

алгоритмів. Структурний підхід [28] — це метод розробки алгоритму, який 

забезпечує легкість читання алгоритму, простоту перевірки правильності виконання 

алгоритму, зручність у його модифікації. Цей метод передбачає: 

- конструювання алгоритму з використанням трьох базових 

алгоритмічних структур; 

- використання методу покрокової деталізації, тобто подрібнення задачі 

на більш прості задачі, потім подрібнення цих задач на ще більш прості складові й т. 

д. (розробка алгоритму «зверху вниз»); 

- аналіз алгоритму, тобто контроль правильності кожної структури 

алгоритму і взаємозв’язків структур. 

Перевагою структурного підходу є його модульність. Модуль — це 

послідовність логічно пов’язаних команд, яка оформлена у вигляді окремого 

алгоритму. Ці допоміжні алгоритми можна конструювати й аналізувати окремо та 

незалежно, використовуючи їх потім в основному алгоритмі або інших допоміжних 

алгоритмах. 

 

4.2 Створення бази знань за допомогою вбудованих функцій MATLAB 

 

Для створення бази знань в математичному пакеті MATLAB можна 

використати текстові команди які вводяться у командному вікні, але такий підхід є 

більш затратним з погляду використання часових ресурсів, аніж створення бази 

знань за допомогою графічного редактору.  

До складу програмних засобів Fuzzy Logic Toolbox входить редактор нечіткої 

системи виведення Fuzzy Inference System Editor (FIS Editor або FIS-редактор) разом 

з допоміжними програмами-редактором функцій приналежності (Membership 
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Function Editor), редактор правил (Rule Editor), переглядач правил (Rule Viewer) і 

переглядач поверхні відклику (Surface Viewer). 

Щоб почати роботу з графічним редактором потрібно ввести команду fuzzy в 

командному вікні математичного пакету Matlab. Після цього з’явиться головне вікно 

FIS Editor (рисунок 4.1). Схема FIS структури наведена на рисунку 4.2 [40]. 

 

 

Рисунок 4.1 - Головне вікно FIS Editor 

 

Головне меню редактора містить позиції:  

- file - робота з файлами моделей (їх створення, збереження, зчитування і 

друк);  

- edit - операції редагування (додавання і виключення вхідних і вихідних 

змінних);  

- view - перехід до додаткового інструментарію. 
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Поля налаштувань призначені для збереження наступної інформації: 

- andMethod - реалізація логічної операції «І» (запрограмовані реалізації: 

«min» – мінімум і «prod» – множення); 

- orMethod - реалізація логічної операції «АБО» (запрограмовані 

реалізації: «max» – максимум і «probor» – імовірнісне "АБО"); 

- defuzzMethod - метод дефазифікації (запрограмовані методи для систем 

типу Мамдані: «centroid» – центр ваги; «bisector» – медіана; «lom» – найбільший з 

максимумів; «som» – найменший з максимумів; «mom» – середнє з максимумів; 

запрограмовані методи для систем типу Сугено: «wtaver» – зважене середнє і 

«wtsum» – зважена сума); 

- impMethod - реалізація операції імплікації (запрограмовані реалізації: 

«min» – мінімум і «prod» – множення); 

- aggMethod - реалізація операції об'єднання функцій приналежності 

вихідної змінної (запрограмовані реалізації: «max» – максимум; «sum» – сума і 

«probor» – імовірнісне «АБО»); 

Типи функцій належності запрограмовані в Matlab: 

- dsigmf - функція належності у виді різниці між двома сигмоїдними 

функціями;  

- gauss2mf - двостороння гаусівська функція належності;  

- gaussmf - гаусівська функція належності;  

- gbellmf - узагальнена дзвоноподібна функція належності;  

- pimf - пі-подібна функція належності;  

- psigmf - добуток двох сигмоїдних функцій належності;  

- sigmf - сигмоїдна функція належності;  

- smf - s-подібна функція належності;  

- trapmf - трапецієподібна функція належності;  

- trimf - трикутна функція належності;  

- zmf - z-подібна функція належності 

- constatnt – константа (функція приналежності у виді синглтона);  

- linear – лінійна комбінація вхідних змінних. 
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Таблиця 4.2 – Налаштування FIS Editor для створення баз знань різних типів 

Тип 

правил 

нечіткої 

бази 

знань 

Опції редактора FIS Підтримувані типи 

функцій належності 
Тип 

FIS 

(FIS 

type) 

Метод 

«І» (And 

method) 

Метод 

«АБО» 

(Or 

method) 

Імпліка

ція 

(Implic

ation) 

Агрега

ція 

(Aggre

gation) 

Дефаззіфі

кація 

(Defuzzifi

cation) 

Вхідних 

змінних 

Вихідних 

змінних 

Мамдані 
mamda

ni 
min max min max centroid 

dsigmf 

gauss2mf 

gaussmf 

gbellmf 

pimf 

psigmf 

sigmf 

smf 

trimf 

trapmf 

zmf 

dsigmf 

gauss2mf 

gaussmf 

gbellmf 

pimf 

psigmf 

sigmf 

smf 

trimf 

trapmf 

zmf 

Ларсена 
mamda

ni 
min max prod max centroid 

Цукамото 
mamda

ni 
min max 

custom 

(корист

увацьк

а) 

max centroid 

sigmf 

smf 

zmf 

Сугено sugeno prod probor - - wtaver 
constatnt 

linear Синглтон

на 
sugeno prod probor - - wtaver 

 

За допомогою інструментів FIS Editor за замовчуванням можна створити базу 

даних типу Сугено або базу даних типу Мамдані. Для створення баз даних типу 

Цукамото, Ларсена та синглтонної потрібно змінити деякі настройки в редакторі 

(див. таблицю 4.2). Для більш докладного ознайомлення з можливостями 

програмних засобів Fuzzy Logic Toolbox див. документацію [22] і пункт 4.7. 
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Рисунок 4.2 – Схема FIS-структури  
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4.3 Розробка програмної реалізації бази знань з правилами в форматі Ларсена 

та Мамдані 

 

Під час програмної реалізації бази знань з правилами в форматі Ларсена та 

Мамдані потрібно виконати наступні кроки: 

1) розбиваємо нечітку гібридну базу знань на базу знань з правилами в 

форматі Ларсена та на базу знань з правилами в форматі Мамдані; 

2) формуємо вектор вхідних даних; 

3) здійснюємо логічне виведення без дефаззіфікації з кожної із баз знань за 

одного і того ж значення вхідного вектору; 

4) отримані нечіткі множини об’єднуємо і проводимо дефаззіфікацію; 

5) результатом дефаззікації є шукана залежність. 

Опис користувацьких функцій наведений в розділі 4.6. 

Блок схема алгоритму наведена в Додатку В. 

Лістинг програми наведений в Додатку Б. 

 

4.4 Розробка програмної реалізації бази знань з синглтонними правилами та 

правилами у форматі Сугено 

 

Під час програмної реалізації розбиваємо нечітку гібридну базу знань на базу 

знань з синглтонними правилами та правилами в форматі Сугено. Здійснюємо 

логічне виведення без дефаззіфікації з кожної із баз знань за одного і того ж 

значення вхідного вектору. Отримані нечіткі множини об’єднуємо і проводимо 

дефаззіфікацію. Результатом дефаззікації є шукана залежність. 

Блок схема алгоритму наведена в Додатку В. 

Лістинг програми наведений в Додатку Б. 
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4.5 Розробка програмної реалізації бази знань з синглтонними правилами та 

правилами у форматі Сугено, Ларсена, Мамдані 

 

У другому розділі була розглянута проблема поєднання в одній базі знань 

правил які мають різні консеквенти. В такому випадку не можна об’єднувати логічні 

виводи за гомогенними правилами, а потім їх дефаззіфікувати, тому що ми 

отримаємо вивід який не буде залежати від синглтонних правил, правил Сугено чи 

Цукамото.  

Тому для розробки програмної реалізації було використано наступний 

алгоритм:  

1) за логічним виводом за кожним з правил Мамдані чи Ларсена тримаємо 

нечітку множину, над якою проводимо дефаззіфікацію; 

2) отримане чітке значення разом із ступенем виконання утворює 

синглтонну нечітку множину; 

3) отримана синглтонна множина є аналогом до результатів отриманих за 

логічним виводом по базі знань з правилами типу Сугено, Цукамото та синглтонних; 

4) відповідно до дій які виконані у пунктах 1 - 3 ми переходимо до 

дискретних рівно важливих нечітких множин; 

5) проводимо об’єднання отриманих множин; 

6) виконаємо дефаззіфікацію результатів за центром тяжіння. 

Блок схема алгоритму наведена в Додатку В. 

Лістинг програми наведений в Додатку Б. 

 

4.6 Опис основних функцій використаних при розробці програмного 

забезпечення 

 

4.6.1 Функція Evalfis 

Синтаксис функції Evalfis [40]:  

1) output = evalfis(input, fis); 

2) output = evalfis(input, fis, numPts); 
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3) [output, IRR, ORR, ARR] = evalfis(input, fis); 

4) [output, IRR, ORR, ARR] = evalfis(input, fis, numPts). 

Опис функції: Виконує нечіткий логічний вивід.  

Функція evalfis може приймати три вхідні аргумента, два з яких обов’язкові: 

1) input – матриця значень вхідних змінних для яких потрібно виконати 

нечіткийчіткийчний вивід. Матриця має мати розмір M на N, де N – кількість 

вхідних змінних; M – кількість вхідних даних. Кожна стрічка матриці представляє 

собою один вектор вхідних даних; 

2) fis – ідентифікатор системи нечіткого логічного виводу; 

3) numPts – кількість точок дискретизації функцій приналежності, 

необов’язковий аргумент. 

