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РЕФЕРАТ

     Андрієнко М. В. Комп’ютеризована система ідентифікації параметрів
динамічного об’єкта на основі нечіткого логічного виводу. – Магістерська
робота. – Кременчук, 2019. – 124 с., 44 рис., 8 табл., 3 додат., 26 джерел.
       Об’єкт дослідження – механізми нечіткого логічного виводу.
      Предмет дослідження – динамічний об’єкт.
     Мета роботи – розробка і дослідження нечіткої експертної системи для
ідентифікації параметрів об’єкта.
      Вихідними джерелами знань при проектуванні бази знань є дані, отримані
в результаті математичного моделювання на математичних моделях.
      В роботі виконано аналіз ряду алгоритмів логічного виводу і зроблено
вибір одного в якості основи побудови експертної системи. Для оптимізації
роботи системи в автоматичному режимі алгоритм логічного виводу
доповнений елементами нечіткості.
         Розроблено алгоритми функціонування системи (алгоритм роботи
системи, алгоритм нечіткого логічного виводу), а також створений програмний
код в Borland Builder C ++ – об’єктно-орієнтованому програмному середовищі
розробки додатків і інструментальних засобів реляційних баз даних, який
реалізує експертну нечітку систему.
      На підставі проведених досліджень і аналізу роботи системи можна
стверджувати, що запропонований спосіб побудови нечіткої експертної
системи забезпечує достатню точність і адекватність результату в додатках
ідентифікації і розпізнавання ситуації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА, НЕЧІТКА ЛОГІКА, БАЗА
ЗНАНЬ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ, НЕЧІТКИЙ ЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК

ABSTRACT
    Andrienko M. V. Computerized dynamic object parameter identification
system based on fuzzy logic. – Master thesis. – Kremenchuk, 2019. – 124 pages,
44 figures, 8 tables, 3 applications, 26 sources.
      Object of research – mechanisms of fuzzy inference.
     Subject of research – dynamic object.
     The purpose of the work is to develop and research a fuzzy expert system to
identify the parameters of the object.
    The initial sources of knowledge in the design of the knowledge base are the
data obtained as a result of mathematical modeling on mathematical models.
    The analysis of a number of logical inference algorithms is performed and the
choice of one as the basis for the construction of an expert system is made. To
optimize the system's operation in automatic mode, the logic output algorithm is
complemented by fuzzy elements.
      Algorithms of system functioning (algorithm of system operation, algorithm of
fuzzy logical inference) were developed, as well as program code in Borland Builder
C ++ – object-oriented software environment for application development and



relational database tools, which implements expert fuzzy system.
Based on the research and analysis of the operation of the system, it can be
argued that the proposed method of building a fuzzy expert system provides
sufficient accuracy and adequacy of the result in the applications of identification and
situation recognition.

KEY WORDS: EXPERT SYSTEM, FUZZY LOGIC, KNOWLEDGE BASE,
IDENTIFICATION, FUZZY LOGICAL CONCLUSION


