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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Nghiên cứu các quy trình gộp thông tin cho bằng từ, có yếu tố trực cảm. Trong phần 

này, NCS đề xuất khái niệm từ trực cảm (ILL). Các toán tử gộp trên ILL cung cấp cơ sở 

lý thuyết cho các bài toán ra quyết định với thông tin là từ, có yếu tố trực cảm, được 

biểu diễn dưới dạng ILL. Tính đúng đắn và hiệu quả của việc sử dụng ILL trong các bài 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Study the processes of aggregating intuitionistic linguistic information. We proposes 

concept of intuitionistic linguistic label (ILL). ILLs’ aggregation operators provide a 

theoretical basis for decision-making problems with intuitionistic linguistic information 

given as ILLs. The correctness and effectiveness of the use of ILL in decision-making 

problems has been proved in both theory and practice. 

- Propose linguistic similarity measure and linguistic vector similarity measure. The new 

concepts are used to construct the LCA algorithm which helps classify linguistic 

information. LCA is tested on ordered discrete and unordered discrete data. 

- Provides similarity measures of intuitionistic fuzzy values and intuitionistic fuzzy 

vectors. The IFVSM algorithm is proposed and applied in classification problem with 

continuous information. 

12. Practical applicability, if any: 

The results of the thesis are applicable in: 

- The decision-making problem with intuitionistic linguistic information; 

- The problem of information classification. 

13. Further research directions, if any 

- Study decision problems with picture fuzzy sets; 



- Research on hybrid models between fuzzy theories and linguistic approaches. 
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