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НЕЧІТКИЙ ПІДХІД ДО КІЛЬКІСНОГО ОПИСУ
ВЕРБАЛЬНИХ ОЦІНОК
Стрімке прискорення науково-технічного прогресу нагально вимагає
розробки методології аналізу, створення та управління системами управління
спеціального призначення (СУСпП), що ускладнюється функціонуванням даних
систем в умовах невизначеності, недостатністю чи відсутністю інформації для
формалізації процесів в цих системах (неможливістю визначення координат
об’єкта управління у фазовому просторі) та відсутністю когнітивного поля про
закономірності протікання процесів внаслідок складності та невизначеності цих
систем. Все це призвело до неможливості побудови формальних аналітичних
моделей, що, в свою чергу, знижує ефективність управління даними системами,
а часто - до неможливості його в принципі [1].
Складність вибору чи обґрунтування методології дослідження процесів
управління в СУСпП обумовлена необхідністю формалізації факторів, які
чисельно не зіставляються при використанні не повної, нечіткої та суперечливої
інформації [2]; нечіткістю структури самої системи та її підсистем; складністю
чи неможливістю достовірної та чіткої оцінки ступеня досягнення нечіткого
цільового стану системи та відсутністю кількісної міри відхилення цільового
стану системи від поточного.
Усе

вищеперераховане

вимагає

створення

методології

створення,

моделювання та управління погано формалізованих та слабко структурованих
СУСпП.
Оскільки концепти в СУСпП в більшості своїй мають різну розмірність та
не зіставляються, інформація експертами формулюється вербально, а саме:
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вводиться лінгвістична змінна для формалізації якісної інформації “ QL ” – рівень
концепту та визначається терм-множина її значень, яка містить в нашому
випадку 9 елементів (рівнів), які належать,як негативній, так і позитивній області
значень QL.
високий негативний  ( В  ); негативний вищесереднього  ( ВС  );



середный негативний  ( С ); низький негативний  ( Н );

QL  ( QL ; 0; QL  нульовий  ( 0 );
низький позитивний  ( Н  ); середній позитивний  ( С  );

позитивний вищесереднього  ( ВС  ); високий позитивний  ( В  ).














В якості множини функцій приналежності застосовуємо дев’яти - рівневий
класифікатор, в якому відповідні функції приналежності нечітких чисел, що
задані на відрізку  1; 1 дійсної вісі представляють собою трапеції:
 В  ( 1;1;0 ,9 ;0 ,8 ); ВС  ( 0 ,9 ;0 ,8;0 ,7 ;0 ,6 ); С  ( 0 ,7 ;0 ,6 ;0 ,5; ,0 ,4 );
 

 Н ( 0 ,5;0 ,4 ;0 ,3;0 ,2 );



О( 0 ,3;0 ,2 ;0 ,3 );

 Н  ( 0 ,2 ;0 ,3;0 ,4 ;0 ,5 ); С  ( 0 ,4 ;0 ,5;0 ,6 ;0 ,7 ); ВС  ( 0 ,6 ;0 ,7 ;0 ,8;0 ,9 );



 В  ( 0 ,8;0 ,9 ;1;1 ).


Де у нечіткому числі ХХ ( а1 , а2 , а3 , а4 ) а1 та а4 - абсциси нижньої основи, а
а2 та а3 - абсциси верхньої основи трапеції.

Фізичний зміст даного класифікатора полягає в тому, що, при відсутності
будь якої інформації про концепт крім того, що він може приймати значення в
інтервалі  1; 1 , а потрібно провести асоціацію між якісною та кількісною
оцінкою концепта, цей класифікатор дає можливість здійснити це з
максимальною достовірністю.
Запропонований класифікатор являє собою різновидність так званої “сірої”
шкали Поспєлова [3], яка представляє собою полярну шкалу, в якій перехід від
властивості Х  до властивості здійснюється м’яко, поступово – на відміну від
інтервального шкалювання, яке широко застосовують в пакетах когнітивного
моделювання [4-5].
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Застосування запропонованого класифікатора дає змогу переходу від
якісного опису параметрів концепту до стандартного – кількісного відповідної
функції приналежності.
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