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ВАРІАНТ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ЗАДАЧ ДІАГНОСТИКИ НА БАЗІ НЕЧІТКИХ ВІДНОШЕНЬ 

 
У статті розглядається методика чисельного рішення систем нечітких логічних рівнянь за допомогою 

генетичного алгоритму, яка передбачає отримання оптимального розв’язку за рахунок підстройки 
результатів діагностики по мірі переходу від однієї причини до іншої. 

Самойлов І.В. Вариант использования генетического алгоритма для решения задач диагностики на 
базе нечетких отношений. В статье рассматривается методика численного решения систем нечетких 
логических уравнений с помощью генетического алгоритма, которая предусматривает получение 
оптимального решения за счет подстройки результатов диагностики по мере перехода от одной причины к 
другой. 

І.Samoilov A use of genetic algorithm to solve the problems of diagnosis based on fuzzy relationship. The 
article discusses the technique of solving systems of fuzzy logic equations by using a genetic algorithm, which provides 
an optimal solution by adjusting the diagnostic results as we move from one cause to another. 

Ключові слова: діагностика, нечіткі відношення, нечіткі логічні рівняння, генетичний алгоритм, 
хромосома, схрещування, мутація. 

Актуальність. Сучасні технічні системи є складними апаратно-програмними 
комплексами, що постійно вдосконалюються, розвиваються та модернізуються. 
Використання таких систем у провідних високотехнологічних сферах (зв’язок, системи 
управління, телекомунікації тощо) вимагає забезпечення високого рівня надійності їх 
функціонування. Одним із методів підвищення надійності є розроблення і впровадження 
ефективних апаратно-програмних засобів діагностування. Однією з центральних задач 
діагностики є встановлення причин виникнення несправностей та їх усунення. 

Теорія нечітких множин є зручним засобом формалізації експертної інформації при 
моделюванні причинно-наслідкових зв’язків в задачах технічної діагностики [1]. Модель 
об’єкта діагностики, як правило, будується на основі композиційного правила виведення 
Заде, яке зв’язує причини та наслідки за допомогою матриці нечітких відношень [2]. 

Аналіз публікацій. Задача діагностики може формулюватись у формі прямого і 
оберненого нечіткого логічного виведення. Пряме логічне виведення передбачає 
знаходження наслідків для відомих причин. У випадку оберненого логічного виведення 
відбувається відновлення причин на основі наслідків. В багатьох застосуваннях нечіткої 
логіки до задач діагностики використовується пряме логічне виведення [3, 4]. В той же час 
обернене логічне виведення використовується недостатньо, що обумовлено відсутністю 
ефективних алгоритмів розв’язання систем нечітких логічних рівнянь. В [5] запропонована 
методика розв’язку цієї задачі, яка передбачає отримання оптимального рішення з множини 
початкових варіантів шляхом застосування генетичних операцій схрещування, мутації і 
селекції. Але в цій методиці міри значимості всіх причин доводиться визначати одночасно, 
що призводить до пошуку в безперспективних областях і додаткових витрат часу. Метод, що 
пропонується, передбачає отримання оптимального розв’язку за рахунок підстройки 
результатів діагностики по мірі переходу від однієї причини до іншої, що дозволяє зменшити 
час пошуку рішення. 

Мета роботи. Удосконалити методику розв’язання задач діагностики на базі нечітких 
відношень з використанням генетичного алгоритму, яка б передбачала отримання 
оптимального розв’язку за рахунок підстройки результатів діагностики по мірі переходу від 
однієї причини до іншої, що дозволить зменшити час пошуку рішення. 

Постановка задачі. Нехай відомо: 
– множина вхідних змінних X = (x1, x2, …, xn); n,i]xx[x ,iii 1, =∈ ; 
– множина вихідних змінних Y = (y1, y2, …, ym); m,j],y,y[jy jj

1=∈ ; 
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– множина причин D = (d1, d2, …, dn), де причина dі, n,i 1= , інтерпретується як 
нечіткий терм, що описує змінну xi; 

– множина наслідків S = (s1, s2, …, sm), де наслідок sj, m,j 1= , інтерпретується як 
нечіткий терм, що описує змінну yj; 

– відношення між причинами і наслідками R ⊆ D ×S. 
Задача діагностики у формі оберненого логічного виведення формулюється наступним 

чином: необхідно відновити причини D* = (d1*, d2*, …, dn*) для заданого вектора вихідних 
змінних Y* = (y1*, y2*, …, ym*). 

