
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №11 
 

Тема: Expert  System by language С++ 

Мета: Навчитися роботі та вміти розробляти свою експертну систему за 

допомогою мов ООП 

Час:  2 години 

 
1.1 Виконання роботи 

 

-  Надати викладачу виконане завдання для самопідготовки (п.1.2). 

-  Прочитати теоретичні відомості (п.1.3) 

-  Виконати практичну частину (п.1.4).  

-  Виконати самостійну частину (п.1.5). 

 
1.2  Завдання для самопідготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов'язковому порядку повинний 

виконати наступні завдання: 

а) За допомогою конспекту лекцій і літератури, що рекомендується, 

розглянути базові питання цієї роботи та відповісти на контрольні питання 

(п.1.6). 

б) Занести в звіт такі дані: 

1 номер лабораторної роботи; 

2 тему і мету роботи; 

3 короткий конспект основних теоретичних відомостей; 

4 результати виконаних дій. 

 
1.3  Теоретичні відомості 

 
Проектування ЕС за допомогою Сі++ 

 
При проектуванні ЕС (за допомогою Сі++) будемо використовувати вже 

готову оболонку. Оболонка знаходиться у розшареній папці на сервері. Приклад 

коду виконання даної програми на мові Сі++ наведено у додатку А. 

Дана програма (оболонка) є інтерфейсом до бази знань.  

Інтерфейс даної програми можна реалізувати за допомогою будь-якої мови 

об’єктно-орієнтованої мови програмування (ООП), наприклад – Visual Basic, C++, 

С#, Delphi, тощо. 

 

Загальне використання. Робота з програмою. 

 

Запуск програми-оболонки здійснюється за допомоги файлу expert.exe. 
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У розробленій ЕС (заповненою вже даними)  питання задаються в порядку 

найбільшого впливу на результат.  

Далі відбувається відбір найбільш значущого питання.  

Питання, що мають нульовий вплив не задаються.  

Рішення ухвалюються на основі відповідей за шкалою оцінок -5..+5.  

Формати бази даних Expert Database (.edb) зберігаються в текстових файлах.  

Файл складається з двох частин: гіпотези і питання.  

Кожна з частин містить ключ count, що описує кількість записів в розділі.  

Якщо вказане число записів не знайдене, файл вважається пошкодженим і 

не завантажується. Наявність зайвих записів ігнорується. 

Перший запис має нульовий номер.  

 

Примітка: у початковому варіанті у Visual Basic масиви починаються з 1. 

Розділ гіпотез починається з ключового слова [hypotheses].  

 

Кожен запис описує фрейм і має такий формат: 

 

h'номер_запису' = текст_гипотези 
h'номер_запису'_= априорна_верогідність 
h'номер_запису'_'номер_питання' = верогідність_при_позитивній_  

                                        _відповіді  верогідність_при_негативній_відповіді 
 

Розділ питань починається з ключового слова [evidence] і є масивом рядків. 

e'номер_записи' = текст_вопроса 
 

Зображення програми та її діалогові вікна в процесі роботи зображені на 

рисунках 1-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діалогове вікно повідомлень 

Перезавантаження 

Завантаження 

Вихід з програми 

Діалогове вікно 

повідомлень 

Шкала оцінок для прийняття 

рішень по питанню 

Наступне 

питання 
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Рисунок 1 – Загальний вигляд програми (оболонки) 

 
 

Рисунок 2 – Вікно завантаження файл бази даних 
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Рисунок 3 – Діалогове вікно з повідомленням про успішне  

завантаження файлу бази даних 

 
 

Рисунок 4 – Діалогове вікно програми в роботі з виведенням питання 
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Рисунок 5 – Діалогове вікно програми з виведенням результату  

консультації у вигляді остаточної вірогідності фактору Р 

1.4  Практична частина 
 

Розглянемо докладно приклад створення медичної експертної системи у 

даній програмі. 

Виконайте наступні дії: 

1. Відкрите блокнот та введіть нижченаведений код (код приводиться 

скорочений).  

Примітка: Замість знаку <...> в коді програми введіть свої данні у 

відповідності зі своїми знаннями (виступіть якості експерта). 

