
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9 
 

Тема: Expert  System at VP EXPERT 

Мета: Навчитися роботі та розробити свою експертну систему за 

допомоги оболонки VP-Expert 

Час:  2 години 

 
1.1 Виконання роботи 

 

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

  Вивчити теоретичні відомості (п.1.3). 

  Проаналізувати 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 
 
Основним напрямом у вивченні інтелектуальних систем є представлення 

знань і розробка систем заснованих на знаннях. Воно пов'язані з розробкою  

моделей представлення знань із створенням бази знань (БЗ), створюючих ядро 

експертних систем.  

VP-EXPERT – це інтелектуальна програма, яка здатна робити логічні 

висновки а підставі знань в конкретній наочній області, що забезпечує рішення 

специфічних задач. VP-EXPERT і інші експертні системи покликані замінити 

фахівця в конкретній наочній області, тобто вирішувати задачі у відсутності 

експерта.  

У основі оболонки VP-Expert лежить продукційна модель представлення 

знань або модель заснована на правилах.  

Згідно цієї моделі всі знання можна представити у вигляді наступних 

тверджень:  

ЯКЩО <факт>   ТО <правило> 
 або 

ЯКЩО <умова> ТО <дія> 



 2 

 

За допомогою VP-Expert  розробляється експертна система, яка є 

інтерпретатором, оброблювальним конструкції спеціалізованої мови 

представлення знань, вбудованого редактора і ряду додаткових сервісних утиліт. 

У БЗ можна  видати базу правил, інформаційну базу і зовнішні програми, що 

викликаються.  

База правил підрозділяється на:  

1. Actions - блок,  в якому задається стратегія консультації, набір і порядок 

досягнення її мети залежно від змісту цього блоку експертна система функціонує 

в штатному або налагоджувальному режимі. 

2. Безпосередньо блок правил, набір конструкцій типа IF...THEN...ELSE, що 

пов'язують один з одним змінних операторів і інші об'єкти VP-Expert. 

3. Блок ASK (містить додаткову інформацію) – тексти питань до 

користувача, текст-меню, тощо. 

VP-EXPERT має наступні функції: 

1) Механізм надання знань в конкретній області і управління ними; 

2) Механізм, який на підставі наявних в базі знань, здатний робити логічні 

висновки; 

3) Інтерфейс для правильної передачі  відповідей користувачеві, тощо. 

Для вирішення різних завдань, отримання висновків необхідно мати певні 

знання (базу знань) в цій області. Знаннями прийнято називати інформацію, що 

зберігається в ПК, яка формульована відповідно до певного структурного 

правилами, яку ПК може використовувати при вирішенні проблем по таких 

алгоритмах як логічні висновки. У VP-EXPERT реалізована модель представлення 

знань яка заснована на використанні певних правил (продукційна модель). 

Експертна система VP-EXPERT складається з множини незв'язаних між 

собою правив і безліч фактів, що накопичуються у міру функціонування 

експертної системи.  

База знань складається з кінцевого набору правив (П):  

П={P1....Pm } 
А також набору факторів (чинників): 

A={a1....am} 
Таких, що умови застосовності будь-якого з правил Pi полягають в 

одночасній наявності фактів ai1....ain, отже будь-яка продукція Pi з П має вигляд: 

Pi: a1a2...ais  am 
де am- новий факт, виведений з фактів умов. 

 

Область застосування програми: медична діагностика, надання допомоги 

користувачам в різних наочних областях, перевірка і аналіз ПЗ, аналіз ризику в 

політиці, тощо. 

Дана система є  "порожньою" оболонкою, що добре зарекомендувала і 

набула достатньо широкого поширення.  

Ії  застосування  можливе на  IBM сумісних ПК з операційною системою 

MS DOS (у режимі емуляції), що мають не меншого 256 Кб оперативної  пам'яті. 
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Важливою особливістю  оболонки, яка може істотно розширюватися - є 

сумісність з файлами створеними у форматі dBASE II, dBASE III і dBASE III+. 

