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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В ЗАДАЧАХ ВИБОРУ ЛІДЕРА МОЛОДІЖНОГО  

СЕРЕДОВИЩА 
Розглянуто можливість використання інтелектуальних технологій в задачах вибору лідера мо-

лодіжного середовища. Запропоновано методику здобуття знань у вигляді нечітких правил «ЯКЩО—
ТО», з можливістю їх опрацювання за допомогою нечіткої логіки. 

Вступ 

В наш час відбувається інтенсивна інформатизація суспільства, яка висуває на передній план не-
обхідність ефективного використання здібностей людини — її розумового потенціалу і фізичних 
резервів. В умовах, коли необхідна якісна перебудова життя суспільства, задачі вибору лідера моло-
діжного середовища набувають особливої актуальності [1]. Саме для молодіжних лідерів характерне 
новаторство; вони здатні робити те, що є принципово новим, оригінальним, перспективним; без 
професійно-підготовлених молодіжних лідерів неможливо кардинально змінити управління в еко-
номіці та політиці, зробити реально дієвими реформи.  

Відомо, що проблема «лідера» та «лідерства», їхнього місця в суспільстві, перспективи розвит-
ку, формування розглядаються багатьма теоріями про лідерство [2]: наприклад, це — «теорія рис», 
«особистісно-ситуативна теорія» та ін. Як правило, в полі цих теорій проводяться дослідження, в 
яких використовується анкетування чи опитування респондентів в певному соціальному середо-
вищі або враховується думка експертів. В багатьох випадках результати таких досліджень дають 
можливість визначити якості лідера, якими на думку респондентів він повинен володіти. Для згла-
джування отриманих даних при цьому, як правило, користуються методами статистики [3]. Але 
відомо, що під час розв’язання задач, пов’язаних з опитуванням експертів з різних галузей, отри-
мана інформація часто має не тільки кількісний, але і якісний характер і тому може містити різні 
види невизначеностей, так званих «не-факторів» [4]. Враховуючи той факт, що точка зору молоді 
на різні соціальні, природні, політичні та інші аспекти ще формується, можна вважати, що під час 
проведення опитування серед молоді наявність такого типу невизначеностей є очевидною. Тому є 
доцільним, в рамках інтелектуальних технологій [5], які передбачають отримання інформації від 
людей, запропонувати методику добування знань, у вигляді нечітких правил «ЯКЩО—ТО», яка 
забезпечує опис невизначеностей, що виникають при розв’язанні задачі вибору лідера. 

Постановка задачі 

Поставимо задачу розробити методику здобуття знань у вигляді нечітких правил «ЯКЩО—
ТО», з можливістю їх опрацювання за допомогою нечіткої логіки для розв’я-зання задачі вибору 
лідера молодіжного середовища. 

Методика досліджень 

Здобуття знань у вигляді нечітких правил «ЯКЩО—ТО» для розв’язання поставленої задачі 
складається з декількох етапів, які структурно пов’язані між собою і охоплюють два напрямки. Пе-
рший напрямок полягає в отриманні міркувань експерта (чи групи експертів) з управління молодіж-
ними рухами та організаціями, які фіксуються у вигляді природно-мовних висловлювань стосовно 
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тих якостей, якими на його думку повинен володіти лідер молодіжного середовища. Дані, отримані 
від експерта, підлягають опрацюванню інтелектуальними методами і подаються у вигляді нечіткої 
моделі за такими основними етапами: 

Етап 1. Введення залежності:  
 ( )RR f= Χ , (1) 

де X = (x1, x2, … xn) — вектор вхідних даних (в цій задачі — множина якостей, якими експерт хара-
ктеризує лідера); R — вихідна величина, значення якої належить діапазону рейтингових оцінок 
особистості лідера. Наприклад: лідер-керівник високого або середнього рангу. fR — апроксимува-
льна функція.  