Функція evalfis може мати чотири вихідних аргументи: 

1) output - матриця значень вихідних змінних, що отримується в результаті 

нечіткого логічного виводу для вектора вхідних значень input. Матриця має розмір 

M на L, де M - кількість вхідних даних; L - кількість вихідних змінних в fis;  

2) IRR – матриця розміром NR на N, де NR - кількість правил в fis; N - 

кількість вхідних змінних. Матриця містить ступені належності вхідних значень 

термам, що входять до бази знань; 

3) ORR – матриця розміром numPts на (NR * L), де numPts - кількість точок 

дискретизації; NR - кількість правил в fis; L - кількість вихідних змінних в fis. 

Кожен стовпець матриці містить функцію належності вихідної змінної, одержувану 

в результаті виведення по одному правилу. Функція приналежності дискретизується 

на numPts точках і представляється у вигляді множини ступенів належності; 

4) ARR – матриця розміром numPts на L, де numPts - кількість точок 

дискретизації; L - кількість вихідних змінних в fis. Матриця містить функції 

приналежності вихідних змінних, одержувані в результаті нечіткого логічного 

висновку по всій базі знань. Функції належності дискретизуються на numPts точках і 

представляються у вигляді множини ступенів належності. 

Аргументи IRR, ORR і ARR є необов'язковими, вони містять проміжні 

результати нечіткого логічного виводу. У разі задання декількох вхідних даних 
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значення аргументів IRR, ORR і ARR будуть розраховані тільки для останнього 

вектора вхідних даних. Ці аргументи використовуються коли необхідно відстежити 

процес логічного висновку або коли необхідно реалізувати нестандартну процедуру 

нечіткого виводу. 

 

4.6.2 Функція Defuzz 

Синтаксис функції Defuzz [40]:  

1) crisp = defuzz (x, mf, method). 

Опис функції: Виконує операцію дефаззіфікації, тобто перетворення нечіткої 

множини в чітке число. 

Функція defuzz приймає три вхідні аргументи: 

1) x – універсальна множина, на якій задано нечітку множину, що підлягає 

дефаззіфікації; 

2) mf – вектор ступенів належності елементів множини x нечіткій множині, 

що підлягає дефаззіфікації; 

3) method – метод дефаззіфікації. Допустимі значення: 

- ‘centroid’ – центр ваг; 

- ‘bisector’ – медіана; 

- ‘mom’ – центр максимумів; 

- ‘som’ – найменший із максимумів; 

- ‘lom’ – найбільший із максимумів. 

 

4.6.3 FIS-редактор 

FIS-редактор [40] призначений для створення, збереження, завантаження і 

систем нечіткого логічного виводу, а також для редагування властивостей:  

- тип системи;  

- найменування системи;  

- кількість вхідних і вихідних змінних;  

- найменування вхідних і вихідних змінних;  

- параметри нечіткого логічного висновку. 
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4.6.4 Функція eval_mam_lars 

Синтаксис функції eval_mam_lars:  

1) outputval = eval_mam_lars(inputval, mamdanifis, larsenfis, numberPoints). 

Опис функції: виконує операцію логічного виводу по нечіткій базі знань з 

правилами типу Мамдані та Ларсена. 

Функція eval_mam_lars приймає чотири вхідні аргументи: 

1) inputval – матриця значень вхідних змінних для яких потрібно виконати 

нечіткий логічний вивід. Матриця має мати розмір M на N, де N – кількість вхідних 

змінних; M – кількість вхідних даних. Кожна стрічка матриці представляє собою 

один вектор вхідних даних; 

2) mamdanifis – ідентифікатор системи нечіткого логічного виводу типу 

Мамдані; 

3) larsenfis - ідентифікатор системи нечіткого логічного виводу типу 

Ларсена; 

4) numberPoints – кількість точок дискретизації функцій приналежності. 

Функція eval_mam_lars має один вихідний аргумент: 

1) outputval - матриця значень вихідних змінних, що отримується в 

результаті нечіткого логічного виводу для вектора вхідних значень inputval. 

Матриця має розмір M на L, де M - кількість вхідних даних; L - кількість вихідних 

змінних в нечіткій базі знань. 

Лістинг функції наведений в Додатку Б. 

 

4.6.5 Функція eval_mam_sug 

Синтаксис функції eval_mam_sug:  

1) outputval = eval_mam_sug(inputval, mamdanifis, sugenofis, numberPoints). 

Опис функції: виконує операцію логічного виводу по нечіткій базі знань з 

правилами типу Мамдані та Сугено. 

Функція eval_mam_sug приймає чотири вхідні аргументи: 

1) inputval – матриця значень вхідних змінних для яких потрібно виконати 

нечіткий логічний вивід. Матриця має мати розмір M на N, де N – кількість вхідних 
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змінних; M – кількість вхідних даних. Кожна стрічка матриці представляє собою 

один вектор вхідних даних; 

2) mamdanifis – ідентифікатор системи нечіткого логічного виводу типу 

Мамдані; 

3) sugenofis - ідентифікатор системи нечіткого логічного виводу типу 

Сугено; 

4) numberPoints – кількість точок дискретизації функцій приналежності. 

Функція eval_mam_sug має один вихідний аргумент: 

1) outputval - матриця значень вихідних змінних, що отримується в 

результаті нечіткого логічного виводу для вектора вхідних значень inputval. 

Матриця має розмір M на L, де M - кількість вхідних даних; L - кількість вихідних 

змінних в нечіткій базі знань. 

Лістинг функції наведений в Додатку Б. 

 

4.6.6 Функція eval_singl_sug 

Синтаксис функції eval_singl_sug:  

1) outputval = eval_singl_sug(inputval, singletonfis, sugenofis, numberPoints). 

Опис функції: виконує операцію логічного виводу по нечіткій базі знань з 

правилами типу синглтон та Сугено. 

Функція eval_singl_sug приймає чотири вхідні аргументи: 

1) inputval – матриця значень вхідних змінних для яких потрібно виконати 

нечіткий логічний вивід. Матриця має мати розмір M на N, де N – кількість вхідних 

змінних; M – кількість вхідних даних. Кожна стрічка матриці представляє собою 

один вектор вхідних даних; 

2) singletonfis – ідентифікатор системи нечіткого логічного виводу типу 

синглтон; 

3) sugenofis - ідентифікатор системи нечіткого логічного виводу типу 

Сугено; 

4) numberPoints – кількість точок дискретизації функцій приналежності. 

Функція eval_mam_sug має один вихідний аргумент: 
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1) outputval - матриця значень вихідних змінних, що отримується в 

результаті нечіткого логічного виводу для вектора вхідних значень inputval. 

Матриця має розмір M на L, де M - кількість вхідних даних; L - кількість вихідних 

змінних в нечіткій базі знань. 

Лістинг функції наведений в Додатку Б. 

 

4.7 Висновки до розділу 

 

В даному розділі було обрано метод розробки програмного забезпечення, а 

саме структурний підхід, тому що за допомогою нього легко перевіряти окремі 

частини програмного забезпечення, зручно проводити модифікації. 

Також розглянуті основні засоби та функції математичного пакету MATLAB 

для реалізації логічного виводу нечіткої бази знань. Розглянуті настройки редактора 

нечітких баз знань. 

Розроблено і описано пакет функцій і програм для ідентифікації 

багатофакторних залежностей за допомогою бази знань з нечіткими правилами у 

різних форматах. 
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5 ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ 

 

Для тестування та оцінки ефективності програмного забезпечення 

ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою бази знань з нечіткими 

правилами у різних форматах виконаємо задачу прогнозування ефективності 

витрати палива. Прогноз будемо проводити по двом критеріям – маса та рік 

випуску. 

Вибірка Auto MPG знаходиться на UC Irvine Machine Learning Repository [29]. 

Вибірка була поділена на навчальну та тестову та перевірена на репрезентативність 

за допомогою розробленої програми лістинг якої наведено в додатку Б. 

Оцінка точності проведена за допомогою середньоквадратичної похибки 

(RMSE) [30].  

Оптимізація параметрів проводилася за допомогою вбудованих функцій з 

Optimization Toolbox математичного пакету MATLAB. 

 

5.1 Тестування та оцінка ефективності ідентифікації залежностей за 

допомогою бази знань з правилами типу Мамдані 

 

Для того щоб оцінити результати роботи розробленого в даній дипломній 

роботі методу, порівняємо ефективність ідентифікації багатофакторних залежностей 

за допомогою бази знань з нечіткими правилами у різних форматах та ефективність 

ідентифікації залежностей за допомогою бази знань з правилами типу Мамдані. 

На рисунках 5.1 – 5.6 зображена створена база знань Мамдані: вхідні та 

вихідні змінні, діапазон в якому вони лежать, їхні функції належності, а також 

створені правила та залежність входи-вихід. 

 

Рисунок 5.1 – Входи та вихід бази знань з правилами типу Мамдані 
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Рисунок 5.2 – Функції належності вхідної змінної weight 

 

 

Рисунок 5.3 – Функції належності вхідної змінної year 
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Рисунок 5.4 – Функції належності вихідної змінної MPG 

 

 

Рисунок 5.5 – Правила нечіткої бази знань типу Мамдані 

 

 

Рисунок 5.6 – Нечітка модель залежності MPG від year та weight 
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Проведемо настройку одинадцяти параметрів нечіткої бази знань: сім 

коефіціентів центрації функцій належності вхідних та вихідних змінних, координату 

максимуму функції приналежності вихідного терма mid, та три вагові коефіціента 

створених правил. 