 
[hypotheses] 

count=2 

 

h0=Простуда 

h0_=0.02 

h0_0=0.9 0.05 

h0_1=0.8 0.02 

h0_2=0.8 0.02 

h0_4=0.6 0.01 

h0_5=1.0 0.01 

h0_6=0.2 0.01 

h0_7=0.5 0.01 

h0_14=0.8 0.01 

h0_33=0.0 0.01 

 

h1=Аллергический ринит 

h1_=0.01 

h1_0=1.0 0.01 

h1_1=1.0 0.01 

h1_5=0.9 0.01 

h1_9=0.7 0.1 

h1_1=1.0 0.01 

 

 

h2=Синсуит 

h2_=0.5 

h2_0=... 

h2_1=... 

h2_0=... 

h2_1=... 

h2_0=... 

h2_1=... 

h2_0=... 

h2_1=... 

h2_0=... 

h2_1=... 

 

 

[evidence] 
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count=68 

 

e0=Много ли вы чихаете? 

e1=Болят ли или слезятся ваши глаза? 

e2=Болит ли у вас горло? 

e3=Охрип ли ваш голос? 

e4=Много ли вы кашляете? 

e5=Есть ли у вас насморк? 

.......... 

......... 

..... 

e66=Наблюдаете ли вы боли при мочеиспускании? 

e67=Есть ли у вас нарушения зрения? 

 

2. Після введення коду зменіть розширення цього файлу з (.txt) на (.edb). 
3. Завантажте файл у програму. 

4. Виступіть у якості користувача та проведіть консультацію з отриманням 

остаточної вірогідності фактору Р. 

5. У разі виникнення помилок проведіть відладку програми. 

6. Результати роботи програми покажіть викладачу. 
 

1.5 Самостійна робота 

 
1) Ознайомиться і вивчити зміст лабораторної роботи. 
2) Вивчити та зробити практичну роботу. 

3) Підготуватися до контрольних питань за матеріалами лабораторної 

роботи. 

4) Виконати нижче наведену самостійну роботу (робота на дом, з 

обов’язковим виконанням та показом на наступній лабораторні роботі): 

 

Самостійна робота 

Використовуючи оболонку цієї програми самостійно придумати завдання та 

розробити відповідну базу знань.  

Принести (на флешці) та прокоментувати результати створеної вами ЕС в 

машинному вигляді, а також у вигляді роздруку на наступній роботі. 

Примітка: Тему обраної вами самостійної роботи попередньо  УЗГОДИТИ 

з викладачем. 

 

Самостійна робота повищеної складності 

 

Використовуючи свої минулі знання з мови програмування С# створити 

власну експертну систему на цій мові. 

Принести (на флешці) та прокоментувати результати створеної вами ЕС в 

машинному вигляді, а також у вигляді роздруку на наступній роботі. 

Для полегшення роботи приклад коду розробленої ЕС на мові С# приведено 

у додатку Б. 
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Примітка: Тему обраної вами самостійної роботи попередньо  УЗГОДИТИ 

з викладачем.  

 

1.6 Контрольні питання 

 

1. Як створювати експертні системи за допомоги готових програм-

оболонок?  

2. Особливості створення експертних систем за допомоги готових програм-

оболонок? 

3. Як створювати експертні системи за допомоги мови програмування С++? 

4. Особливості створення експертних систем за допомоги мови 

програмування С++? 

5. Як створювати експертні системи за допомоги мови програмування С#? 

6. Особливості створення експертних систем за допомоги мови 

програмування С#? 
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Додаток А 

 

Лістинг коду експертної системи на мові Сі++ 

 

 
 
#include <windows.h> 

#include <commdlg.h> 

#include <winbase.h> 

#pragma warning (disable: 4786) 

#include <string> 

#include <vector> 

#include "resource.h" 

 

const char DialogTitle[] = "Экспертная система"; 

enum { 

 WM_ASKQUESTION = WM_USER+100 

}; 

 

HINSTANCE hInst; 

std::string dbName; 

std::string txtMain; 

HWND hwndMain; 

 

unsigned hcount = 0; 

unsigned ecount = 0; 

int bestvar; 

 

struct P { 

 int j; 

 float py; 

 float pn; 

}; 

 

struct Hypotheses { 

 Hypotheses(): 

  questions(0) 

