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МОДЕЛЬ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИВОДУ ОЦІНКИ РИЗИКУ ПРОПУСКУ
ПРАВОПОРУШНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН

Розглянуто завдання автоматизації процедури профілювання ризиків за встановленими характерними
ознаками (індикаторами ризиків) осіб, з боку яких існує висока ймовірність протиправних дій, для здійснення
пропуску (непропуску), проведення вибіркової (поглибленої) перевірки у пунктах пропуску через державний
кордон. Запропоновано модель нечіткого логічного виводу, метод для розрахунку функцій належності вхідних і
вихідних змінних, які подані як лінгвістичні, та метод їх безпосередньої оцінки.

Рассмотрена задача автоматизации процедуры профилирования рисков по установленным
характерным признакам (индикаторам рисков) лиц, со стороны которых существует высокая вероятность
противозаконных действий, для осуществления пропуска (непропуска), проведения выборочной (углубленной)
проверки в пунктах пропуска через государственную границу. Предложена модель нечеткого логического
вывода, метод для расчета функций принадлежности входных и исходных переменных, которые
представлены как лингвистические, и метод их непосредственной оценки.

The task of automation of procedure of profiling of risks is examined on the set characteristic signs (indicators of
risks) of persons which high probability of illegal actions is from the side of, for realization of admission (not
admission), leadthrough of selective (deep) verification in the points of admission through a state boundary. The model
of unclear inferencing is offered, method for the calculation of functions of belonging of entrances and initial variables
which are represented as linguistic, and method of their direct estimation.

Ключові слова: профілювання ризиків, державний кордон, нечіткій логічний вивід.

Актуальність. За останні 10 років кількість осіб, які перетинають державний кордон
(ДК), щорічно збільшувалась у 1,5 рази. Спостерігається також стійка тенденція збільшення
правопорушників: нелегальних мігрантів, терористів, контрабандистів тощо. На сучасному
етапі розвитку Державної прикордонної служби України (ДПСУ) постає питання підвищення
ефективності виконання завдань щодо захисту національних інтересів на ДК [1]. Одним із
напрямків його вирішення є вдосконалення управління ризиками [2]. Згідно з положенням
щодо аналізу ризиків у ДПСУ [3], важливим елементом аналізу ризиків є профілювання.
Профілювання ризиків полягає у виявленні за встановленими профілями ризиків або
характерними (типовими) ознаками (індикаторами ризиків) суб’єктів, з боку яких існує
висока ймовірність протиправних дій (правопорушень) у сфері безпеки ДК, для проведення
вибіркової (поглибленої) перевірки осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску через ДК
або поза ними в межах контрольованих прикордонних районів. Об’єктами профілювання у
пунктах пропуску через ДК є: особи, їх паспортні документи та інші документи, які
пред’являються для контролю персоналу ДПСУ; відомості, які надаються особами під час
проведення контролю; транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів
і вантажів тощо.  Як свідчить практика,  одним із найскладніших питань з точки зору
невизначеності та кількісного й якісного складу вхідних змінних є оцінка осіб, які
перетинають державний кордон [4].

Постановка завдання. Здійснення профілювання ризиків спрямовано на
інформаційно-аналітичну підтримку персоналу, який безпосередньо несе службу на ДК, та
передбачає обробку значної кількості ретроспективної й оперативної інформації за стислі
терміни, що апріорі вимагає залучення математичних засобів, з подальшою автоматизацією.

Постановку математичної задачі з оцінки ризику здійснимо у вигляді оцінки
нелінійного об’єкту з множиною вхідних змінних Х={хi} та однією вихідною змінною у:

y=fy(x1, x2,…, xn) .   (1)
Як вхідні змінні виберемо ознаки (індикатори ризику) особи. Вихідна змінна у є

показником ступеня причетності особи до протиправних дій (правопорушень) у сфері
безпеки ДК.
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Для автоматизації оцінки ризиків у ДПСУ створено підсистему “РИЗИК” [5]. Аналіз її
застосування свідчить, що відпрацьовано питання автоматизації зберігання та видачі за
запитом відповідної інформації. Питання аналізу (обробки) цієї інформації залишаються
прерогативою інспекторів прикордонного контролю (ІПК) та інспекторів прикордонної
служби (ІПС) на підставі їх досвіду, інтуїції, суб’єктивних уявлень. Тобто, існуючі
інформаційно-телекомунікаційні системи ДПСУ не в змозі здійснити достатньо оперативну
й якісну підтримку прийняття рішення з питань оцінки ризиків і вимагають подальшого
вдосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для оцінки ризиків необхідно застосовувати
не тільки якісні судження про ці ризики, але й різноманітні методи їх кількісного аналізу.