Лістинг програми настройки та тестування бази знань Мамдані наведений в 

Додатку Б. 

 

 

Рисунок 5.7 - Функції належності вихідної змінної MPG після навчання нечіткої 

бази знань Мамдані 

 

 

Рисунок 5.8 – Графік розкиду виходу нечіткої моделі до та після навчання 



67 

 

Рисунок 5.9 – Графік залежності виходу по нечіткій базі знань Мамдані до і після 

навчання та виходу тестової вибірки 

 

Результати ідентифікації за допомогою бази знань Мамдані наведені в таблиці 

5.1.  

 

5.2 Тестування та оцінка ефективності ідентифікації залежностей за 

допомогою нечіткої бази знань з правилами типу Мамдані та Сугено 

 

Для тестування нечітка база знань з правилами типу Мамдані та Сугено була 

розділена на дві бази знань з гомогенними правилами. 

На рисунках 5.10 – 5.16 зображена створена база знань Мамдані: вхідні та 

вихідні змінні, діапазон в якому вони лежать, їхні функції належності, а також 

створені правила та залежність входи-вихід. 

На рисунках 5.17 – 5.21 зображена створена база знань Сугено: вхідні та 

вихідні змінні, діапазон в якому вони лежать, їхні функції належності, а також 

створені правила та залежність входи-вихід. 
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Рисунок 5.10 – Входи та вихід бази знань з правилами типу Мамдані 

 

 

Рисунок 5.11 – Функції належності вхідної змінної weight в базі знань з правилами 

типу Мамдані 
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Рисунок 5.12 – Функції належності вхідної змінної year в базі знань з правилами 

типу Мамдані 

 

 

Рисунок 5.13 – Функції належності вихідної змінної MPG в базі знань з правилами 

типу Мамдані 
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Рисунок 5.14 – Правила нечіткої бази знань типу Мамдані 

 

 

Рисунок 5.15 – Нечітка модель залежності MPG від year та weight в базі знань з 

правилами типу Мамдані 

 

 

Рисунок 5.16 – Входи та вихід бази знань з правилами типу Сугено 
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Рисунок 5.17 – Функції належності вхідної змінної weight в базі знань з правилами 

типу Сугено 

 

 

Рисунок 5.18 – Функції належності вхідної змінної year в базі знань з правилами 

типу Сугено 
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Рисунок 5.19 – Функції належності вихідної змінної MPG в базі знань з правилами 

типу Сугено 

 

 

Рисунок 5.20 – Правила нечіткої бази знань типу Сугено до навчання 

 

 

Рисунок 5.21 – Нечітка модель залежності MPG від year та weight в базі знань з 

правилами типу Сугено 
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Проведемо настройку десяти параметрів нечіткої бази знань Мамдані: сім 

коефіціентів центрації функцій належності вхідних та вихідних змінних, координату 

максимуму функції приналежності вихідного терма mid, та два вагові коефіціента 

створених правил. 

Проведемо настройку дев’яти параметрів нечіткої бази знань Сугено: сім 

коефіціентів центрації функцій належності вхідних та вихідних змінних, координату 

максимуму функції приналежності вихідного терма mid, та один ваговий 

коефіціента створеного правила. 

Лістинг програми настройки нечіткої бази знань з правилами Мамдані та 

Сугено наведені в Додатку Б. 

 

 

Рисунок 5.22 - Функції належності вихідної змінної MPG після навчання нечіткої 

бази знань Мамдані 
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Рисунок 5.23 - Функції належності вхідної змінної year після навчання нечіткої бази 

знань Сугено 

 

Результати ідентифікації за допомогою бази знань з правилами типу Мамдані 

та Сугено наведені в таблиці 5.1.  

 

 

Рисунок 5.24 – Графік розкиду виходу нечіткої моделі до та після навчання 
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Рисунок 5.25 – Графік залежності виходу по нечіткій базі знань з правилами типу 

Мамдані та Сугено до і після навчання та виходу тестової вибірки  

 

 

Рисунок 5.26 – Правила нечіткої бази знань типу Сугено після навчання 

 

5.3 Аналіз результатів та висновки до розділу 

 

В ході тестування та оцінки ефективності програмного забезпечення було 

проведено ідентифікацію залежності за допомогою бази знань з нечіткими 

правилами типу Мамдані, а також ідентифікацію за допомогою бази знань з 

нечіткими правилами типу Мамдані та Сугено. Тестування показало що програмне 

забезпечення працює відповідно до вимог поставлених до нього. Згідно результатам 

які наведені у таблиці 5.1 робимо висновок, що наша розробка є найоптимальнішою 

для ідентифікації залежностей, тому що вона дає найменшу похибку за найменшу 

кількість ітерацій. Результати роботи розробки були протестовані за допомогою 

вибірки Auto MPG з UC Irvine Machine Learning Repository [29].  
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Таблиця 5.1 – Результати ідентифікації за допомогою баз знань 

Метод ідентифікації 
RMSE на тестовій 

вибірці 

Кількість ітерацій 

затрачених на 

навчання 

За допомогою нечіткої бази 

знань з правилами Мамдані до 

навчання 

7,5042 

26 
За допомогою нечіткої бази 

знань з правилами Мамдані 

після навчання 

3,5966 

За допомогою нечіткої бази 

знань з правилами Мамдані та 

Сугено до навчання 

7,51 

5 
За допомогою нечіткої бази 

знань з правилами Мамдані та 

Сугено після навчання 

3,43 

За допомогою нечіткої бази 

знань з правилами Мамдані 

(конкурент) 

3,8842 

Немає даних 
За допомогою нечіткої бази 

знань з правилами Сугено 

(конкурент) 

3,9779 

Лінійна модель на 2 входи 

(конкурент) 
4,3373 
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6 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 

 

6.1 Технологічний аудит проведеного теоретичного дослідження на тему 

«Ідентифікація багатофакторних залежностей за допомогою баз знань з нечіткими 

правилами різних типів» 

 

Як відомо, на сьогодні накопичено великі обсяги спостережень за 

різноманітними багатофакторними залежностями. Такі залежності можуть 

описувати процеси у сільському господарстві, медицині, техніці тощо. Разом з тим, 

через зростання фактору невизначеності традиційні способи ідентифікації таких 

залежностей є досить неефективними. 

Тому сьогодні все частіше ідентифікацію складних залежностей в умовах 

невизначеності проводять за допомогою застосування нечіткої логіки, нечітких баз 

знань, які дозволяють більш  ефективно враховувати доступну початкову експертно-

експериментальну інформацію, обробляти її та моделювати кінцевий результат.  

Нечітка база знань – сукупність продукційних правил «якщо – тоді», які 

описують взаємозв'язок між вхідними та вихідними параметрами певного об'єкту за 

допомогою використання нечітких термів. Проблеми які вирішують нечіткі бази 

знань – моделювання, ідентифікація залежностей, прийняття рішень. Використання 

нечіткого логічного висновку дозволяє значно зменшити обсяги обчислень та 

отримати результат, заданий у зрозумілій, вербальній формі.  

Не випадково, нечіткі системи в даний час широко використовуються у 

багатьох технічних засобах, таких як: пральні машини, автомобілі, безпілотні 

літаючі засоби, космічні апарати та інші. 

На сьогодні існують системи, котрі реалізують логічне виведення по базі 

знань з використанням правил одного типу, проте такі системи мають недолік – при 

описі залежності в різних зонах факторного простору ми обмежуємося 

використанням правила певного типу.  

Для часткового розв’язання даної проблеми в нашій роботі було 

запропоновано використання бази знань, яка використовує нечіткі правила різних 
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типів. Це означає, що при описі залежності в різних зонах факторного простору ми 

можемо використати правило найбільш релевантного типу, тобто ми усуваємо 

недолік логічного виведення по базі знань з правилом одного типу. 

В результаті використання нечітких баз знань з правилами різних типів значно 

підвищується якість нечіткої ідентифікації багатофакторних залежностей. Для 

досягнення поставленої задачі нами було проведено дослідження  методі та засобів 

ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою баз знань з нечіткими 

правилами різних типів. 

На основі теоретичних положень розроблено програмне забезпечення яке 

дозволяє ідентифікувати складні багатофакторні залежності. Багатофакторні 

залежності можуть описувати різномантні процеси в техніці, соціумі, медицині та ін.  

Проведемо технологічний аудит проведеного нами наукового дослідження з 

метою визначення потенційних можливостей його комерційного використання. Для 

проведення технологічного аудиту скористаємося експертним методом [61, 62]. Для 

цього запросимо 3-х експертів: к.т.н., доцента Богач І.В.; к.т.н., доцента 

Кривогубченка Д.С. та  к.т.н., доцента Бевза О.М. . 

Запрошені експерти є фахівцями у даній галузі наукових знань, мають вагомі 

наукові здобутки, опубліковані наукові роботи, виступи на конференціях, тривалий 

час займаються вивченням даної проблематики тощо.  