Для  успішного функціонування системи необхідний набір з наступних 

файлів VPX.EXE, VPX.TXT, VPXE.EXE, VPXH.EXE, VPXHELP.DBF, 

VPXHELP.HLP,  VPXHELP.TXT, VPXI.EXE, VPXM.EXE, VPXT.EXE. 

Перераховані файли повинні знаходитися в окремій створеній директорії.   

Старт експертної системи проводиться запуском  файлу VPX.EXE  на  виконання  

(можливо з вказівкою файлу бази знань з розширенням .KBS). 

 
Інтерфейс VP-EXPERT 

 

Оболонка програми VP-EXPERT має наступні елементи меню (рисунок 1): 
1. Help – викликає системного помічника (help) 

2. Induce – створює робочу базу знань з таблиці введення, що міститься в 

тексті, базі даних або у файлі робочого листа 

3. Edit – викликає редактор (Editor)  і завантажує поточну базу знань 

4. Consult – завантажує поточну базу знань в пам'ять і відтворює на екрані 

консультаційне  меню (Consult menu) 

5. Tree – відтворює на екрані меню вибору для перегляду результатів 

проходження консультації 

6. Filename – допомагає вам замінити поточну активну базу знань  

7. Path – призначає шлях до директорії, використовуваної для доступу до 

файлів бази знань 

8. Quit – вихід з програми 

 

Для отримання докладніших відомостей про кожен пункт меню необхідно 

скористатися системним помічником.  
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Рисунок 1 - Оболонка програми VP-EXPERT 

 

Робота з програмою VP-EXPERT 
 

Запуск програми у режимі консультації: програма пишеться в будь-якому 

текстовому редакторі (VP-EXPERT не сприймає російське кодування Windows).  

Потім цьому текстовому файлу привласнюється розширення (.kbs).  

Запускаємо VP-EXPERT вибираємо Edit і знаходимо в списку ваш файл та 

натискаємо кнопку Enter.  

Після завантаження файлу БЗ у оболонку програми VP-EXPERT 

починається сама Консультація з натиснення кнопки Consult. 

При ініціації режиму Induce на екрані з'явиться наступне меню, що дозволяє 

здійснити генерацію правил: 

Create – створення файлу з таблицею для генерації правил. Генерація правил 

полягає в автоматичному створенні БЗ з правилами типа IF...THEN...ELSE, з 

файлу де необхідна інформація задана у вигляді таблиці (індукційна таблиця). 

Індукційні таблиці складаються з рядків і стовпців, дані в рядок заносяться із 

заголовної букви, а для формування стовпця використовується табуляція. 

Виправлення помилок – клавіші Ctrl+Delete. 

При використанні режиму Edit починає працювати вбудований в експертну 

систему редактор файлу БЗ, він дозволяє створювати і модифікувати файли БЗ 

розроблених ЕС. 

При зверненні до режиму Consult,  в якому проводитися безпосередній сеанс 

консультації, користувачу надаються наступні можливості: 

Go – початок сеансу консультації. 

Variable – проглядання значень змінних БД. 

Rule – перегляд правив, завантажених в БЗ. 

Set – установка додаткових режимів. 

Режим Tree здійснює: 

Text – уявлення в текстовій формі траси консультацій, тобто послідовності 

застосування правил необхідних для досягнення цілей. 

Graphics – уявлення в графічній формі траси консультацій.  

 

Приклади операторів для створення БЗ і консультаційного меню 

 

EXECUTE  - цей оператор починає режим консультації негайно після 

команди Consult. 

 
BKCOLOR = <номер кольору> - настроює фон екрану на колір, відповідний 

номеру (0-7) 

0 – чорний                5 – бордовий       10 – салатовий  
1 – синій                   6- коричневий     11- світлий ціан  
2 – зелений              7- білий                12 – світло-червоний 
3 – ціан                     8 – сірий              13 – рожевий  
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4 – червоний            9 – блакитною       14 - жовтий 
                                                                15 – яскраво – білий  
COLOR=<номер кольору> -настроює колір тексту згідно його номеру (0-15) 

 

ACTIONS - <речення1>  

                     <речення2> 

                     .... тощо 

Ключове слово ACTIONS визначає початок блоку ACTIONS, який 

упорядковує список операції для VP-EXPERT Consultation (режим консультації) в 

режимі лістингу одного або більшого числа пропозицій, які виконуватимуться по 

порядку, в перебігу консультації. Коли всі пропозиції будуть виконані, 

консультація буде закінчена. На додаток до виконання пропозицій блок 

ACTIONS, може привласнювати значення змінним. 