 { } 

 float p; 

 float prior; 

 std::vector<P> pevid; 

 int questions; 

 float mini; 

 float maxi; 

// unsigned int var; 

 std::string text; 

} *h = NULL; 

 

struct Evidence { 

 Evidence(): 

  rulevalue(0), 

  varflag(true) 
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 { } 

 int rulevalue; 

 bool varflag; 

 std::string text; 

} *e = NULL; 

 

 

 

void AskQuestion(HWND hwndDlg) 

{ int rv = -1; 

 bestvar = -1; 

 for(int j=0; j<ecount; j++) 

 { if(e[j].rulevalue > rv) 

  { bestvar = j; 

   rv = e[j].rulevalue; 

  } 

  e[j].rulevalue = 0; 

 } 

 if(bestvar == -1) 

  MessageBox(hwndDlg, "Симптомов больше нет", "Экспертная система", 

MB_ICONINFORMATION); 

 else 

 { e[bestvar].varflag = false; 

  SetWindowText(GetDlgItem(hwndDlg, IDC_QUEST), 

e[bestvar].text.c_str()); 

  CheckRadioButton(hwndDlg, IDC_REZ0, IDC_REZ10, IDC_REZ5); 

 } 

} 

 

 

void HandleResponse(HWND hwndDlg) 

{ int response =  

  (IsDlgButtonChecked(hwndDlg, IDC_REZ0) == BST_CHECKED)? -5: 

  (IsDlgButtonChecked(hwndDlg, IDC_REZ1) == BST_CHECKED)? -4: 

  (IsDlgButtonChecked(hwndDlg, IDC_REZ2) == BST_CHECKED)? -3: 

  (IsDlgButtonChecked(hwndDlg, IDC_REZ3) == BST_CHECKED)? -2: 

  (IsDlgButtonChecked(hwndDlg, IDC_REZ4) == BST_CHECKED)? -1: 

  (IsDlgButtonChecked(hwndDlg, IDC_REZ5) == BST_CHECKED)? 0: 

  (IsDlgButtonChecked(hwndDlg, IDC_REZ6) == BST_CHECKED)? 1: 

  (IsDlgButtonChecked(hwndDlg, IDC_REZ7) == BST_CHECKED)? 2: 

  (IsDlgButtonChecked(hwndDlg, IDC_REZ8) == BST_CHECKED)? 3: 

  (IsDlgButtonChecked(hwndDlg, IDC_REZ9) == BST_CHECKED)? 4: 5;  

  

 std::vector<P>::iterator k; 

 int i; 

 txtMain = "Исключаются исходы:\n"; 

// анализ ответа пользователя и корректировка вероятностей 

//////////////// 

 for(i=0; i<hcount; i++) 

 { for(k=h[i].pevid.begin(); k!=h[i].pevid.end(); k++) 

  { if(k->j == bestvar && h[i].questions) 

   { h[i].questions--; 

    float p = h[i].p; 
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    float pe = p * k->py + (1-p) * k->pn; 

    h[i].p += 0.2 * p *response * (k->py - pe) / ((response > 0)? pe 

: (1-pe)); 

    if(h[i].p < 0.0001 || h[i].p > 0.9999) 

     h[i].questions = 0; 

 

   } 

  } 

 } 

// определение новых значений правил и минимальных значений 

вероятностий // 

 float maxofmin = 0; 

 int best = 0; 

 for(i=0; i<hcount; i++) 

 { float a1 = 1.0; 

  float a2 = 1.0; 

  float a3 = 1.0; // ? 

  float a4 = 1.0; 

  for(k=h[i].pevid.begin(); k!=h[i].pevid.end(); k++) 

  { if(e[k->j].varflag && h[i].questions) 

   { if(k->pn > k->py) 

    { k->py = 1.0 - k->py; 

     k->pn = 1.0 - k->pn; 

    } 

    e[k->j].rulevalue ++; 

    a1 = a1 * k->py; 

    a2 = a2 * k->pn; 

    a3 = a3 * (1-k->py); 

    a4 = a4 * (1-k->pn); 

   } 

  } 

  h[i].maxi = h[i].p*a1 / (h[i].p*a1 + (1-h[i].p)*a2); 

  h[i].mini = h[i].p*a3 / (h[i].p*a3 + (1-h[i].p)*a4); 

  if(h[i].maxi < h[i].prior) 

