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ОБ’ЄКТ В УМОВАХ НЕЧІТКО ВИЗНАЧЕНИХ КРИТЕРІЇВ 

канд. техн. наук, доц. В.С. Бреславець, магістр Д.С. Бойченко, 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний 

інститут", м. Харків 

У даній роботі розглянуті питання розробки метода автоматизованого 

збору інформації щодо об’єктів в умовах нечітких критеріїв, що дозволяє 

здійснити реєстрацію, зберігання й наступну вибірку (експорт) даних. 

Відмінною рисою запропонованої системи є реалізація методу 

ідентифікації об’єктів на основі нечітких критеріїв, що дозволяє формувати 

(наповнювати) електронну базу об’єктів на основі різних джерел 

інформації, не побоюючись появи записів-дублів, тобто записів про один і 

той самий об’єкт. Крім того, система відрізняється простим, інтуїтивно-

зрозумілим інтерфейсом з необхідним і достатнім набором функцій, що 

забезпечують простоту й зручність при роботі із програмою. 

Система має механізм накопичення статистичних даних щодо рішень 

користувача про унікальність об’єкту й можливість його реєстрації у БД 

об’єктів та значень параметрів, на основі яких він приймав ці рішення. 

У результаті тестування програмного продукту була встановлено 

правильність і надійність його роботи на тестовому прикладі [1 – 6]. 
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