 

FIND <змінна> - пропозиція FIND, виконуючись, направляє механізм 

висновку на пошук значення вказаної змінної. Якщо пропозиція FIND 

зустрічається багато разів в блоці ACTIONS або в правилі, то VP-EXPERT 

намагається знайти значення для кожної із змінних в тій послідовності, в якій 

вони з'являються. Механізм висновку пересувається до наступної пропозиції 

FIND тільки після знаходження значення для змінною, вказаною в попередньому 

реченні FIND або після того, як значення змінної не може бути знайдене. 

 

DISPLAY  “<текст>~” – виводить на екран даний текстовий блок 

інформації для користувача (до 1000 символів). Текст повинен бути усередині 

подвійних лапок, а якщо потрібно вивести значення змінної, то в тексті пишеться 

ім'я цієї змінної у фігурних дужках {. Ім'я змінної усередині фігурних дужок із 

значком # виводиться на екран з своїм чинником довіри (дивися нижче)         

Приклад. 

Display “Твоя риба це –{#fish}~” 
На екран буде виведено: 

Твоя риба це – карась CNF 90. 
 

RULE <назва правила> - ключове слово RULE, і наступний за ним пропуск і 

мітка правила завдовжки до 20 символів,  ідентифікує початок бази знань. 

Правило складається з імені правила (Ключове слово RULE плюс пропуск плюс 

влучна правила) ; посилка (ключове слово IF і наступні за ним одне або декількох 

умов розділені операторами AND або OR) ; виведенняк (ключове слово THEN і 

наступна змінна і її значення) і крапка з комою, що означає кінець правила. 

RULE 1 
IF <змінна1>=<значення1>  
THEN <змінна2>=<значення2>; 
Якщо значення змінної складається з декількох слів, то слова повинні бути 

сполучені значком (_).  Наприклад    Рыба_карась. Іноді перед крапкою з комою 

вводиться чинник довіри – CNF – це числа використовувані для підрахунку 
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дійсного значення порогу довіри. Наприклад, в нижченаведеному прикладі 

чинник довіри указує, що висновок виходить з 80% довірою. 

 
RULE 1 

IF  korm=водоросли_и_ил  
THEN fish=карась CNF 80; 
Якщо чинник (фактор) довіри не вказаний, то йому привласнюється 

значення 100%. 

 

ASK <змінна1>: “<текст>”  - коли для виведення висновку машина не може 

знайти правила, щоб привласнити значення змінної, вона шукає оператора ASK, в 

якому вказується ця змінна. Якщо він знайдений, оператор ASK виводить на 

екран текст повідомлення, що знаходиться в нім. Потім машина чекає відповіді 

користувача. Значення поступило від користувача, та привласнюється даній 

змінній.  

Іноді після оператора ASK слідує оператор: 

CHOICES  <змінна1>:<значення1>,<значення2> - цей оператор виводить на 

екран меню вибору з <значення1> і <значення2>. Якщо оператора CHOISES не 

введено,  то значення змінної потрібно вводити уручну. 

 
Додатковій перелік зарезервованих слів і виразів VP-Expert наведено у 

додатку Б цієї лабораторної роботи. 

 
1.4  Практична частина 

 

Порядок виконання роботи 

 
Завдання 1 

 
Виконайте наступні нижче наведені дії: 

1. Старт оболонки VPX.exe 

2. У меню вибираємо Induce. 