  { h[i].questions = 0; 

   txtMain += h[i].text; 

   txtMain += "\n"; 

  } 

  if(h[i].mini > maxofmin) 

  { best = i; 

   maxofmin = h[i].mini; 

  } 

 } 

 SetWindowText(hwndMain, txtMain.c_str()); 

 

 for(i=0; i<hcount; i++) 

 { if(h[best].mini<=h[i].maxi && i!=best) 

  { AskQuestion(hwndDlg); 

   return; 

  } 

 } 

 

 txtMain += "\nНаиболее вероятный исход:\n"; 



 11 

 txtMain += h[best].text; 

 txtMain += "\nс вероятностью равной P = "; 

 char buf[10]; 

 txtMain += _gcvt(h[best].p, 4, buf); 

 EnableWindow(GetDlgItem(hwndDlg, ID_NEXT), false); 

 SetWindowText(hwndMain, txtMain.c_str()); 

} 

 

void FailLoadDatabase(HWND hwndDlg) 

{ dbName.insert(0, "Файл '"); 

 dbName += "'\nНе является файлом базы данных экспертной системы"; 

 MessageBox(hwndDlg, dbName.c_str(), NULL, MB_ICONEXCLAMATION); 

 txtMain += "Ошибка при загрузке базы данных.\n"; 

 SetWindowText(hwndMain, txtMain.c_str()); 

 

} 

 

bool LoadDatabase(HWND hwndDlg) 

{ const char HYPO_SECT[] = "hypotheses"; 

 const char EVID_SECT[] = "evidence"; 

 

 delete[] h; 

 delete[] e; 

 txtMain = "Загружается база данных '"; 

 txtMain += dbName; 

 txtMain += "'...\n"; 

 SetWindowText(hwndMain, txtMain.c_str()); 

 

 hcount = GetPrivateProfileInt(HYPO_SECT, "count", -1, 

dbName.c_str()); 

 ecount = GetPrivateProfileInt(EVID_SECT, "count", -1, 

dbName.c_str()); 

 if(hcount == -1 || ecount == -1) 

 { FailLoadDatabase(hwndDlg); 

  return false; 

 } 

 h = new Hypotheses[hcount]; 

 e = new Evidence[ecount]; 

 

 char s[256]; 

 char ss[256]; 

 

 for(int i=0; i<hcount; i++) 

 { sprintf(s, "h%u", i); 

  if(!GetPrivateProfileString(HYPO_SECT, s, "", ss, sizeof(ss), 

dbName.c_str())) 

  { FailLoadDatabase(hwndDlg); 

   return false; 

  } 

  h[i].text = ss; 

 

  sprintf(s, "h%u_", i); 
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  if(!GetPrivateProfileString(HYPO_SECT, s, "", ss, sizeof(ss), 

dbName.c_str())) 

  { FailLoadDatabase(hwndDlg); 

   return false; 

  } 

  h[i].prior = h[i].p = atof(ss); 

  for(int j=0; j<ecount; j++) 

  { sprintf(s, "h%u_%u", i, j); 

   if(!GetPrivateProfileString(HYPO_SECT, s, "", ss, sizeof(ss), 

dbName.c_str())) 

    continue; 

   P pevid; 

   pevid.j = j; 

   pevid.py = atof(ss); 

   pevid.pn = atof(strchr(ss, ' ')+1); 

   h[i].pevid.push_back(pevid); 

   h[i].questions ++; 

   e[j].rulevalue ++; 

  } 

//  h[i].var = h[i].questions; 

 } 

 for(int j=0; j<ecount; j++) 

 { sprintf(s, "e%u", j); 

  if(!GetPrivateProfileString(EVID_SECT, s, "", ss, sizeof(ss), 

dbName.c_str())) 

  { FailLoadDatabase(hwndDlg); 

   return false; 

  } 

  e[j].text = ss; 

 } 

 

 txtMain += "База данных успешно загружена.\n"; 

 SetWindowText(hwndMain, txtMain.c_str()); 

 

 std::string title(DialogTitle); 

 title += " - "; 

 title += dbName; 