У роботі [6]  подано дослідження,  що спрямовані на автоматизацію розподілу сил і
засобів в охороні ДК на підставі методів оптимізації. Водночас, вирішенню завдань оцінки
ризиків приділено недостатню увагу.  У роботі [7]  запропоновано модель,  яка основана на
бінарній інтерпретації ознак (індикаторів ризику) опису осіб. Аналіз цієї моделі засвідчив,
що така інтерпретація не є придатною для оцінки більшості індикаторів ризику,  які мають
якісний характер.

В інших предметних сферах для оцінки ризиків найчастіше використовують апарат
теорії ймовірностей та математичної статистики [8; 9]. Однак, ураховуючи, що прийняття
рішень на підставі оцінки ризику осіб, які перетинають ДК, відбувається в умовах, коли:
події не відбуваються з достатньою періодичністю; більшість ознак є якісними і подаються
природно-мовними описами, а їх оцінка здійснюється на підставі розмитих думок та оцінок
експертів; інформація про основні параметри є неповною і нечіткою тощо, – застосування
ймовірнісних методів стає неможливим. Використання методів математичної статистики
ускладнюється тим, що рішення на підставі оцінки ризику доводиться приймати в умовах
дефіциту ресурсів, часу та інформації.

Однією з перспективних сфер сучасних високих технологій є нечітке моделювання, що
зумовлено тенденцією збільшення складності математичних і формальних моделей реальних
систем та процесів управління, пов’язаних із бажанням підвищити їх адекватність і
врахувати множину різних чинників, які впливають на процеси прийняття рішень.

Мета статті – дослідження використання методологічного апарату теорії нечіткої
логіки та подання інструментальних засобів автоматизації аналізу вхідних даних щодо
причетності особи до правопорушення на підставі моделі системи нечіткого виводу з
оцінки ризиків.

Виклад основного матеріалу. Спочатку доцільно більш детально розглянути завдання,
які постають перед ІПК. У випадку, коли особа перетинає ДК, ІПК повинен прийняти
рішення: пропустити чи не пропустити особу через ДК, відправити її для проведення
вибіркової (поглибленої) перевірки. Вочевидь, таке рішення приймається на підставі даних
щодо особи, яка перетинає ДК: країни та регіону прибуття, мети прибуття, терміну прибуття,
наявності і відповідності паспортних даних, знаходження паспорту на обліку, знаходження
особи на обліку (індикаторів ризику) тощо. У цьому випадку інформація отримується
шляхом перевірки за обліковими базами даних інформаційно-телекомунікаційної системи
„Гарт-1” – „Прикордонний контроль” або за допомогою підсистеми „РИЗИК”, до складу якої
входять комплекс баз даних „РИЗИК”, оперативні бази даних та візуального спостереження і
спілкування.

Традиційно підґрунтям для прийняття рішення щодо пропуску осіб та виявлення їх
причетності до протиправної діяльності є досвід попередніх випадків, які здійснені у
минулому. Доцільним є узагальнення правил пропуску на підставі цього досвіду.

Автором запропоновано застосування моделі нечіткого логічного виводу для оцінки
осіб, які перетинають ДК, відповідно до постановки математичної задачі (1). Нечіткий
логічний вивід – це апроксимація залежності „входи-виходи” на основі лінгвістичних
висловлювань <ЯКЩО–ТО>. Наприклад, якщо країна, з якої прибула особа, має високий
рівень постачальника нелегальних мігрантів, а країна, куди прямує особа, має високий рівень
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розвитку (працевлаштування), то ступінь приналежності особи до категорії „нелегальний
мігрант” є високим.