Моделювання причинно-наслідкових зв’язків здійснюється шляхом інтерпретації 
композиційного правила виведення Заде [2]: 

 

B = A ° R ,                                                                       (1) 
 

де А і В – нечіткі множини, задані на універсальних множинах D і S: 
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Тут аі )1( n,i =  і bj )1( m,j =  – ступені належності, тобто числа в діапазоні від 0 до 1, 

що інтерпретуються як міри значимості причин di і наслідків sj; R – матриця нечітких 
відношень з елементами rij, n,i 1= , m,j 1= , rij – число в діапазоні [0, 1], що характеризує 
ступінь впливу причини di на виникнення наслідку sj; ° – операція max-min композиції. 

Задача оберненого логічного виведення ставиться наступним чином. За відомими 
матрицею R і нечіткою множиною В знайти нечітку множину А. Вважається, що матриця R 
формується на основі експертних методів. Із співвідношення (1) слідує система нечітких 
логічних рівнянь: 
 

b1 = (a1 ∧ r11) ∨ (a2 ∧ r21) ∨ … ∨ (an ∧ rn1), 
b2 = (a1 ∧ r12) ∨ (a2 ∧ r22) ∨ … ∨ (an ∧ rn2),                                         (2) 

                                             …         …               …                       … 
                                             bm = (a1 ∧ r1m) ∨ (a2 ∧ r2m) ∨ … ∨ (an ∧ rnm). 
 

З урахуванням того, що в теорії нечітких множин операції ∨ і ∧ змінюються на max і 
min, система (2) переписується у вигляді: 
 

m,j)),r,(a(b iji
n,i

j 1minmax
1

==
=

.                                               (3) 

 
Задачу розв’язання системи нечітких логічних рівнянь (3) сформулюємо так. Знайти 

вектор а = (а1, а2, …, аn), який задовольняє обмеженням [ ] n,i,;а i 110 =∈  і забезпечує 
найменшу відстань між експертними і аналітичними мірами значимості наслідків, тобто між 
лівою і правою частиною кожного рівняння системи (3): 
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В загальному випадку система (3) може мати не єдиний, а множину розв’язків. Тому 

слідуючи [5], розв’язок системи нечітких логічних рівнянь (3) будемо шукати у вигляді 
інтервалів: 
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n,i,];[]a,a[а iii 110 =⊂= ,                                                    (5) 
 

де )a(a ii  – нижня (верхня) межа міри значимості причини di. 
Формування інтервалів (5) здійснюється шляхом багаторазового розв’язання задачі 

оптимізації (4) і починається з пошуку її нульового розв’язку. Нульовий розв’язок задачі 
оптимізації (4) позначимо через ),a,,a,a(a )(n

)()()( 00
2

0
1

0 =  де n,i],a,a[a ii
)(

i 10 =∈ . 

Верхню межу )a( i  потрібно шукати в діапазоні ],a[ )(
i 10 , а нижню межу )a( i  – в 

діапазоні ]a,[ )(
i0 0 . 

Нехай )a,,a,a(a (k)
n

(k)(k)(k) 21=  – k-й розв’язок задачі оптимізації (4), тобто 

)aF()aF( )((k) 0= . При пошуку верхніх меж )a( i  вважається, що aa )(k-
i

(k)
i

1≥ , а при 

пошуку нижніх меж )a( i  вважається, що aa )(k-
i

(k)
i

1≤  (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема пошуку верхньої (а) та нижньої (б) меж інтервалу 

 
Встановлення верхніх (нижніх) меж здійснюється за правилом: якщо aa )(k-(k) 1≠ , то 

n,i,a)a(a (k)
iii 1== . Якщо aa )(k-(k) 1= , то пошук припиняється. 