 SetWindowText(hwndDlg, title.c_str()); 

 

 EnableWindow(GetDlgItem(hwndDlg, ID_NEXT), true); 

 EnableWindow(GetDlgItem(hwndDlg, ID_RELOAD), true); 

 

 AskQuestion(hwndDlg); 

 return true; 

} 

 

BOOL InitDialog(HWND hwndDlg) 

{ HICON hIcon = LoadIcon(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_ICON)); 

 SendMessage(hwndDlg, WM_SETICON, ICON_BIG, LPARAM(hIcon)); 

 SendMessage(hwndDlg, WM_SETICON, ICON_SMALL, LPARAM(hIcon)); 

 SetWindowText(hwndDlg, DialogTitle); 

 hwndMain = GetDlgItem(hwndDlg, IDC_MAIN); 

 for(int i=1; i<__argc; i++) 
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 { char *s = __argv[i]; 

  if(strlen(s)>4 && !strcmpi(s+strlen(s)-4, ".edb")) 

  { dbName = s; 

   LoadDatabase(hwndDlg); 

   break; 

  } 

 } 

 return true; 

} 

 

BOOL CALLBACK DlgProc(HWND hwndDlg, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM 

lParam) 

{ 

 switch(uMsg) 

 { case WM_INITDIALOG: 

    return InitDialog(hwndDlg); 

  case WM_CLOSE: 

   EndDialog(hwndDlg, 0); 

    return true; 

  case WM_COMMAND: 

  { switch(LOWORD(wParam)) 

   { case ID_EXIT: 

     EndDialog(hwndDlg, 0); 

      return true; 

    case ID_LOAD: 

    { dbName = std::string(MAX_PATH, '\0'); 

     OPENFILENAME structFileName; 

     structFileName.lStructSize = sizeof(OPENFILENAME); 

     structFileName.hwndOwner = hwndDlg; 

     structFileName.hInstance = hInst; 

     structFileName.lpstrFilter = "Expert Database 

(*.edb)\0*.edb\0"; 

     structFileName.lpstrCustomFilter = NULL; 

     structFileName.nFilterIndex = 0; 

     structFileName.lpstrFile = dbName.begin(); 

     structFileName.nMaxFile = dbName.size(); 

     structFileName.lpstrFileTitle = NULL; 

     structFileName.lpstrInitialDir = NULL; 

     structFileName.lpstrTitle = "Открытие базы данных"; 

     structFileName.Flags = 

OFN_FILEMUSTEXIST|OFN_HIDEREADONLY|OFN_PATHMUSTEXIST; 

     structFileName.lpstrDefExt = "edb"; 

     structFileName.lpfnHook = NULL; 

     structFileName.lpTemplateName = NULL; 

     if(GetOpenFileName(&structFileName)) 

     { dbName.resize(dbName.find_first_of('\0')); 

      LoadDatabase(hwndDlg); 

     } 

    } return true; 

    case ID_RELOAD: 

     LoadDatabase(hwndDlg); 

      return true; 

    case ID_NEXT: 
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     HandleResponse(hwndDlg); 

      return true; 

    default: 

      return false; 

   } 

  } 

  default: 

    return false; 

 } 

 return false; 

} 

 

 

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance, 

                     HINSTANCE hPrevInstance, 

                     LPSTR     lpCmdLine, 

                     int       nCmdShow) 

{ hInst = hInstance; 

 RegSetValue(HKEY_CLASSES_ROOT, "ExpertDatabase", REG_SZ, "Expert 

Database", 15); 

 

 std::string s(MAX_PATH, '\0'); 

  

 GetModuleFileName(hInstance, s.begin(), MAX_PATH); 

 s.resize(s.find_first_of('\0')); 

 

 std::string ss(MAX_PATH, '\0'); 

 if (!GetShortPathName(s.c_str(), ss.begin(), MAX_PATH)) 

  ss = s; 

 else 

  ss.resize(ss.find_first_of('\0')); 

 s = ss; 

 ss += ",1"; 

 RegSetValue(HKEY_CLASSES_ROOT, "ExpertDatabase\\DefaultIcon", 

REG_SZ, ss.c_str(), ss.size()); 

 ss = s; 

 ss += " \"%1\""; 