Оцінювання комерційного потенціалу розробки будемо здійснювати за 12-ма 

критеріями, рекомендованими Державним комітетом України з питань науки, 

інновацій та інформатики (2010 р.) та наведеними в таблиці 6.1. 
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Таблиця 6.1 – Критерії оцінювання комерційного потенціалу розробки та їх 

бальна оцінка 

Критерії оцінювання та бали (за 5-ти бальною шкалою) 

Крит

ерій 

0 1 2 3 4 

Технічна здійсненність концепції: 

1 Достовірність 

концепції не 

підтверджена 

Концепція 

підтверджена 

експертними 

висновками 

Концепція  

підтвердже

на 

розрахунка

ми 

Концепція 

перевірена на 

практиці 

Перевірено 

роботоздатніс

ть продукту в 

реальних 

умовах 

Ринкові переваги (недоліки): 

2 Багато 

аналогів на 

малому ринку 

Мало 

аналогів на 

малому 

ринку 

Кілька 

аналогів на 

великому 

ринку 

Один аналог 

на великому 

ринку 

Продукт не 

має аналогів 

на великому 

ринку 

3 Ціна продукту 

значно вища 

за ціни 

аналогів 

Ціна 

продукту 

дещо вища за 

ціни аналогів 

Ціна 

продукту 

приблизно 

дорівнює 

цінам 

аналогів 

Ціна продукту 

дещо нижче за 

ціни аналогів 

Ціна продукту 

значно нижче 

за ціни 

аналогів 

4 Технічні та 

споживчі 

властивості 

продукту 

значно гірші, 

ніж в аналогів 

Технічні та 

споживчі 

властивості 

продукту 

трохи гірші, 

ніж в 

аналогів 

Технічні та 

споживчі 

властивості 

продукту на 

рівні 

аналогів 

Технічні та 

споживчі 

властивості 

продукту 

трохи кращі, 

ніж в аналогів 

Технічні та 

споживчі 

властивості 

продукту 

значно кращі, 

ніж в аналогів 
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Таблиця 6.1 - продовження 

Ринкові перспективи 

5 Експлуатаційн

і витрати 

значно вищі, 

ніж в аналогів 

Експлуатацій

ні витрати 

дещо вищі, 

ніж в 

аналогів 

Експлуатаці

йні витрати 

на рівні 

експлуатаці

йних витрат 

аналогів 

Експлуатаційн

і витрати 

трохи нижчі, 

ніж в аналогів 

Експлуатаційн

і витрати 

значно нижчі, 

ніж в аналогів 

6 Ринок малий і 

не має 

позитивної 

динаміки 

Ринок малий, 

але має 

позитивну 

динаміку 

Середній 

ринок з 

позитивною 

динамікою 

Великий  

стабільний 

ринок 

Великий 

ринок з 

позитивною 

динамікою 

7 Активна  

конкуренція 

великих 

компаній на  

ринку 

Активна  

конкуренція 

Помірна  

конкуренція 

Незначна  

конкуренція 

Конкурентів 

немає 

Практична здійсненність 

8 Відсутні 

фахівці як з 

технічної, так 

і з 

комерційної 

реалізації ідеї 

Необхідно 

наймати 

фахівців або 

витрачати 

значні кошти 

та час на 

навчання 

наявних 

фахівців 

 

Необхідне 

незначне 

навчання 

фахівців та 

збільшення 

їх  

штату 

Необхідне  

незначне  

навчання  

фахівців 

Є фахівці з 

питань як з 

технічної, так 

і з  

комерційної  

реалізації ідеї 
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Таблиця 6.1 - продовження 

Критерії оцінювання та бали (за 5-ти бальною шкалою) 

Кри-

тер. 

0 1 2 3 4 

9 Потрібні 

значні 

фінансові  

ресурси, які 

відсутні.  

 Джерела 

фінансування 

ідеї відсутні  

Потрібні  

незначні 

фінансові 

ресурси.  

Джерела 

фінансуванн

я відсутні 

Потрібні 

значні 

фінансові  

ресурси. 

Джерела 

фінансуван

ня є 

Потрібні  

незначні  

фінансові  

ресурси.  

Джерела 

фінансування 

є 

Не потребує 

додаткового 

фінансування 

10 Необхідна  

розробка  

нових 

матеріалів 

Потрібні 

матеріали, 

що 

використову

ються у 

військово-

промисловом

у комплексі 

Потрібні  

дорогі  

матеріали 

Потрібні  

досяжні та 

дешеві  

матеріали 

Всі матеріали 

для реалізації 

ідеї відомі  

та давно 

використовую

ться у 

виробництві 

11 Термін  

реалізації ідеї  

більший  

за 10 років 

Термін  

реалізації 

ідеї  

більший  

за 5 років. 

Термін 

окупності 

інвестицій 

більше  

10-ти років 

Термін  

реалізації 

ідеї  

від 3-х до 5-

ти років. 

Термін 

окупності 

інвестицій 

більше  

5-ти років 

Термін  

реалізації ідеї  

менше  

3-х років. 

Термін 

окупності 

інвестицій від 

3-х до 

5-ти років 

Термін 

реалізації ідеї  

менше  

3-х років. 

Термін 

окупності 

інвестицій 

менше  

3-х років 
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Таблиця 6.1 - продовження 

12 Необхідна 

розробка 

регламентних 

документів та 

отримання 

великої 

кількості 

дозвільних 

документів на 

виробництво 

та реалізацію 

продукту 

Необхідно 

отримання 

великої 

кількості 

дозвільних 

документів 

на 

виробництво 

та реалізацію 

продукту, що 

вимагає 

значних 

коштів та 

часу 

Процедура 

отримання 

дозвільних 

документів 

для 

виробництв

а та 

реалізації 

продукту 

вимагає 

незначних 

коштів та 

часу 

Необхідно 

тільки пові-

домлення 

відповідним 

органам про 

виробництво 

та реалізацію 

продукту 

Відсутні будь-

які 

регламентні 

обмеження на 

виробництво 

та реалізацію 

продукту 

 

Щоб визначити загальний рівень комерційного потенціалу проведених нами 

досліджень, скористаємося даними таблиці 6.2, в якій наведено рекомендації щодо 

можливих рівнів комерційного потенціалу будь-якої розробки. 

 

Таблиця 6.2 – Рівні комерційного потенціалу розробки 

Середньоарифметична сума балів СБ , 

розрахована на основі висновків 

експертів 

Рівень комерційного 

потенціалу розробки 

0  – 10 Низький 

11 – 20 Нижче середнього 

21 – 30 Середній 

31 – 40 Вище середнього 

41 – 48 Високий 
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Результати оцінювання комерційного потенціалу проведених досліджень, 

зробленого запрошеними експертами, зведемо в таблицю 6.3. 

 

Таблиця 6.3 – Результати оцінювання комерційного потенціалу розробки 

Критерії Прізвище, ініціали експерта 

Богач І.В. Кривогубченко Д.С. Бевз О.М. 

Бали, виставлені експертами: 

1 4 4 3 

2 3 3 4 

3 4 4 3 

4 3 4 3 

5 4 4 4 

6 3 4 3 

7 3 4 4 

8 4 3 4 

9 4 3 3 

10 4 4 4 

11 3 4 3 

12 4 3 4 

Сума балів СБ1 = 43 СБ2 = 44 СБ3 = 42 

Середньоарифме

тична сума балів 

СБ  
3

СБ

СБ

3

1

і


=
43

3

424443




 

 

Оскільки середньоарифметична сума балів, що їх виставили експерти, рівна 

43-м балам, то, керуючись даними таблиці 6.2, можна зробити висновок, що 

проведене нами наукове дослідження має рівень комерційного потенціалу, який 

вважається „високим”.  

Досить високий рівень проведених нами досліджень пояснюється тим, що 

отримані нами результати дозволяють доповнити і розширити теоретичну базу вже 
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зроблених досліджень по темі ідентифікації залежностей за допомогою нечітких баз 

знань, що підтверджується адекватністю результатів розробленого програмного 

забезпечення. 

 

6.2 Розрахунок витрат на проведення наукових досліджень 

 

Розрахунок витрат на проведення даної наукової роботи  складається таких 

етапів: 

- 1-й етап: розрахунок витрат, які безпосередньо стосуються виконавців 

даного розділу роботи. 

- 2-й етап: розрахунок загальних витрат на виконання всіх розділів 

роботи. 

- 3-й етап: розрахунок загальних витрат на виконання та можливе 

впровадження результатів всієї роботи. 

1-й етап:  

1. Основна заробітна плата розробників (дослідників) Зо, які працюють в 

наукових установах бюджетної сфери розраховується за формулою: 

 

t
Т

М
Зо 

р

, (6.1) 

 

де М – місячний посадовий оклад конкретного розробника, грн.  

Величини окладів знаходиться в межах (1000…7000) грн. за місяць; 

Тр –  число робочих днів в місяці;  приймемо Тр = 20 днів; 

t – число робочих днів роботи розробника (дослідника). 

Зроблені розрахунки зведемо до таблиці 6.4. 
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Таблиця 6.4 – Витрати на оплату праці дослідників 

Найменування 

посади виконавця 

Місячний 

посадовий 

оклад, грн. 

Оплата 

за 

робочий 

день, 

грн. 

Оплата 

за 

годину, 

грн. 

Число 

днів 

(годин) 

роботи 

Витрати на 

оплату праці, 

грн. 

1. Керівник роботи 7000 350 48,6 25 год 1215 

2. Магістрант 1000 50 - 40 2000 

3. Консультант 

економічної частини 

6000 300 41,6 2,5 год 104 

Всього ≈ 3400 грн. 

 

2. Додаткова заробітна плата Зд виконавців розраховується як (10…12)% від 

величини основної заробітної плати, тобто: 

 

од ЗЗ  )12,0...1,0( , (6.2) 

 

Для нашого випадку: 

Зд = 0,1 × 3400 = 340 грн. 

3. Нарахування на заробітну плату Нзп фахівців, які беруть участь у виконанні 

даної наукової роботи,  розраховуються за формулою: 

 

100
)(


 дозп ЗЗН , (6.3) 

 

де Зо – основна заробітна плата фахівців, грн.; 

Зд – додаткова заробітна плата фахівців, грн.; 

β – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, %. Ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування для бюджетних установ визначена в 36,3%.  
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Тоді: 

3400(Нзп  + 340) × 0,363 = 1357,62 ≈ 1358 грн. 