3. У меню Induce → Create, створюємо нову БЗ, назвемо її «Mobile» (рис.2) 
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Рисунок 2 – Створення БЗ 

 

3. Використовуючи команди редактора вводимо таблицю даних (із 

збереженням Alt+F6, без збереження Alt+F8). Дивись рисунок 2. 

 
Рисунок 2 – Введення таблиці даних 

 

4. Виходимо в головне меню Induce, вибираємо команду Text. 
5. Вибираємо ім'я привласнюваної таблиці при збереженні інформації і 

натискаємо Enter. 
6. Генерується файл з розширенням .kbs (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Генерація файлу з розширенням .kbs 

 

7. Виходимо в головне меню, вибираємо FileName і вибираємо ім'я бази з .kbs 

(див. рис. 4 та рис.5). 
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Рисунок 4 – Обирання меню FileName 

 
 

Рисунок 5 - Вибір ім'я бази з .kbs 

 

8. Вибираємо режим Edit  у меню і проглядаємо БД, яку створила ЕС. 

9. Вихід з редактора здійснюється по комбінації Alt+F8. 

10. Запуск режиму консультацій – команда Consult, може з'явитися 

повідомлення про помилки, тоді потрібно повернутися в режим Induce, 

перевірити і виправити помилки. Здійснюється це натисненням будь-якої клавіші, 

курсор встановиться на рядок з помилками (рис. 6). 

 

 
 



 9 

Рисунок 6 – Режим редагування помилок (Edit the rules) 
 
База правил, яку ви створили повинна мати наступний вигляд: 

 

ACTIONS 

 FIND TYPE; 

RULE 0 

IF PRICE=low AND 

 COMPANY=vk 

THEN TYPE=common; 

 

RULE 1 

IF PRICE=middle AND 

 COMPANY=lg 

THEN TYPE=slider; 

 

 

RULE 2 

IF PRICE=high AND 

 COMPANY=nokia 

THEN TYPE=smart; 

RULE 3 

IF PRICE=high AND 

 COMPANY=soneric 

THEN TYPE=convert; 

 

RULE 4 

IF PRICE=low AND 

 COMPANY=vk 

THEN TYPE=common; 

 

RULE 5 

IF PRICE=middle AND 

 COMPANY=simiens 

THEN TYPE=smart; 

 

ASK PRICE: "What is the value of PRICE?"; 

CHOICES PRICE: low,middle,high; 

ASK COMPANY: "What is the value of COMPANY?"; 

CHOICES COMPANY: vk,lg,nokia,soneric,simiens; 
 

11. У меню Consult → Go з'явиться питання. Курсором здійснюємо вибір 

даних одночасним натисненням Enter + End.  Після закінчення вибору 

з'являється повідомлення результату (рис. 7, 8, 9). 
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Рисунок 7 – Повідомлення результату 

 

 
Рисунок 8 – Повідомлення результату 
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Рисунок 9 – Повідомлення результату 

 

Завдання 2 
 

Виконайте нижче наведений приклад програми, яка дозволяє 

використовувати ЕС у режимі консультації. 

Лістинг коду (приклад програми) 
runtime; 

execute; 

bkcolor=3; 

ACTIONS 

color=14 

display " 

            Яку рибу ви зловили? 
                  ~" 

FIND fish 

FIND fish1 

 

!display "Ваша риби: {fish}~"; 

display "Ваша риба {#fish} Ловити треба було: {#fish1}~"; 

 

 

RULE 0 

IF a=серебро AND b=красные AND c=красные AND d=нет AND e=20 

THEN fish=плотва CNF 90; 

 

RULE 1 

if a=серебро and b=с_красной_точкой and c=розовые and d=нет and e=20 

then fish=красноперка CNF 100; 

 

RULE 2 

if a=серебро and b=светлые and c=светлые and d=нет and e=10 

then fish=уклейка CNF 70; 

 

RULE 3 

if a=серебро and b=светлые and c=светлые and d=нет and e=20 

then fish=карась CNF 50; 

 

RULE 4 

if a=желто-зеленая and b=желтые and c=желто-зеленые and d=да and 

e=20 

then fish=окунь CNF 80; 

 