Наближений розв’язок системи нечітких логічних рівнянь може бути отриманий 
шляхом зведення розв’язання системи (3) до розв’язання послідовності систем спрощеного 
вигляду. Такий підхід відтворює міркування експерта, який в процесі прийняття рішення 
послідовно оцінює внесок кожної причини в стан, що спостерігається. На практиці експерт 
починає аналізувати наявний стан об’єкта з тієї причини, яка має найбільшу вагу і є 
вирішальною в процесі діагностики. Таким чином експерт поступово формує область 
пошуку мір значимості причин. Для підстройки мір значимості причин по мірі переходу від 
однієї причини до іншої розв’язання системи нечітких логічних рівнянь (3) зведено до 
послідовного розв’язання систем вигляду: 

 
b1 = (a1 ∧ r11); 
b2 = (a1 ∧ r12); 
…         …   
bm = (a1 ∧ r1m);                                                                                                (6) 
 
b1 = (a1 ∧ r11) ∨ (a2 ∧ r21); 
b2 = (a1 ∧ r12) ∨ (a2 ∧ r22); 
…         …               … 
bm = (a1 ∧ r1m) ∨ (a2 ∧ r2m);                                                                            (7) 
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b1 = (a1 ∧ r11) ∨ (a2 ∧ r21) ∨ … ∨ (ai ∧ ri1); 
b2 = (a1 ∧ r12) ∨ (a2 ∧ r22) ∨ … ∨ (ai ∧ ri2); 
…         …               …                      … 
bm = (a1 ∧ r1m) ∨ (a2 ∧ r2m) ∨ … ∨ (ai ∧ rim).                                                (8) 

 
Спочатку із системи (6) визначається міра значимості першої причини a1. Потім із 

системи (7) визначаються міри значимості першої і другої причини a1 і a2. При цьому 
значення a1 шукається в діапазоні ]a,a[а 111 = , отриманому в результаті розв’язання 
системи (6). Аналогічно із системи (8) визначаються міри значимості причин a1, a2, …, ai. 
При цьому значення a1, a2, …, ai-1 уточнюються в діапазонах ]a,a[а 111 = , ]a,a[а 222 = , …, 

]a,a[а i-i-i- 111 = , отриманих на попередньому етапі. 
Область пошуку управляючих змінних може бути грубо визначена в такий спосіб. 

Процедура формування області пошуку формалізує міркування експерта, який оцінює внесок 
кожної причини в стан, що спостерігається. При цьому вважається, що вплив усіх інших 
причин відсутній. Міркування експерта формалізуються наступним алгоритмом: 

1. Сформувати множину { }m,j,rb/dD,D ijji'' 1=≤= , в яку входять причини, що 
можуть викликати наслідки, які спостерігаються. В цьому випадку для всіх мір значимості 
наслідків теоретичні значення (rij) більш ніж експериментальні (bj). 

2. Сформувати множину { }m,j,rb/dD,D ijji'''' 1=>= , в яку входять причини, що 
не можуть викликати наслідки, які спостерігаються. В цьому випадку хоча б для однієї міри 
значимості наслідків теоретичні значення (rij) менше експериментального (bj). 

3. При оцінюванні інтервалу (5) для причини di будемо вважати, що 
ik,n,k,a k ≠== 10 . Якщо Dd i∈

' , то інтервал (5) сформувати шляхом розв’язання системи 
рівнянь 

m,j),r,a(b ijij 1min == .                                                       (9) 

Якщо Dd i
''∈ , то інтервал (5) сформувати шляхом розв’язання системи (9), з якої видалені 

рівняння, де bj > rij. 
 

Структура алгоритму знаходження розв’язку має вигляд: 
 

begin 
         for i: =1 to n do (перехід від однієї причини до іншої) 
               begin 
                       Встановити область пошуку: 
                       ]aa[a],a,a[a...,],a,a[a],a,a[a )()()()()(

i
)(

ii
)(

i
)(

ii
0

1
0

11
0

2
0

22
0
1

0
11

00 ,∈∈∈∈ −−− . 