Структура системи нечіткого виводу містить такі модулі [10]:
фаззифікатор, який перетворює фіксований вектор вхідних змінних (чинників впливу)

(Х) у вектор нечітких множин, що необхідні для нечіткого виводу;
нечітка база знань,  що складається з:  бази правил,  яка містить інформацію про

залежність Y=f(X) у вигляді лінгвістичних правил <ЯКЩО–ТО> та призначена для
формального подання емпіричних знань або знань експертів у предметній сфері; бази даних,
що містить параметри функцій належності та коефіцієнти важливості правил;

функції належності, які використовують для подання лінгвістичних термів у вигляді
нечітких множин;

машина нечіткого логічного виводу, яка на основі правил бази знань визначає значення
вихідної змінної у вигляді множини Y~ , що відповідає нечітким значенням вхідних
змінних ( X~ );

дефаззифікатор, який перетворює вихідну нечітку множину Y~  у чітке число Y.
Змістовна інтерпретація нечіткої моделі передбачає вибір і специфікацію вхідних та

вихідних змінних відповідної системи нечіткого виводу. Розглянемо приклад визначення
такої категорії правопорушників, як “нелегальний мігрант”. Візьмемо 5 вхідних та 1 вихідну
змінну. Так вхідними змінними можуть бути:

рівень відповідності країни, з якої прямує особа, або країни, громадянином якої є особа
до країни-постачальника нелегальних мігрантів (РВКЗ) – х1: чи є країна, громадянином якої є
особа, потенційною країною постачання наркотиків, країною найбільш активно розвинутого
тероризму, країною постачання нелегальних мігрантів, країною можливого постачання зброї.
При цьому також ураховуються військові,  політичні,  релігійні,  етнічні та інші конфлікти,
епідемії, стихійні лиха, катастрофи, тероризм, низький рівень життя тощо. Вочевидь, що чим
вищою є оцінка, тим більше особа може бути віднесена до категорії “нелегальний мігрант”;

рівень відповідності країни, куди прямує особа, до країни з високим рівнем
працевлаштування (рівня життя тощо) (РВКК) – х2: чи є країна,  до якої прямує особа,
привабливою для працевлаштування, заняття проституцією, переховування від
кримінального переслідування, країною прибуття нелегальних мігрантів або
використовується як транзитна. Чим вищою є оцінка, тим більше особа може бути віднесена
до категорії „нелегальний мігрант”;

рівень відповідності мети поїздки особі (РВМП) – х3:  чи відповідає мета поїздки,  що
заявлена особою, меті поїздки, зазначеній у документах; чи є в особи запрошення на роботу
або навчання, туристична путівка тощо; чи підтверджує фірма, навчальний заклад своє
запрошення на роботу,  навчання.  Чим вищою є оцінка,  тим менше особа може бути
віднесена до категорії “нелегальний мігрант”;

рівень відповідності транспорту меті (РВТМ) – х4: чи відповідає вид транспортного
засобу,  його клас,  рівень сервісу,  що надається в транспортних засобах,  меті поїздки,  що
зазначена особою, її фінансовим можливостям (зовнішній вигляд, манера поведінки тощо).
Чим вищою є оцінка, тим менше особа може бути віднесена до категорії
„нелегальний мігрант”;

рівень відповідності особистих речей, коштів особі (РВОР) – х5: чи відповідає наявність
особистих речей особи заявленій меті поїздки та соціальному становищу у своїй країні (одяг,
фотоапарат, відеокамера, предмети туалету, змінний одяг та білизна тощо); наявність в особи
коштів відповідно до мети поїздки.  Чим вищою є оцінка,  тим менше особа може бути
віднесена до категорії „нелегальний мігрант”.

Для уточнення моделі у подальшому можуть застосовуватись інші показники.
Вихідною змінною є ступінь причетності особи до категорії правопорушників

“нелегальний мігрант” (СПНМ) – у (у більш загальному випадку – „терорист”,
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„контрабандист” тощо) [4]. На підставі цієї змінної приймається рішення стосовно пропуску
через ДК, направлення її на поглиблений огляд або непропуску особи через ДК.

У нечіткій моделі оцінки ризику причетності особи до протиправної діяльності всі
змінні подаються як лінгвістичні, універсальна множина яких U={u1, u2,…, un} вимірюється в
балах в інтервалі дійсних чисел від 0 до 10.

Як терм-множину першої вхідної змінної “РВКЗ” будемо використовувати множину
L1={„низький”, „середній”, „високий”} рівень відповідності.

Побудову функцій належності термів „низький”, 2середній”, „високий”, що
використовуються для лінгвістичної оцінки змінної „РВКЗ”, здійснимо за допомогою методу
статистичної обробки експертної інформації, який поданий у [10]. Результати опитування
п’яти експертів наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Результати опитування експертів

K Терми 0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10
Низький 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Середній 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0Експерт 1
Високий 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Низький 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Середній 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0Експерт 2
Високий 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Низький 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Середній 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0Експерт 3
Високий 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Низький 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Середній 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0Експерт 4
Високий 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Низький 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Середній 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0Експерт 5
Високий 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Функції належності термів розраховуються за формулою

mj(ui)= å
=

K

k

k
ijb

K 1
,

1 .   (2)

де K – кількість експертів; k
ijb ,  –  думка k-го експерта про наявність в елемента ui

універсальної множини властивостей нечіткої множини лінгвістичних термів, k=1…K,
j=1…m, i=1…m.