RULE 5 

if a=желто-зеленая and b=желтые and c=желто-зеленые and d=да and 

e=40 

then fish=судак CNF 95; 

 

RULE 6 

if fish=плотва or fish=уклейка or fish=карась or fish=красноперка 

then fish1=с_прикормкой CNF 90; 
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RULE 7 

if fish=окунь or fish=судак 

then fish1=без_прикормки CNF 100; 

 

RULE 8 

if fish<>плотва and fish<>окунь and fish<>уклейка  

and fish<>карась and fish<>красноперка and fish<>судак 

then fish=неизвестна fish1=известную_рыбу;  

 

ask а:"Какого кольори луска?"; 

choices a:серебро,желто-зеленая; 

 

ask b:"Какого кольори ока?"; 

choices b:красные,с_красной_точкой,светлые,желтые; 

 

ask з:"Какого кольори плавники?"; 

choices c:красные,розовые,светлые,желто-зеленые; 

 

ask d:"Плотно чи лежить луска?"; 

choices d:да,нет; 

 

ask e:"Меньше якої довжини тулуб риби(см)?"; 

choices e:10,20,40; 

 
Результат роботи програми наведено на рисунку 10. 

 
 

Рисунок 10 – Результат роботи програми 

 
Завдання 3 

 

Розробити власну ЕС.  

Обрана наочна область - поломки в двигунах і способи їх усунення.  

Код модулю даної ЕС, виконуючи який можна отримати консультацію 

приведено у додатку А даної роботи.  



 13 

 

Послідовність виконання (після введення даних у базу знань): 

 

1) Після запуску системи користувач побачить на екрані вітання (рис. 11): 
 

 
 

Рисунок 11 – Вікно вітання розробленої ЕС 

Примітка: При запуску під DOS програма працює в повноекранному режимі. 

2) Після натиснення на будь-яку клавішу екран очищається і користувачу 

пропонується вибрати зовнішню ознаку несправності двигуна (рис. 12). 

 

 
Рисунок 12 – Вибір варіанту зовнішньої ознаки несправності двигуна 

 

3) Під час роботи користувач відповідає на ряд питань за допомогою вибору 

варіантів із запропонованих (Enter - вибір варіанту, End - продовження роботи), 

після чого йому пропонується спосіб усунення несправності.  

Наступні копії екранів без коментарів показують послідовність роботи з 

системою (рис. 13, 14).  
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Рисунок 13 – Послідовність роботи з ЕС 

 

Рисунок 14 – Послідовність роботи з ЕС 

 

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

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

 

Самостійна робота 
Використовуючи оболонку VP-Expert самостійно придумати завдання і 

провести її експертизу. Принести (на флешці) та прокоментувати результати 

вашої роботи в машинному вигляді, а також у вигляді роздруку на наступній 

роботі. 

Примітка: Тему обраної вами самостійної роботи попередньо УЗГОДИТИ 

з викладачем. 

 
 
1.6 Контрольні питання 
 

1. Що таке система VP-EXPERT? 

2. Що таке продукційна модель? 

3. На що підрозділяється база правил у VP-EXPERT? 

4. Які функції має VP-EXPERT? 

5. Область застосування програми VP-EXPERT? 

6. З чого складається інтерфейс оболонки VP-EXPERT? 

7. Як проводиться робота з VP-EXPERT? 

8. Які оператори для створення БЗ і консультаційного меню у VP-EXPERT 

ви знаете? 

9. Як проводиться заповнення БЗ у VP-EXPERT? 
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Додаток А 

 

Приклад лістингу коду готової програми на VP-EXPERT 

(Початковий текст модуля) 

 
RUNTIME; 

EXECUTE; 

BKCOLOR = 0; 

ACTIONS 

 cls color = 9 

 display 

"Вас вітає система пошуку несправностей! 