 RegSetValue(HKEY_CLASSES_ROOT, "ExpertData-

base\\shell\\open\\command", REG_SZ, ss.c_str(), ss.size()); 

 RegSetValue(HKEY_CLASSES_ROOT, ".edb", REG_SZ, "ExpertDatabase", 

14); 

 

  DialogBox(hInstance, MAKEINTRESOURCE(DLG_MAIN), NULL, 

(DLGPROC)DlgProc); 

 return 0; 

} 
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Додаток Б 

 

Фрагмент лістингу коду експертної системи на мові Сі# 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace rozh 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            textBox1.Text = ""; 

            textBox2.Text = ""; 

            textBox3.Text = ""; 

            textBox4.Text = ""; 

            textBox5.Text = ""; 

            textBox6.Text = ""; 

            //-------НА ЧТО ВЫРАЩИВАЕМ (ВЛИЯЕТ НА УДОБР)---------- 

            if (radioButton1.Checked == true)//квас 

            { 

                textBox3.Text = "Весняно-літній період: Оприскування 

2.4-Д амінною сіллю 50% або 40% 3.6 л/га або 4 л/га." + Environ-

ment.NewLine; 

                //----------- 

                textBox4.Text += "Сорта:" + Environment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- Верасень" + Environment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- Сяброука" + Environment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- Игуменская" + Environ-

ment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- Дубинская" + Environ-

ment.NewLine; 

            } 

            if (radioButton2.Checked == true)//борошно 

            { 

                textBox3.Text = "Весняно-літній період: Оприскування 

2.4-Д амінною сіллю 50% або 40% 3 л/га або 3.5 л/га." + Environ-

ment.NewLine; 

                //-------------------------------- 

                textBox4.Text += "Сорта:" + Environment.NewLine; 



 16 

                textBox4.Text += "- ТАТЬЯНА" + Environment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- Зуброука" + Environment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- Зарница" + Environment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- Юбилейная" + Environ-

ment.NewLine; 

              

            } 

            

            if (radioButton3.Checked == true)//крохмаль 

            { 

                textBox3.Text = "Весняно-літній період: Оприскування 

2.4-Д амінною сіллю 50% або 40% 3.8 л/га або 4.3 л/га." + Environ-

ment.NewLine; 

                //textBox4.Text += "- АЛЬФА" + Environment.NewLine; 

            } 

            //-----------СОРТА ТА ГІБРИДИ-------------------- 

            if (radioButton4.Checked == true)//среднеспелий 

            { 

                textBox4.Text += "Гібриди:" + Environment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- F1 СЛОБОЖАНЕЦЬ" + Environ-

ment.NewLine; 

            } 

            if (radioButton5.Checked == true)//позднеспелий 

            { 

                textBox4.Text += "Гібриди:" + Environment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- F1 ЭСТАФЕТА ТАТАРСТАНА" + Envi-

ronment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- F1 НИВА" + Environment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- F1 ПАМЯТИ КОНДРАТЕНКО" + Envi-

ronment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- F1 ТАТАРСКАЯ 1" + Environ-

ment.NewLine; 

            } 

            //------ГРАФІЧНА ШИРИНА(ВЛИЯЕТ НА УРОЖАЙНОСТЬ)----- 

            if (radioButton13.Checked == true) 

            { textBox5.Text += "125-110"; textBox5.Text += Environ-

ment.NewLine; } 

 

            if (radioButton14.Checked == true) 

            { textBox5.Text += "110-75"; textBox5.Text += Environ-

ment.NewLine; } 

 

            if (radioButton15.Checked == true) 

            { textBox5.Text += "75-55"; textBox5.Text += Environ-

ment.NewLine; } 

 

            if (radioButton16.Checked == true) 

            { textBox5.Text += "70-40"; textBox5.Text += Environ-

ment.NewLine; } 

 

            if (radioButton17.Checked == true) 

            { textBox5.Text += "40-25"; textBox5.Text += Environ-

ment.NewLine; } 



 17 

 

            if (radioButton18.Checked == true) 

            { textBox5.Text += "25-12"; textBox5.Text += Environ-

ment.NewLine; } 

            //-----ТИП ГРУНТУ(ВЛИЯЕТ НА СЕВООБОРОТ)------------- 

            //чорнозем 

            if (radioButton8.Checked == true) 