На цьому етапі робиться фазифікація — вибір нечітких термів для лінгвістичних оцінок вхід-
них параметрів. Наприклад, вхідну змінну x1 будемо розглядати як лінгвістичну змінну «організа-
торські здібності». Для цієї змінної множина нечітких термів може бути такою: добрі, середні, 
відмінні.  

Етап 2. Побудова нечітких баз знань.  
В нечітку базу знань заносяться відповіді експерта за правилами «ЯКЩО—ТО» з урахуванням 

лінгвістичних оцінок вхідних показників та введених комбінацій вхідних змінних. 
Етап 3. Побудова функцій належності. 
В більшості систем нечіткого логічного висновку функції належності лінгвістичних термів для 

вхідних змінних будуються за допомогою методів, які описані в [5] на основі інформації, що 
отримують від експертів.  

Етап 4. Нечіткий логічний висновок. 
Нечітким логічним висновком є апроксимація залежності ( )RR f= Χ  за допомогою нечіткої 

бази знань та операцій над нечіткими множинами [6]. 
Етап 5. Дефазифікація. Отримання результатів моделювання. 
Дефазифікацію проведемо шляхом перетворення нечіткої множини в чітке число. Використає-

мо для процедури дефазифікації метод середнього максимуму [8]. Процедура дефазифікації є про-
цедурою отримання рішення за допомогою нечіткої моделі. 

Другий напрямок — це отримання знань за правилами «ЯКЩО—ТО» безпосередньо на основі 
опитування молоді і складається з таких етапів. 

Перший етап другого напрямку полягає в тому, що вхідні величини, які запропонував експерт 
для опису якостей лідера, оцінюються в молодіжній групі. Оцінювання відбувається за допомогою 
анкетування за такою процедурою: респондентам пропонується за певною шкалою (наприклад від 
0 до 10) оцінити значущість (тобто виставити бальну оцінку) кожної якості лідера, які були введе-
ні експертом. Після оброблення статистичними методами, які використовуються для проведення 
соціологічних досліджень [3], якості ранжуються, при цьому певні з них, в яких рейтинг най-
менший, відкидаються. Назвемо цей етап другого напрямку — уточненням кількості якостей, які 
були введені експертом, з урахування думки молодіжного середовища. 

Другий етап цього напрямку — це побудова бази знань, де представники молоді дають відпо-
відь в запитаннях «ЯКЩО—ТО», тобто заповнюють значення консеквентів в правилах, які почат-
ково були отримані від експерта на першому напрямку. Кількість правил, консеквентів та анцен-
дентів в правилах встановлюється експертом і повинна бути необтяжливою для людей, які дають 
відповіді на запитання. Очевидно, що нова база знань має ту ж розмірність, що й у експерта, але 
праві частини логічних рівнянь, які є результатом опрацювання бази знань за нечіткою логікою, 
можуть бути різними. Фрагмент бази даних, де враховується думка експерта і відповіді респонде-
нтів подана на рис. 1, де ti — лінгвістична оцінка, яка вибирається з множини термів відповідної 
змінної xi; i

er  — лінгвістична оцінка з множини термів вихідної змінної R, яку дав експерт; i
mr  — 

лінгвістична оцінка з множини термів вихідної змінної R, яку отримано за результатами опитуван-
ня респондентів, які брали участь в експерименті. 
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Рис. 1. Фрагмент бази даних 

Побудова функцій належності для кожного нечіткого терма проводиться за алгоритмом, який за-
пропонований в [7], основі його є опитування групи молоді з подальшою обробкою отриманих даних 
за статистичними методами. Всі інші етапи побудови нечіткої моделі є аналогічними описаним вище. 
Всі етапи другого напрямку об’єднаємо під назвою — «опрацювання знань молодіжного середовища». 
Таким чином, загальна схема послідовності етапів добування знань з використанням нечіткої логіки 
подана на рис. 2. 
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Рис. 2. Загальна схема послідовності етапів добування знань 