Вважатимемо, що експертні оцінки є бінарними, тобто: k
ijb , Î{0, 1}, де 1 (0) указує на

наявність (відсутність) в елемента властивостей нечіткої множини jl~ .
Графіки функцій належності термів подано на рис. 1. Апроксимацію отриманих

функцій належності трапецієвидними у середовищі MatLab 7.0.1 подано на рис. 2.
Для автоматизації процесу аналізу вхідної змінної “РВКЗ” (що надасть додаткові

можливості зменшення часу) пропонується здійснювати її оцінку таким чином. У табл. 2
подано основні категорії незаконних мігрантів (громадянство) за перше півріччя 2010 року, з
якої ми бачимо: найбільша кількість нелегальних мігрантів (з Узбекистану) складає 3333
осіб, найменша (з Єгипту) – 26 осіб.

Для визначення бальної оцінки відношення країни до потенційного постачальника
нелегальних мігрантів здійснимо масштабування значення кількості осіб за формулою

Оі=(Кі/Кmax)*10 ,  (3)
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де Оі – бальна оцінка і-ої країни; Кі – дійсна оцінка і-ої країни; Кmax – максимальна оцінка
країн.
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Низький Середній Високий

Рис. 1. Графіки функцій належності термів лінгвістичної змінної “РВКЗ”

Рис. 2. Графіки функцій належності термів лінгвістичної змінної “РВКЗ”
у середовищі MatLab 7.0.1

Таблиця 2
Основні категорії незаконних мігрантів за громадянством

 Назва країни  Кількість нелегальних мігрантів  Бальна оцінка нелегальних мігрантів
Узбекистан 3333 10
Молдова 2590 7,8
Таджикистан 1018 3,1
Азербайджан 786 2,4
Вірменія 779 2,3
Грузія 502 1,5
Киргизстан 375 1,1
Росія 176 0,5
Казахстан 148 0,4
Афганістан 134 0,4
Китай 74 0,2
Туреччина 68 0,2
Пакистан 45 0,1
Сомалі 42 0,1
Палестина 40 0,1
Нігерія 34 0,1
Ірак 32 0,1
Сирія 27 0,1
ОБГ 26 0,1
Єгипет 26 0,1
Інші країни 26 0,1
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Отже, Узбекистан має оцінку 10 балів, Таджикистан – 3,1 бали, Туреччина – 0,2 бали,
які вводяться у програмний модуль „Оцінка ризику щодо осіб” автоматично з облікових баз
даних. Визначивши період, можна динамічно змінювати бальну оцінку змінної „РВКЗ”.
Аналогічно до першої змінної визначаються інші змінні.

Як терм-множини другої вхідної змінної „РВКК” будемо використовувати аналогічну
множину L2={„низький”, „середній”, „високий”} рівень відповідності; третьої вхідної
змінної „РВМП” – множину L3={„низький”, „середній”, „високий”} рівень відповідності
мети; четвертої вхідної змінної „ВТМ” – множину L4={„низький”, „середній”, „високий”}
рівень відповідності транспорту; п’ятої вхідної змінної „РВОР” – множину L5={„низький”,
„середній”, „високий”} рівень відповідності речей.

Як терм-множини вихідної змінної „СПНМ” будемо використовувати множину термів
L6={„низький”, „середній”, „високий”} ступінь причетності з функціями належності, що
подані на рис. 3.

Рис. 3. Графіки функцій належності термів лінгвістичної змінної
“СПНМ”

Наступний крок – побудова нечіткої бази знань. Для аналізу особи, яка перетинає ДК,
застосовуються евристичні правила. Кількість правил, необхідних для опису n вхідних
змінних, значення яких визначається з використанням m термів, дорівнює R=mn (у нашому
випадку 125). З цією метою використаємо 27 правил нечітких продукцій, які мають
найбільшу вагу згідно з експертним опитуванням і подані в табл. 3.