                        Визначити значення мір значимості причин a1, a2, …, ai. 
               end; 
end. 

Для реалізації генетичного алгоритму розв’язання систем рівнянь (6) – (8) необхідно 
визначити такі основні поняття і операції [6]: хромосома – закодований варіант розв’язку; 
популяція – вихідна множина варіантів розв’язків; функція відповідності – критерій відбору 
варіантів; схрещування – операція отримання варіантів-нащадків із варіантів-батьків; 
мутація – випадкова зміна елементів хромосом. 

Хромосому визначимо як вектор-рядок двійкових кодів розв’язків: розв’язку а1 для 
системи (6), розв’язків а1 і а2 для системи (7), розв’язків а1, а2, …, аі для системи (8) тощо 
(рис. 2). 
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а1

а1 а2

…
а1 а2 … аі  

Рис. 2. Структура хромосоми 
 

Хромосоми початкової популяції визначаються таким чином: ai=RANDOM([0, 1]), 
n,i 1= , де RANDOM([0, 1]) – випадкове число, рівномірно розподілене на інтервалі [0, 1]. 
Операція схрещування визначена на рис. 3. Вона виконується шляхом обміну генів 

всередині кожної змінної аі, n,i 1= . Точки схрещування, показані пунктиром, вибираються 
випадковим чином. 
 

a1

v'
1

a2

v1

v2

v'
2

… ai…  
Рис. 3. Операція схрещування 

 
Операція мутації (Mu) полягає у випадковій зміні (з деякою імовірністю Pm) елементів 

хромосоми ]).a,aRANDOM([)aMu( iii =  Оскільки розв’язок кодується двійковим рядком, 
то мутація зводиться до інвертування окремих бітів. 

На кожному етапі генетичного алгоритму функція відповідності визначається як 
критерій (4), взятий зі знаком мінус: 

FF1 = – F(a1); 
FF2 = – F(a1, a2); 
… 
FFi = – F(a1, a2, …, ai); 

тобто чим вищий ступінь пристосованості хромосоми до виконання критерію оптимізації, 
тим більша функція відповідності. 

Відбір хромосом-батьків для операції схрещування здійснюється невипадково. Для 
цього використовувалась процедура селекції, яка дає пріоритет кращим розв’язкам. Чим 
більша функція відповідності деякої хромосоми, тим більша повинна бути ймовірність того, 
що дана хромосома дасть потомство [6]. При виконанні генетичного алгоритму розмір 
популяції залишається постійним. Тому після операцій схрещування і мутації з отриманої 
популяції необхідно видалити хромосоми, які мають найгірші значення функції 
відповідності. 

Нехай P(t) – хромосоми-батьки, а C(t) – хромосоми-нащадки на t-й ітерації. Загальна 
структура генетичного алгоритму має вигляд: 

 
begin 
          t: = 0 
          Задати початкову множину P(t). 
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          Оцінити P(t) за допомогою функції відповідності. 
          while (немає умови завершення) do 
               Породжувати C(t) шляхом схрещування P(t). 
               Виконати мутацію С(t). 
               Оцінити С(t) за допомогою функції відповідності. 
               Вибрати P(t+1) з P(t) і С(t). 
               t: = t + 1 
          end; 
end. 

В якості приклада застосування запропонованої методики для отримання розв’язку 
системи нечітких логічних рівнянь при оберненому логічному виведенні використаємо 
варіант вирішення задачі пошуку несправностей локальної мережі [7]. Нехай матриця 
нечітких відношень “причини-наслідки” має вигляд: 
 

  s1 s2 s3 s4 
 d1 0,3 0,9 0,7 0,1 

R= d2 0,4 0,5 0,6 0,9 
d3 0,6 0,7 0,3 0,1 

 d4 0,1 0,1 0,9 0,1 
 d5 0,8 0,8 0,4 0,3 

 
Необхідно визначити міри значимості причин (a1, a2, a3, a4, a5) для наступних мір 

значимості наслідків: b1=0,2; b2=0,8; b3=0,6; b4=0,1. 
Система нечітких логічних рівнянь (2) в даному випадку виглядає так: 