вибирайте симптомы- отримуйте спосіб усунення 

(натисніть будь-яку клавішу для продовження.)   " 

   cls 

   FIND bug_method 

      display "метод усунення несправності {#bug_method}."; 

 

ask prich1: "Несправність 

           1-нет палив в карбюраторі 

           2-нет імпульсів високої напруги 

           3-нет імпульсів струму на котушці запалення 

           4-нет високої напруги на свічках 

           5-неправиьно приєднані високовольтні дроти 

           6-неправильный зазору в свічках 

           7-трещина на ізоляторі свічок 

           8-неправильный моменту запалення 

           9-неисправен эл.маг. клапан 

           10-не відкривається повітряна заслінка            " 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

ask prich1_1: "Несправність 

           1-засорены топливопроводы 

           2-засорены фільтрів 

           3-несправен паливний насос" 

; 

 

RULE 6 

IF prich=1 and 

   prich1=1 and 

   prich1_1=1 

THEN 

bug_method=1 

display "прочистити топливопровод~" 

; 

 

RULE 7 

IF prich=1 and 

   prich1=1 and 

   prich1_1=2 
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THEN 

bug_method=2 

display "прочистити або замінити фмльтры~" 

; 

 

RULE 8 

IF prich=1 and 

   prich1=1 and 

   prich1_1=3 

THEN 

bug_method=3 

display "полагодити насос~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

ask prich1_2: "Несправність 

           1-обрыв проводів комутатора 

           2-несправен безконтактний датчик" 

; 

 

RULE 10 

IF prich=1 and 

   prich1=2 and 

   prich1_2=1 

THEN 

bug_method=4 

display "перевірити дроти коммутатора~" 

; 

 

RULE 11 

IF prich=1 and 

   prich1=2 and 

   prich1_2=2 

THEN 

bug_method=5 

display "полагодити датчик~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

ask prich1_3: "Несправність 

           1-обрыв проводів котушки запалення 

           2-неисправен комутатора 

           3-не замикаються контакти вимикача запалення" 

; 

 

 

RULE 13 

IF prich=1 and 

   prich1=3 and 

   prich1_3=1 

THEN 
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bug_method=6 

display "перевірити провода~" 

; 

 

RULE 14 

IF prich=1 and 

   prich1=3 and 

   prich1_3=2 

THEN 

bug_method=7 

display "полагодити коммутатор~" 

; 

 

RULE 15 

IF prich=1 and 

   prich1=3 and 

   prich1_3=3 

THEN 

bug_method=8 

display "полагодити контакты~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

ask prich1_4: "Несправність 

           1-повреждение ізоляцій проводів выс.напр. 

           2-износ контактної вуглинки 

           3-повреждение кришок розподільника 

           4-повреждение ротора 

           5-отказ резистора 

           6-повреждена котушки запалення " 

; 

 

 

RULE 17 

IF prich=1 and 

   prich1=4 and 

   prich1_4=1 

THEN 

bug_method=8 

display "перевірити провода~" 

; 

 

RULE 18 

IF prich=1 and 

   prich1=4 and 

   prich1_4=2 

THEN 

bug_method=9 

display "оглянути кришку розподільника, прочистити уголек~" 

; 

 

RULE 19 

IF prich=1 and 
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   prich1=4 and 

   prich1_3=3 

THEN 

bug_method=10 

display "замінити кришку распределителя~" 

; 

 

RULE 20 

IF prich=1 and 

   prich1=4 and 

   prich1_3=4 

THEN 

bug_method=11 

display "замінити ротор распределителя~" 

; 

 

RULE 21 

IF prich=1 and 

   prich1=4 and 

   prich1_3=5 

THEN 

bug_method=12 

display "замінити резистор~" 

; 

 

RULE 22 

IF prich=1 and 

   prich1=4 and 

   prich1_3=6 

THEN 

bug_method=13 

display "замінити котушку зажигания~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 23 

IF prich=1 and 

   prich1=5 

THEN 

bug_method=14 

display "перевірте правильність присоеденения проводов~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 24 

IF prich=1 and 

   prich1=6 

THEN 

bug_method=15 

display "очистьте свічки і відрегулюйте зазор між электродами~" 

; 
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!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 25 