Як результат реалізації даної схеми може розглядатися нечітка логічна система, яка є порадником в 
задачі вибору лідера молодіжного середовища, а саме висвітлює думку експерта стосовно здібностей 
певної людини бути лідером та думку молодіжного середовища з цього ж питання. Під час побудови 
нечітких логічних систем вхідні та вихідні змінні можуть подаватись за допомогою нечітких множин 
різного порядку і тому мати різного виду вихід [6]. Оскільки в таких системах кінцеве рішення повинен 
приймати експерт, то тип нечіткої множини вибирається саме виходячи зі зручності тих рішень, які 
доведеться приймати експерту. Нижче розглянемо результати, які отримані за допомогою нечіткої логі-
чної системи, що була побудована на основі даної методики з використанням нечітких множин типу 1. 

Приклад отриманих результатів 
Для розв’язання поставленої задачі на вхід нечіткої логічної системи подаємо певну кількість 

векторів, кожний з яких містить в сукупному вигляді якості людини, що може бути лідером. Ре-
зультат роботи системи дається по двох напрямках, які описані вище; для наочності подамо отри-
мані результати в графічному вигляді на рис. 3: верхня залежність (позначено — 1) — це думка 
експерта про кожного з претендентів на лідерство, нижня (позначено — 3) — думка молоді, яка брала 
участь в експерименті, середньою лінією (позначено — 2) показані усереднені між ними значення 

Номер експерименту 
Вхідні змінні Вихідна змінна 

x1  x2 ... xi… xn R 

1 1
1t  1

2t  … 1
it … 1

nt  1
er  1

mr  

2 2
1t  2

2t  … 2
it … 2

nt  2
er  2

mr  

…… …… …… …… …… …… …... 

k 
1
k
t  2

k
t  k

it  n
kt  k

er  k
mr  

В
из

на
че

нн
я 

вх
ід

ни
х 

зм
ін

ни
х,

 
те

рм
ів

 
В

бі
 

 

П
об

уд
ов

а 
ба

зи
 

зн
ан

ь.
 

С
кл

ад
ан

ня
 л

о-
гі

чн
их

 р
ів

ня
нь

. 

П
об

уд
ов

а 
фу

н-
кц

ій
 н

ал
еж

но
ст

і  
дл

я 
те

рм
ів

. 

О
тр

им
ан

ня
  

рі
ш

ен
-н

я 

 
Опрацюван-

ня знань молоді-
жного середови-

ща. 

Отримання 
рішення з 

урахуванням 
думки молоді-
жного середо-

вища. 

 
Порів-

няння ре-
зультатів 

 
Прийн-

яття рішень. 

ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2008. № 4 81 



ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  ТТАА  ККООММПП''ЮЮТТЕЕРРННАА  ТТЕЕХХННІІККАА  

виходу системи, ці значення назвемо точ-
ками узгодження між експертом і середо-
вищем. Для наочності експерименту для 
оцінки якостей лідера використана деся-
тибальна шкала (вісь ординат), тобто від 
якостей лідера з нульовою оцінкою до 10 
балів — високі здібності у майбутнього 
лідера, по осі абсцис фіксуються номери 
експериментів. 

Як видно з рис. 3 між думкою експерта 
і думкою молоді, в певних точках є відхи-
лення. Це можна пояснити існуванням 
розбіжностей, які існують між точкою 
зору експерта і респондентів молодіжного 
середовища, що брали участь в проведе-
них експериментах. Кінцеве рішення на-
лежить експерту. За наявності значних 

розбіжностей необхідно повторити експериментальні дослідження. Як рішення, яке приймає екс-
перт, можна запропонувати вибір того претендента на роль лідера, у якого за результатами роботи 
системи значення відрізку ординати до точки узгодження є максимальним.  

Висновок 

Запропоновано методику здобуття знань для розв’язання задачі вибору лідера молодіжного се-
редовища. Даний підхід забезпечує опис невизначеностей, що виникають при розв’язанні задачі 
вибору лідера та їх обробку інтелектуальними методами на основі теорії нечітких множин. 
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Рис. 3. Результати експерименту 
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