Як схему нечіткого виводу будемо використовувати метод Мамдані,  тому методом
активації буде min, який розраховується за формулою [10]

mA®B(x, y)= mA(x)Ù mA(y)=min(mA(x), mA(y)). (4)

Далі необхідно визначити методи агрегування підумов.  Оскільки в усіх правилах як
логічна зв’язка для підумов застосовується лише нечітка кон’юнкція (операція “І”), то як
метод агрегування будемо використовувати операцію min-кон’юнкції. Для акумуляції
закінчень правил будемо використовувати max-диз’юнкції, які також застосовуються у
випадку схеми нечіткого виводу методом Мамдані. Як метод дефаззифікації будемо
використовувати метод центру тяжіння за формулою [8]

ò

ò
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dyy
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Реалізацію моделі нечіткого логічного виводу (назвемо її „аналіз”) будемо виконувати з
використанням пакету MATLAB 7.0.1. Вид графічного інтерфейсу редактора FIS для 5
вхідних змінних і 1 вихідної зображено на рис. 4.

Таблиця 3
Евристичні правила щодо пропуску осіб через державний кордон

Вхідні змінні Вихідна змінна
(РВКЗ) – х1 (РВКК) – х2 (РВМП) – х3 (РВТМ) – х4 (РВОР) – х5 (СПНМ) – у

Низький Низький Низький Високий Високий Низький
Низький Низький Середній Високий Високий Низький
Низький Низький Високий Високий Високий Низький
Низький Середній Низький Високий Середній Низький
Низький Середній Середній Високий Середній Середній
Низький Середній Високий Високий Середній Низький
Низький Високий Низький Високий Низький Середній
Низький Високий Середній Високий Низький Середній
Низький Високий Високий Високий Високий Низький
Середній Низький Низький Середній Високий Середній
Середній Низький Середній Середній Високий Низький
Середній Низький Високий Середній Середній Середній
Середній Середній Низький Середній Середній Середній
Середній Середній Середній Середній Середній Середній
Середній Середній Високий Середній Низький Середній
Середній Високий Низький Середній Низький Високий
Середній Високий Середній Середній Високий Середній
Середній Високий Високий Середній Високий Середній
Високий Низький Низький Низький Високий Середній
Високий Низький Середній Низький Високий Середній
Високий Низький Високий Низький Високий Середній
Високий Середній Низький Низький Середній Високий
Високий Середній Середній Низький Середній Високий
Високий Середній Високий Низький Середній Високий
Високий Високий Низький Низький Низький Високий
Високий Високий Середній Низький Низький Високий
Високий Високий Високий Низький Високий Високий

Рис. 4. Графічний інтерфейс редактора FIS після визначення вхідних і вихідних змінних системи
нечіткого виводу „аналіз”
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Для вирішення поставленого завдання нечіткого моделювання використовуємо систему
нечіткого логічного виводу Мамдані. Параметри нечіткої моделі: логічні операції (min – для
нечіткого логічного „І”),  метод імплікації (min), метод агрегування (max) і метод
дефаззифікації (centroid).  Побудуємо функції належності термів для кожної з 5  вхідних і 1
вихідної змінної. Задамо 27 правил для системи нечіткого виводу згідно з табл. 1.

Виконаємо аналіз побудованої системи нечіткого виводу для завдання аналізу особи,
яка перетинає ДК. З цією метою відкриємо вікно перегляду правил системи MATLAB 7.0.1
та введемо значення вхідних змінних для випадку, коли значення змінної „РВКЗ” дорівнює
9 балів, значення змінної „РВКК” – 9 балів, значення змінної „РВМП” – 2 бали, значення
змінної „РВТМ” – 1 бал, значення змінної „РВОР” – 2 бали. Ці оцінки на інтуїтивному рівні
свідчать про високу причетність особи до протиправної діяльності.

Процедура нечіткого виводу, яка виконана MATLAB 7.0.1 для розробленої нечіткої
моделі, видає в результаті значення вихідної змінної “СПНМ”, що дорівнює 8,46 (рис. 5)
(модель [7] видає значення 5), що свідчить про високий ступінь причетності особи до
протиправної діяльності.

Рис. 5. Графічний інтерфейс програми перегляду правил для першого випадку перевірки системи
нечіткого виводу

Далі виконаємо перевірку для значень змінної х1 = 4, х2 = 3, х3 = 7, х4 = 8, х5 = 7.  При
цьому вихідна змінна у приймає значення 4,45 (модель [7] видає значення 3,9), що свідчить
про низький ступінь причетності особи до протиправної діяльності. Як видно, ця оцінка
також збігається з інтуїтивними міркуваннями на цей випадок.