IF prich=1 and 

   prich1=7 

THEN 

bug_method=16 

display "замінити свечи~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 26 

IF prich=1 and 

   prich1=8 

THEN 

bug_method=17 

display "відрегулюйте момент зажигания~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

ask prich1_9: "Несправність 

           1-обрыв проводів блоку управління клапаном 

           2-неисправен блоку управління клапаном 

           3-неисправен клапана" 

; 

 

RULE 28 

IF prich=1 and 

   prich1=9 and 

   prich1_9=1 

THEN 

bug_method=18 

display "відновите соединение~" 

; 

 

RULE 29 

IF prich=1 and 

   prich1=9 and 

   prich1_9=2 

THEN 

bug_method=19 

display "полагодити блок управління клапаном~" 

; 

 

RULE 30 

IF prich=1 and 

   prich1=9 and 

   prich1_9=3 

THEN 

bug_method=20 
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display "замінити клапан~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 31 

IF prich=1 and 

   prich1=10 

THEN 

bug_method=21 

display "відрегулюйте заслонку~" 

; 

 

 

ask prich2: "Несправність 

           1-не відрегульований холостий хід 

           2-несправен карбюратора 

           3-ранее запалення 

           4-поврежден шланга вакумного підсилювача гальм 

           5-повреждена прокладки у впускному колекторі 

           6-повреждены трубок відбору розрядки" 

; 

 

RULE 33 

IF prich=2 and 

   prich2=1 

THEN 

bug_method=22 

display "відрегулюйте неодруженою ход~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

ask prich2_2: "Несправність 

           1-засорены жиклерів або канали карбюратора 

           2-вода в карбюраторі 

           3-нарушена герметичності діафрагми" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 35 

IF prich=2 and 

   prich2=2 and 

   prich2_2=1 

THEN 

bug_method=23 

display "продути жиклери і каналы~" 

; 

 

RULE 36 

IF prich=2 and 

   prich2=2 and 
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   prich2_2=2 

THEN 

bug_method=24 

display "видалити воду~" 

; 

 

RULE 37 

IF prich=2 and 

   prich2=2 and 

   prich2_2=3 

THEN 

bug_method=25 

display "замінити диафрагму~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 38 

IF prich=2 and 

   prich2=3 

THEN 

bug_method=26 

display "відрегулюйте момент зажигания~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 39 

IF prich=2 and 

   prich2=4 

THEN 

bug_method=27 

display "заміните пошкоджений шланг~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 40 

IF prich=2 and 

   prich2=5 

THEN 

bug_method=28 

display "відновите прокладку~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 41 

IF prich=2 and 

   prich2=6 

THEN 

bug_method=29 

display "відновите трубки~" 
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; 

 

 

RULE 42 

IF prich=3 

THEN 

bug_method=30 

display "замінити пружини в распределителе~" 

; 

 

 

ask prich4: "Несправність 

           1-повреждены дротів в системі запалення 

           2-поврежен контактна вуглинка 

           3-подгорел центральний контакт 

           4-прогар ротора або кришки 

           5-износ електродів або замаслення свічок 

           6-неисправен комутатора 

           7-повреждение помехоподавительного наконечника " 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 41 

IF prich=4 and 

   prich4=1 

THEN 

bug_method=31 

display "заміните пошкоджені провода~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 42 

IF prich=4 and 

   prich4=2 

THEN 

bug_method=32 

display "заміните контактний уголек~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 43 

IF prich=4 and 

   prich4=3 

THEN 

bug_method=33 

display "зачистите центральний контакт~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 
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RULE 44 

IF prich=4 and 

   prich4=4 

THEN 

bug_method=34 

display "заміните ротор або крышку~" 

; 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 45 

IF prich=4 and 

   prich4=5 

THEN 

bug_method=35 

display "заміните несправні свечи~" 

; 

 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 46 

IF prich=4 and 

   prich4=6 

THEN 

bug_method=31 

display "полагодите коммутатор~" 

; 

!---------------------------------------------------------------- 

 

RULE 47 

IF prich=4 and 

   prich4=7 

THEN 

bug_method=31 

display "заміните наконечник~" 