4. Амортизація обладнання, комп’ютерів та приміщень А, які 

використовувались під час  виконання даної роботи. 

У спрощеному вигляді амортизаційні відрахування А в цілому можуть бути 

розраховані за формулою: 

 

12100

ТНЦ
А а 


  , (6.4) 

 

де Ц – загальна балансова вартість всього обладнання, комп’ютерів, 

приміщень тощо, що використовувались для виконання даної роботи, грн.;  

На – річна норма амортизаційних відрахувань. Для нашого випадку можна 

прийняти, що На = (5...25)%; 

Т –  термін,  використання обладнання, приміщень тощо, місяці. 

Зроблені розрахунки зведемо до таблиці 6.5. 

 

Таблиця 6.5 – Розрахунок амортизаціних відрахувань 

Найменування 

обладнання, 

приміщень тощо 

Балансов

а 

вартість, 

грн. 

Норма 

амортиз

ації, % 

Термін 

використа

ння, міс. 

Величина амортизаційних 

відрахувань, грн. 

1. Персональні 

комп’ютери, 

принтери, інші 

пристрої 

27000 20 3 місяці по 

5 годин 

281 

2. Приміщення 

університету 

6000 5 3 75 

Всього А = 356 

 



87 

5. Витрати на матеріали М, що були використані під час проведення 

досліджень, розраховуються по кожному виду матеріалів за формулою: 

 

  
n n

вiііі ЦВКЦНМ
1 1

, (6.5) 

 

де Нi – витрати матеріалу i-го найменування, кг; 

Цi – вартість матеріалу i-го найменування, грн./кг.; 

Кi – коефіцієнт транспортних витрат, Кі = (1,1…1,15); 

Вi – маса відходів матеріалу i-го найменування, кг;  

Цв – ціна відходів матеріалу i-го найменування, грн/кг; 

n – кількість видів матеріалів. 

Витрати на комплектуючі К, що були використані під час проведення 

досліджень, розраховуються за формулою: 

 

 
n

iii КЦНК
1

, (6.6) 

 

де Ні – кількість комплектуючих і-го виду, шт.; 

Ці – ціна комплектуючих і-го виду, грн.; 

Кi – коефіцієнт транспортних витрат, Кі = (1,1…1,15); 

n – кількість видів комплектуючих. 

За аналогією з іншими подібними дослідженнями, вартість всіх використаних 

та задіяних при виконанні даної наукової роботи ресурсів становить приблизно 700 

грн.  

6. Витрати на силову електроенергію Ве  розраховуються  за формулою: 

 

д

п
e

К

КФПB
B


 , (6.7) 

 

де В – вартість 1 кВт-год. електроенергії, в 2015 р. В ≈ 1,50 грн./кВт; 
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П – установлена потужність обладнання, кВт; П = 0,5 кВт; 

Ф –  фактична кількість годин роботи обладнання, годин. Приймемо, що Ф = 

120 годин; 

Кп  – коефіцієнт використання потужності; Кп  < 1 = 0,9.  

Кд – коефіцієнт корисної дії,   Кд = 0,7. 

Тоді витрати на  електроенергію складуть:  

11671,115
7,0

9,01205,05,1








д

п
e

К

КФПB
B  грн. 

7. Інші витрати Він можна прийняти як (50…300)% від суми основної 

заробітної плати фахівців, які  здійснювали дане дослідження, тобто: 

 

Він = (0,5..3) × Зо , (6.8) 

 

Для нашого випадку: 

Він = 2 × 3400 = 6800 грн. 

8. Сума всіх попередніх статей витрат дає витрати на виконання даної 

наукової роботи безпосередньо самим розробником – В.  

Для нашого випадку: 

В = 3400 + 340 + 1358 + 356 + 700 + 116 + 6800 = 13070 грн. 

2-й етап: передбачає розрахунок загальних витрат на виконання всіх етапів 

даної роботи  всіма виконавцями, що були задіяні в даному проекті.  

Загальна вартість даної роботи визначається за Взаг формулою: 

 



В
Взаг  , (6.9) 

 

де   – частка витрат, які безпосередньо здійснює виконавець даного етапу 

роботи, у відн. одиницях. Для нашого випадку   = 0,95. 

Тоді: 

1376089,13757
95,0

13070
загВ  грн. 
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3-й етап: передбачає прогнозування загальних витрат на розробку та можливе 

впровадження результатів виконаної роботи.  

Прогнозування загальних витрат здійснюється за формулою:  

 


загВ

ЗВ  , (6.10) 

 

де   – коефіцієнт, який характеризує етап (стадію) виконання даної роботи. 

Так, якщо розробка знаходиться: на стадії науково-дослідних робіт, то   ≈ 0,1; на 

стадії технічного проектування, то   ≈ 0,2; на стадії розробки конструкторської 

документації, то   ≈ 0,3; на стадії розробки технологій, то   ≈ 0,4; на стадії 

розробки дослідного зразка, то   ≈ 0,5;  на стадії розробки промислового зразка,   

≈ 0,7; на стадії впровадження, то   ≈ 0,8-0,95. 

Для нашого випадку   ≈ 0,75. 

Тоді: 

66,18346
75,0

13760
ЗВ  грн., або приблизно 19 тис. грн. 

Тобто прогнозовані витрати на проведення даного наукового дослідження 

можуть становити приблизно 19 тис. грн. 

 

6.3 Наукові та практичні результати проведених досліджень, висновки 

 

У ході проведених досліджень нами були розв’язати наступні задачі: 

- проведений огляд стану спостережень за різноманітними багатофакторними 

залежностями; 

- зроблена постановка задач дослідження; 

- описані моделі логічного виведення за нечіткої бази знань з правилами 

різних типів; 

- проведена модифікація методу параметричної ідентифікації за нечіткої бази 

знань з правилами різних типів; 
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- розроблена програмна реалізація ідентифікації багатофакторних залежностей 

за допомогою бази знань з нечіткими правилами різних типів; 

- проведені обчислювальні експерименти. 

Достовірність теоретичних положень магістерської кваліфікаційної роботи 

підтверджується логічною послідовністю умовиводів, коректним використанням 

методів математичного апарату, адекватністю результатів розробленого 

програмного забезпечення. 

Для кількісного оцінювання ефективності та перспективності виконаної 

наукової роботи може бути використаний спеціальний комплексний показник, що 

враховує важливість, результативність роботи, можливість впровадження її 

результатів умайбутньому, величину витрат на роботу тощо. 

Комплексний показник Кр рівня виконаної наукової роботи може бути 

розрахований за формулою: 

 

tе

RTI
K c

n




р , (6.11) 

 

де: I – коефіцієнт важливості роботи, І = 2…5;  

n –  коефіцієнт використання результатів роботи (n=0, коли результати роботи 

не будуть використовуватись; n=1, коли результати будуть використовуватись 

частково; n=2, коли результати роботи будуть використовуватись в дослідно-

конструкторських розробках, n=3, коли  результати можуть використовуватись 

навіть без проведення дослідно-конструкторських розробок); 

Тс – коефіцієнт складності роботи, Тскл = 1…3;  

R – коефіцієнт результативності роботи ( Якщо результати роботи плануються 

вище відомих, то R=4; якщо результати роботи відповідають відомому рівню, то 

R=3; якщо нижче відомих результатів, то R=2; якщо результат роботи не 

визначений, то R=1); 

B –  вартість НДР, (тис. грн.); 

t –  час проведення досліджень, років. 
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Для визначення вищенаведених коефіцієнтів були запрошені експерти, які 

були задіяні при проведенні технологічного аудиту наших досліджень. 

Результати експертних висловлювань занесені у таблицю 6.6. 

 

Таблиця 6.6 – Результати експертних висновків 

Показник 

Експерти 
Прийнята 

оцінка Богач І.В. 
Кривогубченко 

Д.С. 
Бевз О.М. 

1. Коефіцієнт 

важливості роботи 
3 4 3 3 

2. Коефіцієнт 

використання 

результатів роботи 

2 2 3 2 

3. Коефіцієнт 

складності роботи 
2 2 2 2 

4. Коефіцієнт 

результативності 

роботи 

4 4 4 4 

5. Вартість роботи, 

тис. грн. 
19 19 19 19 

6. Час проведення 

досліджень, роки 
2 3 3 3 

 

Якщо  Кр 1, то науково-дослідну роботу можна вважати ефективною з 

високим науковим, технічним та економічним  рівнем. 

Для нашого випадку експерти назвали такі коефіцієнти: 

I – коефіцієнт важливості роботи, І = 3;  

n –  коефіцієнт використання результатів роботи; n = 2; 

Тс – коефіцієнт складності роботи, Тскл = 2;  

R – коефіцієнт результативності роботи; R = 4; 



92 

B –  вартість НДР, (тис. грн.); В = 19 тис. грн. 

t –  час проведення досліджень,  t  = 3 роки. 

Тоді комплексний показник Кр рівня виконаної наукової роботи буде 

дорівнювати: 

263,1
319

4232

р 










tB

RTI
K c

n

 

Це свідчить про те, що проведені нами наукові дослідження можна вважати 

ефективними з високим науковим, технічним та економічним  рівнем та високою 

можливістю для комерційного використання. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті дослідження за темою МКР, а саме: «Ідентифікація 

багатофакторних залежностей за допомогою баз знань з нечіткими правилами 

різних типів» було досягнуто мети даної роботи, а саме досягнуто підвищення 

якості нечіткої ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою нечітких 

баз знань з правилами різних типів. Мети було досягнуто шляхом аналізу 

теоретичних даних, проведеного у розділах 1 – 3, розробки програмного 

забезпечення для ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою бази 

знань з нечіткими правилами у різних форматах проведеного у розділі 4, 

обчислювальних експериментів проведених у розділі 5. Економічна доцільність 

розробки доведена у розділі 6. 