Порівняння результатів нечіткого виводу для двох розглянутих варіантів значень
вхідних змінних свідчить, що граничне значення вихідної змінної „СПНМ”, яке впливає на
рішення щодо пропуску особи через ДК, може бути вибране в межах 5 балів.

Практичну реалізацію цієї моделі здійснено у вигляді програмного модуля “Оцінка
ризику осіб”, який запропоновано включити до складу підсистеми „РИЗИК”.

Перевірку адекватності розробленої моделі нечіткого логічного виводу здійснено за
допомогою експерименту. Експеримент проводився на базі кафедри прикордонного
контролю Національної академії ДПСУ.
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Для експерименту було відібрано дані щодо осіб,  які перетинали пункти пропуску
різного призначення через ДК у різний час.

В експерименті брали участь три навчальні групи ІПК: дві контрольні й одна
експериментальна (по 20 слухачів у кожній). Під час експерименту кожному ІПК надавалися
відомості стосовно 30 осіб, які „перетинали ДК” – по 15 кожної категорії. У завдання ІПК
першої контрольної групи входило оцінити особу та віднести її до однієї з двох категорій:
„нелегальний мігрант” та „законослухняний” без застосування засобів автоматизації. У
завдання ІПК другої контрольної групи входило оцінити особу та віднести її до однієї з двох
категорій із застосуванням програмного модуля на підставі моделі [7].

У завдання ІПК експериментальної групи входило: оцінка функцій належності термів,
які описують вхідні змінні за анкетами згідно із запропонованим методом (крім
налаштування системи нечіткого виводу процедура має на меті навчання ІПК застосуванню
засобів автоматизації); оцінка особи та віднесення її до однієї з двох категорій із
застосуванням засобів автоматизації (розробленого автором програмного модуля „Оцінка
ризику особи”). Особливістю автоматизованої оцінки є те, що ІПК оцінює показник за
10-бальною шкалою та вводить бали у вікна інтерфейсу розробленої програми. Після
введення останнього параметру видається оцінка ризику в балах. Якщо вона знаходиться в
межах 5–10 балів, то особа оцінюється як потенційний нелегальний мігрант.

Під час експерименту оцінювались такі показники: час, який витрачався на оцінку
особи; якість прийнятого рішення – оцінка особи співпадає з відомою (правильне рішення),
оцінка не співпадає (неправильне рішення). Результати експерименту подано на рис. 6.а –
стосовно часу на оцінку особи, на рис 6.б – стосовно якості прийнятих рішень.

БЗА – без засобів автоматизації; АВП – автоматизація (відомий підхід);
АРП – автоматизація (розроблений підхід)
Рис. 6. Результати експериментальної перевірки

Результати експерименту свідчать, що застосування розробленого програмного модуля
на основі моделі нечіткого логічного виводу „Оцінка ризику особи” надає можливість:
зменшити час на оцінку особи у 1,3 рази порівняно з оцінкою ризиків без засобів
автоматизації, що є суттєвим в умовах дефіциту часу (згідно з керівними документами на
перевірку особи відводиться 2 хвилини); збільшити кількість правильних рішень у 1,4 рази
порівняно з оцінкою ризиків без засобів автоматизації та у 1,2 рази порівняно з відомим
підходом, що вказує на більшу привабливість запропонованого підходу, з урахуванням того,
що час на його застосування та застосування відомого підходу є приблизно однаковим.

Висновки. Отже, у статті подано модель нечіткого логічного виводу щодо оцінки
ризику особи, яка перетинає ДК, та здійснено її експериментальну перевірку.

Застосування цієї моделі на відміну від існуючих надає можливість: використання
якісних показників; урахування неточної, приблизної інформації про значення ознак;
використання знань фахівців з прикордонного контролю – експертів, які подаються у вигляді
нечітких правил виводу; отримання більш якісної оцінки об’єкта, що досліджується під час

а) б)
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профілювання ризиків. Упровадження цієї моделі у складі програмно-алгоритмічного
забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем ДПСУ надасть змогу скоротити час
на профілювання ризиків.

Запропонований підхід вимагає розробки методів формалізації знань і досвіду,
накопичених експертами (офіцерами штабів, керівниками підрозділів (органів, управлінь,
Адміністрації, інспекторами); викладачами навчальних закладів; розробниками інтегрованої
інформаційно-телекомунікаційної системи „Гарт”), що є перспективою подальших
досліджень у цьому напрямку.
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