            { 

                textBox1.Text += "Гарними попередниками на даному 

типі грунту є наступні представники (представлено у схемах 

вирощування):"; 

                textBox1.Text += Environment.NewLine; 

                textBox1.Text += "3) Чистий пар-жито-яра пшениця-

горох-жито"; 

                textBox1.Text += Environment.NewLine; 

                //--------------ДОБРИВА------------- 

                textBox3.Text += "Дозволяється 17-20 т / га 

органичних добрив (гній, торфогнойові компости)." + Environ-

ment.NewLine; 

                textBox3.Text += "1) N60, P60, K60" + Environ-

ment.NewLine; 

                textBox3.Text += "2) N63.1, P54.2, K94.4" + Environ-

ment.NewLine;  

                //--------------СОРТА------------- 

                textBox4.Text += "Гібриди:" + Environment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- F1 ЛоБел-103" + Environ-

ment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- Чулпан" + Environment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- Орловская 9" + Environ-

ment.NewLine; 

            } 

            //сірі лісові грунти 

            if (radioButton7.Checked == true) 

            {  

                textBox1.Text += "";  

                textBox1.Text += Environment.NewLine; 

                //--------------ДОБРИВА------------- 

                textBox3.Text += "Дозволяється 20-25 т / га 

органичних добрив (гній, торфогнойові компости)." + Environ-

ment.NewLine; 

                textBox3.Text += "1) N89.3, P78.9, K104.5" + Envi-

ronment.NewLine; 

                textBox3.Text += "2) HCP05" + Environment.NewLine; 

                //------------CОРТА----------------- 

                textBox4.Text += "Сорта:" + Environment.NewLine; 

                textBox4.Text += "- Таловская 12" + Environ-

ment.NewLine; 

                //-------ПОПЕРЕДНИКИ-------------------- 

                textBox1.Text += "Гарними попередниками на даному 

типі грунту є кукурудза, картопля, цукровий буряк, кормові 

коренеплоди, ярі зернові."; 

                textBox1.Text += Environment.NewLine; 

            } 
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            //------------------ТИПИ ЗБИР МАШИН---------------------

------------ 

            if (radioButton10.Checked == true)//пп 

            { 

                textBox2.Text += "- комбайн CASE" + Environ-

ment.NewLine; 

                textBox2.Text += "- комбайн New Holland" + Environ-

ment.NewLine; 

                textBox2.Text += "- комбайн BERKO" + Environ-

ment.NewLine; 

                textBox2.Text += "- комбайн SILO 100D" + Environ-

ment.NewLine; 

            } 

            if (radioButton11.Checked == true)//хозяйств 

            { 

                textBox2.Text += "- комбайн  СКАГ-5-А" + Environ-

ment.NewLine; 

                textBox2.Text += "- комбайн ХЕРСОН" + Environ-

ment.NewLine; 

                textBox2.Text += "- комбайн  СК-5 «Нива»" + Environ-

ment.NewLine; 

                textBox2.Text += "- комбайн  СК-6 «Нива»" + Environ-

ment.NewLine; 

                textBox2.Text += "- комбайн  СК-3 «Нива»" + Environ-

ment.NewLine; 

            } 

            textBox6.Text = "У грунті зберігається велика кількість 

насіння бур'янів"; 

        } 

 

        private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            Form2 form = new Form2(); 

            form.ShowDialog(); 

        } 

              

 

        private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

             

            string allText = groupBox6.Text + "\r\n" + label1.Text + 

"\r\n" + textBox1.Text + "\r\n" + label3.Text + "\r\n" + text-

Box3.Text + "\r\n" + label4.Text + "\r\n" + textBox4.Text + "\r\n" + 

label6.Text + "\r\n" + textBox5.Text + "\r\n" + label5.Text + "\r\n" 

+ textBox6.Text + "\r\n" + label2.Text + "\r\n" + textBox2.Text; 

            richTextBox1.Text = allText; 

            richTextBox1.SaveFile("Результати розрахунку 

МЕС.Жито.rtf"); 

            MessageBox.Show("Файл збережено на диск!", 

"Повідомлення", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
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        }}} 
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