; 

 

ASK prich:"Двигатель 

           1-не запускається 

           2-неустойчиво працює на холостому ході 

           3-неустойчиво працює при великих оборотах 

           4-перебои у всіх режимах"; 

 

CHOICES prich:1,2,3,4; 

CHOICES prich1:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; 

CHOICES prich2:1,2,3,4,5,6; 

CHOICES prich3:1,2,3; 

CHOICES prich4:1,2,3,4,5,6,7; 

CHOICES prich1_1:1,2,3; 

CHOICES prich1_2:1,2; 

CHOICES prich1_3:1,2,3; 

CHOICES prich1_4:1,2,3,4,5,6; 

CHOICES prich1_9:1,2,3; 

CHOICES prich2_2:1,2,3; 
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Додаток Б 

 

Перелік зарезервованих слів і виразів VP-Expert 

 

1. Коментарі. 
!<Текст> 

 Знак оклику використовується для створення текстів у складі бази знань, які 

ігноруються експертною системою. Це дозволяє вводити в експертну систему 

достатні коментарі, що пояснюють її функціонування. 

 

 2. Display. 
 Display "Текст" – виводить текстове повідомлення користувача завдовжки 

до 1000 символів, включаючи пропуски і коми. Для того, щоб затримати 

інформацію на екрані, вводитися знак тильда "~". 

Інформація, що виводиться, зберігається на екрані до натиснення будь-якої 

клавіші. Знак "~" полягають у фігурні дужки. Для виведення значень чинників 

упевненості змінних до їх імен додається знак "#". 

 

 3. Блок Actions <оператор 1> 
                            <оператор  2> 
                                    .....  
                            <оператор n>; 
 Цей блок є невеликою програмою, яка визначає порядок перерахування 

завдань, що вирішуються в процесі консультації. Actions указує на початок блоку. 

 

 4. Choices: <variable 1>, <variable 2>; 
 Choices використовується в комбінації з блоком Аsk. 

 Користувачеві дається можливість вибрати один або декілька варіантів. 

Якщо змінна, відмічена в Choices, також визначена у виразі. 

 

 5. Plural: <variable 1>, <variable 2>; 
 Користувач може вибрати більше одного варіанту. 

 

 6. Sort: <variable>; 
 Оператор Sort сортує значення, що містяться в стеку безлічі змінних, 

відповідно до їх чинників змінності. Значення, що володіють великим чинником 

упевненості, знаходяться на вершине стека. 

 

 7. Pop: <variable 1>, <variable 2>; 
 Оператор Pop служить для перетворення змінних з множинного уявлення в 

звичайне. Множинна змінна представляється у вигляді стека. Кожен вживаний 

оператор Pop витягується із стека variable 1 і ставить у відповідність з нею variable 

2, значення, що знаходяться на вершине стека. 

 Sort і Pop працюють в поєднанні один з одним. 
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 8. Find <variable>; 
 При виконанні оператора Find ініціюється робота машини логічного 

висновку, який здійснює пошук вказаною в Find змінної на основі правил, 

наявних в базі знань. 

 

 9. Color = <integer> 

 Оператор Color призначений для установки кольору режиму мигання. 0-15 – 

колір, 16-30 – мигання. 

 

 10. Execute 

 Execute указує в базі знань на необхідність почати консультацію. При 

виконанні команди Go – починає її. 

 

 11. Runtime 

 Runtime вводять в базу знань після закінчення її відладки, забороняючи 

виводити налагоджувальне вікно. 

 

 12. В VP-Expert існує фактор впевненості (CNF), він записується після 

змінній в правилі. А саме: 

CNF xxx 
де ххх – значення чинника впевненості – від 0 до 100, 0 – брехня, 100 – 

істина. Кожній використовуваній змінній можуть бути поставлені у відповідність 

чинники впевненості з цього діапазону. Значення – суб'єктивна величина, 

визначувана експертами.   

  

13. Для виведення результату на екран використовується оператор Display: 

Приклад: 

Display "{#Type1} is what you need!~" 
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