Аналіз стану розв’язання науково-тeхнічної задачі що розглядається у даній 

кваліфікаційній роботі показав, що проблeма ідентифікації багатофакторних 

залежностей за допомогою баз знань з нечіткими правилами різних типів не 

досліджувалася іншими науковцями, доведено актуальність дослідження. В ході 

подальшого аналізу описано об’єкта дослідження, згідно мети поставлені задачі 

дослідження. 

Розроблено три моделі логічного виводу за допомогою баз знань з правилами 

у різних форматах. Також подані графічні інтерпретації моделей для кращого 

розуміння принципів їх функціонування. 

Було проведено модифікацію методу параметричної ідентифікації за гібридної 

нечіткої бази знань, а саме: формалізовано вектор керованих змінних, проведено 

постановку задачі оптимізації параметричної ідентифікації, визначено обмеження 

які мають бути використані в процесі оптимізації та обрано метод оптимізації. 

Далі було обрано метод розробки програмного забезпечення, а саме 

структурний підхід, тому що за допомогою нього легко перевіряти окремі частини 

програмного забезпечення, зручно проводити модифікації. 
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Також розглянуті основні засоби та функції математичного пакету MATLAB 

для реалізації логічного виводу нечіткої бази знань. Розглянуті настройки редактора 

нечітких баз знань. 

В ході проведення обчислювальних експериментів, тестування та оцінки 

ефективності програмного забезпечення було проведено ідентифікацію за 

допомогою бази знань з нечіткими правилами типу Мамдані та Сугено. Тестування 

показало що програмне забезпечення працює відповідно до вимог поставлених до 

нього. Згідно отриманим результатам робимо висновок, що наша розробка 

відповідає поставленій меті дослідження.  

В ході економічного обґрунтування доведено, що проведені нами наукові 

дослідження можна вважати ефективними з високим науковим, технічним та 

економічним  рівнем та високою можливістю для комерційного використання. 

Отже розробка є вигідною і обґрунтованою. 

Розроблений пакет функцій і програм для ідентифікації багатофакторних 

залежностей за допомогою бази знань з нечіткими правилами у різних форматах 

відповідає критеріям поставленим у технічному завданні. 
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Зав. кафедри КСУ ВНТУ,  

д.т.н., проф.  

__________________В.М. Дубовой  

 

“ 25 ”  вересня  2015 р. 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на виконання магістерської кваліфікаційної роботи  

 ІДЕНТИФІКАЦІЯ БАГАТОФАКТОРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЗА 

ДОПОМОГОЮ БАЗ ЗНАНЬ З НЕЧІТКИМИ ПРАВИЛАМИ РІЗНИХ ТИПІВ 
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                                     Виконавець: ст. гр. 3КСУА-14м 

                                                    Тилець Р. О. 

“24”  вересня  2015 р. 

 

 

Вінниця 2015 
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1. Назва та галузь застосування 

1.1. Назва – Ідентифікація багатофакторних залежностей за допомогою баз 

знань з нечіткими правилами різних типів. 

1.2. Галузь застосування – системи ідентифікації багатофакторних 

залежностей у медицині, економіці, сільському господарстві. 

 

2. Підстава для проведення розробки. 

Тема кваліфікаційної роботи затверджена наказом по ВНТУ №  207  від  01 

вересня  2015 р.; індивідуальне завдання затверджене на засіданні кафедри 

КСУ протокол №__ від __ _____ 201_ р. 

 

3. Мета та призначення розробки. 

Метою кваліфікаційної роботи є збільшення ефективності ідентифікації 

багатофакторних залежностей шляхом використання баз знань з нечіткими 

правилами різних типів. 

 

4. Джерела розробки. 

Кваліфікаційна робота виконується вперше. В ході проведення розробки 

повинні використовуватись такі документи: 

а) Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / 

С. Д. Штовба – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 с.  

б) Штовба С. Д. Идентификация нелинейных зависимостей с помощью 

нечеткого логического вывода в системе MATLAB // С. Д. Штовба - 

Exponenta Pro: Математика в приложениях. – 2003. – № 2. – С. 9-15.  

в) Ротштейн А. П. Идентификация нелинейной зависимости нечеткой 

базой знаний с нечеткой обучающей выборкой // А. П. Ротштейн, С. Д. 

Штовба - Кибернетика и системный анализ. – 2006. – № 2. – C. 17-24.  

г) Ротштейн А. П. Идентификация нелинейных зависимостей нечеткими 

базами знаний // А. П. Ротштейн, Д. И. Кательников - Кибернетика и 

системный анализ. – 1998. – № 5. – С. 53-61. 

 

5. Вимоги до розробки. 

5.1. Перелік головних функцій: 

- забезпечення логічного виводу за допомогою баз знань з нечіткими 

правилами різних типів; 

- забезпечення точності ідентифікації не менше 95 %; 

- графічний інтерфейс введення даних та виведення результатів; 

- збереження результатів; 

5.2. Основні технічні вимоги до розробки. 

5.2.1. Вимоги до програмної платформи: 

- WINDOWS ХР або вище; 

- JVM; 

- MATLAB 10.0 або вище. 
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5.2.2. Умови експлуатації системи: 

- робота на стандартних ПЕОМ в приміщеннях зі 

стандартними умовами; 

- можливість цілодобового функціонування системи; 

- текст програмного забезпечення системи є цілком закритим. 

 

6. Економічні показники 

До економічних показників входять:  

- термін окупності  не більше  3  років; 

- розмір капіталовкладень  не більше   20000  грн.. 

 

7. Стадії та етапи розробки. 

7.1 Пояснювальна записка: 

- техніко-економічне обґрунтування:  «__» _______ 2015 р. 

- розробка структурної схеми та схеми даних: «__» _______ 2015 р. 

- розробка алгоритмів функціонування системи: «__» _______ 2015 р. 

- розробка програмного забезпечення системи:  «__» _______ 2015 р. 

- економічна частина:  «__» _______ 2015 р. 

7.2 Графічні матеріали: 

- структурна схема системи:  «__» _______ 2015 р. 

- схема даних:  «__» _______ 2015 р. 

- схеми алгоритмів функціонування системи:  «__» _______ 2015 р. 

- плакати демонстраційні:  «__» _______ 2015 р. 

 

8. Порядок контролю і приймання. 

8.1. Хід виконання роботи контролюється керівником роботи. Рубіжний 

контроль провести до «__» _______ 2015 р.  

8.2. Атестація роботи здійснюється на попередньому захисті. Попередній 

захист кваліфікаційної роботи провести до «__» _______ 2015 р. 

8.3. Підсумкове рішення щодо оцінки якості виконання роботи приймається 

на засіданні ДЕК. Захист дипломного проекту провести до «__» _______ 

2015 р. 
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Додаток Б. Лістинги програм 

 

eval_mam_lars.m 

function outputval = eval_mam_lars(inputval, mamdanifis, larsenfis, 

numberPoints) 

  

%logic output of hybrid data base with Mamdani and Larsen rules 

  

%Mamdni FIS 

mamfis = mamdanifis; 

  

%Larsen FIS 

larfis = larsenfis; 

  

%output range 

outrange = getfis(mamfis,'outrange'); 

  

%number points of discretesation 

numPts = numberPoints; 

  

% universal - universal set for output varible 

universal = (outrange(1, 1):outrange(1, 2)/(numPts-1):outrange(1,2))'; 

  

%iterator 

i = 1; 

  

%input vector 

for x = inputval 

   

%logic output for Mamdani DB 

[mamoutput, mamirr, mamorr, mamarr] = evalfis(x, mamfis, numPts); 

  

%logic output for Larsen DB 

[laroutput, larirr, larorr, lararr] = evalfis(x, larfis, numPts); 

  

%union of logic outputs of Mamdani and Larsen 

union_mf = max(lararr, mamarr); 

  

%deffuzyfication of union 

defuzzRes(1,i) = defuzz(universal, union_mf, 'centroid'); 

  

i = i+1; 

end 

  

outputval = defuzzRes; 

 

prog_mam_lars.m 

%fuzzy interpretation function y = x^2 

  

clear 

clc 

  

%reading mamdni FIS 

mamfis = readfis('MamdaniNF'); 

  

%reading Larsen FIS 

larfis = readfis('LarsenNF'); 

  

%forming input vector 
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x = -2:0.1:2; 

  

%number points of discretesation 

nmrPts = 101; 

  

output = eval_mam_lars(x, mamfis, larfis, nmrPts); 

  

plot(x, output); 

eval_singl_sug.m 

function outputval = eval_singl_sug(inputval, singletonfis, sugenofis, 

numberPoints) 

  

%logic output of hybrid data base with Mamdani and Larsen rules 

  

%Singleton FIS 

singlfis = singletonfis; 

  

%Sugeno FIS 

sugfis = sugenofis; 

  

%number points of discretesation 

numPts = numberPoints; 

  

%iterator 

i = 1; 

  

%input vector 

for x = inputval 

   

%logic output for Singleton DB 

[singloutput, singlirr, singlorr, singlarr] = evalfis(x, singlfis); 

  

%logic output for Sugeno DB 

[sugoutput, sugirr, sugorr, sugarr] = evalfis(x, sugfis); 

  

%union of logic outputs of Singleton and Sugeno 

output_union = [singlarr; sugarr]'; 

  

%universal - universal set for output varible 

universal = [singlorr; sugorr]'; 

  