 
0,2 = (a1 ∧ 0,3) ∨ (a2 ∧ 0,4) ∨ (a3 ∧ 0,6) ∨ (a4 ∧ 0,1) ∨ (a5 ∧ 0,8), 
0,8 = (a1 ∧ 0,9) ∨ (a2 ∧ 0,5) ∨ (a3 ∧ 0,7) ∨ (a4 ∧ 0,1) ∨ (a5 ∧ 0,8), 
0,6 = (a1 ∧ 0,7) ∨ (a2 ∧ 0,6) ∨ (a3 ∧ 0,3) ∨ (a4 ∧ 0,9) ∨ (a5 ∧ 0,4), 
0,1 = (a1 ∧ 0,1) ∨ (a2 ∧ 0,9) ∨ (a3 ∧ 0,1) ∨ (a4 ∧ 0,1) ∨ (a5 ∧ 0,3). 

 
Процедура формування області пошуку розв’язку включає наступні кроки: 
 
1. Сформуємо множину D′, яка містить причини, що можуть викликати наявний стан 

об’єкта: 
D′={d1}, 

оскільки для причини d1 умова bj ≤ rij виконується для всіх m,j 1= . 
 

2. Сформуємо множину D′′, яка містить причини, що не можуть викликати наявний 
стан об’єкта: 

D′′={d2, d3, d4, d5}, 
 

оскільки для причини d2:  b2 = 0,8 > r22 = 0,5; 
                для причини d3:  b2 = 0,8 > r32 = 0,7;    b3 = 0,6 > r33 = 0,3; 
                для причини d4:  b2 = 0,8 > r42 = 0,1;    b1 = 0,2 > r41 = 0,1; 
                для причини d5:  b3 = 0,6 > r53 = 0,4. 

3. Для визначення інтервалу ]а,a[a )( )0(
1

0
1

)0(
1 ∈ розв’язуємо систему рівнянь при а2 = а3 

= а4 = а5 = 0: 
0,2 = (a1 ∧ 0,3), 
0,8 = (a1 ∧ 0,9), 
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0,6 = (a1 ∧ 0,7), 
0,1 = (a1 ∧ 0,1). 

Звідки 80
0

1 ,а
)(
= . 

Інтервал ]a,a[a )()()( 0
2

0
2

0
2 ∈  визначимо шляхом розв’язання системи при а1 = а3 = а4 = 

а5 = 0, з якої видалене друге рівняння: 
0,2 = (a2 ∧ 0,4), 
0,6 = (a2 ∧ 0,6), 
0,1 = (a2 ∧ 0,9). 

Звідки ],;[а
)(

200
0

2 = . 

Аналогічним чином визначаємо інтервали 
)()()(

а,а,а
0

5
0

4
0

3 та отримуємо наступну 
область пошуку розв’язку: 

],;[а];,;[а];,;[а];,;[а;,а
)()()()()(

20060020020080
0

5
0

4
0

3
0

2
0

1 ===== . 
Після визначення області пошуку здійснюється визначення мір значимості причин за 

допомогою використання генетичних операцій схрещування, мутації та селекції над 
множиною початкових варіантів [5]. Поетапне виконання цієї процедури по мірі переходу 
від однієї причини до наступної в визначених областях пошуку дозволяє уникнути пошуку в 
безперспективних областях і додаткових витрат часу. 

В результаті використання генетичного алгоритму були одержані наступні міри 
значимості причин: а1=0,7; а2=0,1; а3=0,2; а4=0,6; а5=0,1, які забезпечують значення 
критерію оптимізації (4) 0,028 та відповідають ймовірної причині d1. Для отримання цього 
розв’язку знадобилось провести 90 ітерацій, що менше ніж при використанні алгоритму [5]. 

Висновок. Таким чином, запропонована методика розв’язання задач діагностики на 
базі нечітких відношень з використанням генетичного алгоритму, яка передбачає отримання 
оптимального розв’язку за рахунок підстройки результатів діагностики по мірі переходу від 
однієї причини до іншої, що дозволяє зменшити час пошуку рішення. 
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