%deffuzyfication of union 

defuzzRes(1,i) = defuzz(universal, output_union, 'centroid'); 

i = i+1; 

  

end 

  

outputval = defuzzRes; 

 

prog_singl_sug.m 

%fuzzy interpretation function y = x^2 

  

clear 

clc 

  

%reading Singleton FIS 

singlfis = readfis('SingletonNF'); 

  

%reading Sugeno FIS 

sugfis = readfis('SugenoNF'); 
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%forming input vector 

x = -2:0.1:2; 

  

%number points of discretesation 

nmrPts = 101; 

  

output = eval_singl_sug(x, singlfis, sugfis, nmrPts); 

  

plot(x, output); 

eval_mam_sug.m 

function outputval = eval_mam_sug(inputval, mamdanifis, sugenofis, numberPoints) 

  

%logic output of hybrid data base with Mamdani and Larsen rules 

  

%Mamdni FIS 

mamfis = mamdanifis; 

  

%Sugeno FIS 

sugfis = sugenofis; 

  

%output range 

outrange = getfis(mamfis,'outrange'); 

  

mam_num_rules = getfis(mamfis, 'NumRules'); 

  

%number points of discretesation 

numPts = numberPoints; 

  

% universal - universal set for output varible 

universal = (outrange(1, 1):outrange(1, 2)/(numPts-1):outrange(1,2))'; 

  

%iterator 

i = 1; 

  

%input vector 

for x = inputval 

   

%logic output for Mamdani DB 

[mamoutput, mamirr, mamorr, mamarr] = evalfis(x, mamfis, numPts); 

  

%logic output for Sugeno DB 

[sugoutput, sugirr, sugorr, sugarr] = evalfis(x, sugfis); 

  

% deffuzification of logic output for every rule of Mamdani DB 

% number of rules in Mamdani = mam_num_rules 

for k = 1:1:mam_num_rules 

  mamdefuzz(k) = defuzz(universal, mamorr(:, k), 'centroid'); 

end 

  

%union of logic outputs of Mamdani and Sugeno 

union_mf = [min(mamirr',[],1) sugarr']; 

  

output_universal = [mamdefuzz sugorr']; 

  

%defuzzyfication of union 

defuzzRes(i) = defuzz(output_universal, union_mf, 'centroid'); 

  

i = i+1; 

  

end 

  

outputval = defuzzRes; 
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prog_mam_sug.m 

%fuzzy interpretation function y = x^2 

  

clear 

clc 

  

%reading mamdni FIS 

mamfis = readfis('MamdaniNF'); 

  

%reading Sugeno FIS 

larfis = readfis('SugenoNF'); 

  

%forming input vector 

x = -2:0.1:2; 

  

%number points of discretesation 

nmrPts = 101; 

 output = eval_mam_sug(x, mamfis, larfis, nmrPts); 

 plot(x, output); 

 

optimisation_main.m 

clc; 

clear; 

  

%   1. mpg:      continuous 

%   2. cylinders:   multi-valued discrete 

%   3. displacement: continuous 

%   4. horsepower:  continuous 

%   5. weight:    continuous 

%   6. acceleration: continuous 

%   7. model year:  multi-valued discrete 

%   8. origin:    multi-valued discrete 

  

  

mpg_test = load('testSet.txt'); 

mpg_tr = load('trainingSet.txt'); 

  

  

[testnmRws testnmAttr] = size(mpg_test); 

[trnmRws trnmAttr] = size(mpg_tr); 

  

in_attr_start = 2; %from what column input attribute start 

out_attr_start = 1;%from what column output attribute start 

  

fis = readfis('mamdani_full'); 

  

fis_num_rules = getfis(fis,'numrules'); 

  

vlb_c = [750 750 3 3 3 3 3]; 

c0 = [1500 1500 5 5 10 10 10]; 

vub_c = [2000 2000 8 8 20 20 20]; 

  

vlb_b = 1.5; 

b0 = 2.7; 

vub_b = 4; 

  

vlb_w(1:fis_num_rules) = 0; 

w0(1:fis_num_rules) = 1; 

vub_w(1:fis_num_rules) = 1; 
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vlb = [vlb_c vlb_b vlb_w]; 

x0 = [c0 b0 w0]; 

vub = [vub_c vub_b vub_w]; 

  

options = []; 

options = optimset('Display','iter'); 

options.DiffMinChange = 0.01; 

options.DiffMaxChange = 0.1; 

options.LargeScale='off'; 

options.Algorithm='active-set'; 

options.MaxIter=250; 

options.MaxFunEvals=555; 

options.TolCon = 0; 

  

  

[xopt, delta_tr]=fmincon(@ob_fun_duty, x0, [], [], [], [], vlb, vub, [], 

options, fis, mpg_tr(:,[5 7]), mpg_tr(:, out_attr_start)); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%Тестирование на тестовой выборке: 

fis_opt = change_fis_duty(xopt, fis); 

delta_test = ob_fun_duty(xopt, fis, mpg_test(:,[5 7]), mpg_test(:, 

out_attr_start)) 

  

y_tr_initial = evalfis(mpg_tr(:,[5 7]), fis); 

y_tr_opt = evalfis(mpg_tr(:,[5 7]), fis_opt); 

y_test_initial = evalfis( mpg_test(:,[5 7]), fis); 

y_test_opt = evalfis( mpg_test(:,[5 7]), fis_opt); 

  

RMSE_tr_initial = rms(y_tr_initial-mpg_tr(:, out_attr_start)); 

RMSE_tr_opt = rms(y_tr_opt-mpg_tr(:, out_attr_start)); 

RMSE_test_initial = rms(y_test_initial-mpg_test(:, out_attr_start)); 

RMSE_test_opt = rms(y_test_opt - mpg_test(:, out_attr_start)); 

  

 

figure(1) 

subplot(2,1,1) 

plot(1:trnmRws, mpg_tr(:, out_attr_start), 'ro', 'markersize', 7) 

hold on 

plot(1:trnmRws, y_tr_initial, 'kx', 'markersize', 7) 

legend('Навчальна вибірка', 'Нечітка модель') 

title('До навчання, RMSE=') 

xlabel('Порядковий номер') 

ylabel('Ризик') 

subplot(2,1,2) 

plot(1:trnmRws, mpg_tr(:, out_attr_start), 'ro', 'markersize', 8) 

hold on 

plot(1:trnmRws, y_tr_opt, 'kx', 'markersize', 8) 

legend('Навчальна вибірка', 'Нечітка модель') 

title('Після навчання, RMSE=') 

xlabel('Порядковий номер') 

ylabel('Ризик') 

  

figure(2) 

subplot(2,2,1) 

plot( mpg_tr(:, out_attr_start), y_tr_initial, 'ko', 'markersize', 7) 

hold on 

plot([0 13], [0 13], 'b--', 'linewidth', 1) 

title('До навчання, RMSE=') 

xlabel('Ризик з тестової вибірки') 

ylabel('Ризик по нечіткій моделі') 

subplot(2,2,2) 
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plot( mpg_test(:, out_attr_start), y_test_initial, 'ko', 'markersize', 7) 

hold on 

plot([0 13], [0 13], 'b--', 'linewidth', 1) 

title('До навчання, RMSE=') 

xlabel('Ризик з тестової вибірки') 

ylabel('Ризик по нечіткій моделі') 

subplot(2,2,3) 

plot(mpg_tr(:, out_attr_start), y_tr_opt, 'ko', 'markersize', 7) 

hold on 

plot([0 13], [0 13], 'b--', 'linewidth', 1) 

title('Після навчання, RMSE=') 

xlabel('Ризик з тестової вибірки') 

ylabel('Ризик по нечіткій моделі') 

subplot(2,2,4) 

plot( mpg_test(:, out_attr_start), y_test_opt, 'ko', 'markersize', 7) 

hold on 

plot([0 13], [0 13], 'b--', 'linewidth', 1) 

title('Після навчання, RMSE=') 

xlabel('Ризик з тестової вибірки') 

ylabel('Ризик по нечіткій моделі') 

 

optimisation_prog.m 

clc; 

clear; 

  

%   SET ATTRIBUTES: 

%   1. mpg:      continuous 

%   2. cylinders:   multi-valued discrete 

%   3. displacement: continuous 

%   4. horsepower:  continuous 

%   5. weight:    continuous 

%   6. acceleration: continuous 

%   7. model year:  multi-valued discrete 

%   8. origin:    multi-valued discrete 

  

in_attr_start = 2; %from what column input attribute start 

out_attr_start = 1;%from what column output attribute start 

  

numberPoints = 101; 

  

%Load test and training sets 

mpg_test = load('testSet.txt'); 

mpg_tr = load('trainingSet.txt'); 

  

test_x = mpg_test(:,[5 7]); 

test_y = mpg_test(:,out_attr_start); 

  

tr_x = mpg_tr(:,[5 7]); 

tr_y = mpg_tr(:,out_attr_start); 

  

[testnmRws testnmAttr] = size(test_x); 

[trnmRws trnmAttr] = size(tr_x); 

  

fis_mam = readfis('not_trained_mamdani'); 

fis_mam_num_rules = getfis(fis_mam,'numrules'); 

  

fis_sug = readfis('not_trained_sugeno'); 

fis_sug_num_rules = getfis(fis_sug,'numrules'); 

  

%<<<<<<Optimisation<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

  

vlb_c = [750 750 3 3 3 3 3]; 
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c0 = [1500 1500 5 5 10 10 10]; 

vub_c = [2000 2000 8 8 20 20 20]; 

  

vlb_b = 15; 

b0 = 27; 

vub_b = 40; 

  

vlb_w(1:fis_mam_num_rules) = 0; 

w0(1:fis_mam_num_rules) = 1; 

vub_w(1:fis_mam_num_rules) = 1; 

  

vlb_w_sug(1:fis_sug_num_rules) = 0; 

w0_sug(1:fis_sug_num_rules) = 1; 

vub_w_sug(1:fis_sug_num_rules) = 1; 

  

  

vlb_mam = [vlb_c vlb_b vlb_w]; 

x0_mam = [c0 b0 w0]; 

vub_mam = [vub_c vub_b vub_w]; 

  

vlb_sug = [vlb_c vlb_b vlb_w_sug]; 

x0_sug = [c0 b0 w0_sug]; 

vub_sug = [vub_c vub_b vub_w_sug]; 

  

  

options = []; 

options = optimset('Display','iter'); 

options.DiffMinChange = 0.01; 

options.DiffMaxChange = 0.1; 

options.LargeScale='off'; 

options.Algorithm='active-set'; 

options.MaxIter=5; 

options.MaxFunEvals=1000; 

options.TolCon = 0; 

  

fis_vector = [fis_mam fis_sug]; 

disp('start'); 

[xopt delta_tr]=fmincon(@mam_sug_ob_fun_duty, [x0_mam x0_sug], [], [], [], [], 

[vlb_mam vlb_sug], [vub_mam vub_sug], [], options, fis_vector, tr_x, tr_y); 

disp('end'); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  

fis_mam_opt = change_mam_fis_duty(xopt(1:10), fis_mam); 

fis_sug_opt = change_sug_fis_duty(xopt(11:19), fis_sug); 

fis_opt_vector = [fis_mam_opt fis_sug_opt]; 

  

delta_test = mam_sug_ob_fun_duty(xopt, fis_vector, test_x, test_y); 

  

y_tr_initial = eval_mam_sug(tr_x, fis_mam, fis_sug, numberPoints); 

y_tr_opt = eval_mam_sug(tr_x, fis_mam_opt, fis_sug_opt, numberPoints); 

  

y_test_initial = eval_mam_sug(test_x, fis_mam, fis_sug, numberPoints); 

y_test_opt = eval_mam_sug(test_x, fis_mam_opt, fis_sug_opt, numberPoints); 

  

RMSE_tr_initial = rms(y_tr_initial'-tr_y); 

RMSE_tr_opt = norm(y_tr_opt'-tr_y)/sqrt(1000); 

RMSE_test_initial = rms(y_test_initial'- test_y); 

RMSE_test_opt = norm(y_test_opt' - test_y)/sqrt(1000); 

  

  

 

figure(1) 
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subplot(2,1,1) 

plot(1:trnmRws, tr_y, 'ro', 'markersize', 7) 

hold on 

plot(1:trnmRws, y_tr_initial, 'kx', 'markersize', 7) 

legend('Навчальна вибірка', 'Нечітка модель') 

title('До навчання, RMSE=') 

xlabel('Порядковий номер') 

ylabel('Ризик') 

subplot(2,1,2) 

plot(1:trnmRws, tr_y, 'ro', 'markersize', 8) 

hold on 

plot(1:trnmRws, y_tr_opt, 'kx', 'markersize', 8) 

legend('Навчальна вибірка', 'Нечітка модель') 

title('Після навчання, RMSE=') 

xlabel('Порядковий номер') 

ylabel('Ризик') 

  

figure(2) 

subplot(2,2,1) 

plot( tr_y, y_tr_initial, 'ko', 'markersize', 7) 

hold on 

plot([0 13], [0 13], 'b--', 'linewidth', 1) 

title('До навчання, RMSE=') 

xlabel('Ризик з тестової вибірки') 

ylabel('Ризик по нечіткій моделі') 

subplot(2,2,2) 

plot( test_y, y_test_initial, 'ko', 'markersize', 7) 

hold on 

plot([0 13], [0 13], 'b--', 'linewidth', 1) 

title('До навчання, RMSE=') 

xlabel('Ризик з тестової вибірки') 

ylabel('Ризик по нечіткій моделі') 

subplot(2,2,3) 

plot(tr_y, y_tr_opt, 'ko', 'markersize', 7) 

hold on 

plot([0 13], [0 13], 'b--', 'linewidth', 1) 

title('Після навчання, RMSE=') 

xlabel('Ризик з тестової вибірки') 

ylabel('Ризик по нечіткій моделі') 

subplot(2,2,4) 

plot( test_y, y_test_opt, 'ko', 'markersize', 7) 

hold on 

plot([0 13], [0 13], 'b--', 'linewidth', 1) 

title('Після навчання, RMSE=') 

xlabel('Ризик з тестової вибірки') 

ylabel('Ризик по нечіткій моделі') 
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Перелік графічних матеріалів: 

1. Блок-схема програми ідентифікації багатофакторних залежностей за 

допомогою бази знань з правилами Ларсена та Мамдані; 

2. Блок-схема програми ідентифікації багатофакторних залежностей за 

допомогою бази знань з синглтонними правилами та правилами у форматі 

Сугено; 

3. Блок-схема програми ідентифікації багатофакторних залежностей за 

допомогою бази знань зі змішаними правилами; 

4. UML-діаграма розгортання ПЗ ідентифікації багатофакторних залежностей за 

допомогою баз знань з правилами у різних форматах; 

5. UML-діаграма послідовності ПЗ ідентифікації багатофакторних залежностей 

за допомогою баз знань з нечіткими правилами різних типів; 

6. UML-діаграма варіантів використання ПЗ ідентифікації багатофакторних 

залежностей за допомогою баз знань з нечіткими правилами різних типів. 
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Блок-схема програми ідентифікації багатофакторних залежностей за 

допомогою бази знань з правилами Ларсена та Мамдані 

 

Початок роботи

Введення кількості 

точок 

дискретизації 

numPts, Введення 

універсальної 

множини у для 

вихідної змінної

X = X_begin, X_end, 

X_step

Логічний вивід по 

базі даних Мамдані

Логічний вивід по 

базі даних Ларсена

Обєднання 

результатів 

логічного виводу 

Мамдані і Ларсена

Дефаззіфікація 

результатів 

обєднання

Кінець роботи

Зчитування бази даних 

Мамдані

Зчитування бази даних 

Ларсена
Вивід результатів

Введення початку 
вхідних даних 
X_begin, Кінця 
вхідних даних 

X_end, кроку x_step 

 



115 

Блок-схема програми ідентифікації багатофакторних залежностей за 

допомогою бази знань з синглтонними правилами та правилами у форматі 

Сугено 

 

Початок роботи

X = X_begin, X_end, 

X_step

Логічний вивід по 

базі даних Сугено

Логічний вивід по 

синглтонній базі 

даних

Обєднання 

результатів 

логічного виводу

Дефаззіфікація 

результатів 

обєднання

Кінець роботи

Зчитування 

синглтонної бази 

даних 

Зчитування бази даних 

Сугено

Вивід результатів

Введення 
початку вхідних 
даних X_begin, 
Кінця вхідних 
даних X_end, 
кроку x_step

Отримання кількості 

правил у базах: 

sug_num_rules, 

singl_num_rules 
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Блок-схема програми ідентифікації багатофакторних залежностей за 

допомогою бази знань зі змішаними правилами 

 

Початок роботи

X = X_begin, 

X_end, X_step

Логічний вивід по 

базі даних Мамдані

Логічний вивід по 

базі даних Сугено

Обєднання 

результатів 

логічного виводу 

Мамдані і Сугено

Дефаззіфікація 

результатів 

обєднання

Кінець роботи

Зчитування бази даних 

Мамдані

Зчитування бази даних 

Сугено

Вивід результатів

Введення початку 
вхідних даних 
X_begin, Кінця 
вхідних даних 
X_end, кроку 

x_step, кількості 
точок дискретизації 

numPts 

Отримання кількості 

правил у базах: 

sug_num_rules, 

mam_num_rules 

k = 1, 

Mam_num_rules, 1

Дефаззіфікація по 

кожному правилу БД 

Мамдані
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UML-діаграма розгортання ПЗ ідентифікації багатофакторних залежностей за 

допомогою баз знань з правилами у різних форматах 

 

Апартна 

частина ЕОМ

MATLAB

ОС  Windows

Java Virtual 

Machine

Ідентифікація 
багатофакторних 

залежностей за 
допомогою бази знань з 
нечіткими правилами 

різних типів
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UML-діаграма послідовності ПЗ ідентифікації багатофакторних залежностей за допомогою баз знань з нечіткими 

правилами різних типів 

Optimisation load rdfis fmicon rms plot

load training set

tr_set

Load test set

test_set

read Sugeno FIS

sugeno

read Mamdani FIS

mamdani

mam_sug_ob_fun change_mam_fis change_sug_fis eval_mam_sug

tr_set, mamdani, sugeno

tr_set, mamdani, sugeno

mamdani

sugeno

Сообщение2

RMSE

Sugeno, Mamdani

sugeno, mamdani, trainingset, testset

RMSE

sugeno, mamdani, trainingset, testset, rmse
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UML-діаграма варіантів використання ПЗ ідентифікації багатофакторних 

залежностей за допомогою баз знань з нечіткими правилами різних типів 

 

 

 

Актор

Введення даних

Завантаження 

навчальної та 

тестової вибірки

Завантаження FIS

Ідентифікація 

багатофакторних залежностей 

за допомогою баз знань з 

нечіткими правилами різних 

типів

Виведення даних

Виведення на 

консоль

Виведення у файл

Вихід

Інтерфейс

Навчання FIS

«uses»

«uses»

Завантаження 

вхідного вектору

«uses»

«uses»

«uses»

 


