
4/2009
Instytut Badań Systemowych

Polska Akademia Nauk

Marek Chmielewski

EKSTRAPOLACJA
CZĘŚCIOWYCH PREFERENCJI

W PROBLEMIE SZEREGOWANIA
OBIEKTÓW

Rozprawa doktorska

pod kierunkiem doc. dr hab. inż. Ignacego Kaliszewskiego

Warszawa 2008





Spis treści

_ WPROWADZENIE

1.1 Uwaga terminologiczna .

1.2 Uszeregowanie jako model świata linearnego

1.3 Rola decydenta w tworzeniu uszeregowań ..

1.4 Cel rozprawy .. . ....

1.5 Układ rozprawy .

11

11

11

12

17

17

ZAGADNIENIA METODYCZNE ZWIĄZANEZ TWORZE-

NIEM USZEREGOWAŃ 19

2.1 Wstęp . . . . . . . . . . 19

2.2 Zbiory uporządkowane, relacje . . . 19

2.3 Wielokryterialne podejmowanie decyzji 22

TWORZENIE USZEREGOWAŃ- PRZEGLĄD METOD 27

3.1 Wstęp . . . . . . . . . . . . 27

3.2 Metody nieinteraktywne . . 29

3.2.1 Metody typu Electre 29

3.2.2 Metody typu Promethee 33

3.2.3 Metoda Bipolar 35

3.2.4 Metoda ARP 38

3.3 Metody interaktywne . . 40

3.3.1 Metody interaktywne wielokryterialnego podejmowa-

nia decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.4 Porównanie metod nieinteraktywnych i interaktywnych 49

3



4

3.5 Podsumowanie 5C

4 INTERAKTYWNY SCHEMAT SZEREGOWANIA OBIEK-

TÓW 53

4.1 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.2 Sformułowanie problemu . . . . . 54

4.3 Interaktywny schemat szeregowania obiektów. . . . . . . 55

4.4 SCHEMAT a metoda UTA i UTAGMS 65

4.5 Podsumowanie 69

5 WSPOMAGANIE WYBORU ALGORYTMU SZEREGU

JĄCEGO 73

5.1 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73

5.2 Szacowanie liczby uszeregowań zbioru przy zadanych uporząd-

kowaniach jego rozłącznych podzbiorów. 74

5.3 Dobór modelu wielokryterialnego . . . 75

5.4 Poszukiwanie algorytmu szeregującego 76

5.4.1 Wspomaganie wyboru algorytmu szeregującego z wy

korzystaniem rodziny funkcji liniowych . . . . . . . .. 79

5.4.2 Wspomaganie wyboru algorytmu szeregującego z wy

korzystaniem rodziny regularyzowanych funkcji Czeby-

szewa 83

5.5 Szacowanie liczby uszeregowań zbioru wyznaczanych za po-

mocą Algorytmu n . . . . . . . . . . 85

5.6 "Dualna" interpretacja SCHEMATU. 89

5.7 Podsumowanie 90

6 SYSTEM WSPOMAGANIA PODEJMOWANIA DECYZJI

- PRZYKŁADOWA REALIZACJA 91

6.1 Wstęp . . . . . . . 91

6.2 SWPD - realizacja ..... 92

6.3 Przykłady wykorzystania SWPD . . . . . . . 101



5

6.4 Podsumowanie 109

WNIOSKI KOŃCOWEI POTENCJALNE KIERUNKI DAL-

SZYCH BADAŃ 115

7.1 Wnioski końcowe . . . . . . . . . . . . . 115

7.2 Potencjalne kierunki dalszych badań . 116

7.2.1 Osłabienie warunku zgodności relacji . 116

7.2.2 Rozszerzenie klasy funkcji v(·) . . . . . . 116

7.2.3 Włączenie informacji jakościowej .. . 117

7.2.4 Badanie własności modelu wielokryterialnego. . . 117

NDEKS 125



Spis rysunków

1.1 Fazy procesu podejmowania decyzji. . . . . . . . . . . . . . .. 13

1.2 Fazy procesu podejmowania decyzji w przypadku procesu za-

mrożonego. 14

2.1 Przestrzeń obiektów i przestrzeń ocen. 24

2.2 Wzajemne położenie punktu y* i zbioru Z. 25

3.1 Ocena słabo efektywna y wyznaczona za pomocą pewnej funk-

cji Czebyszewa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.2 Ocena słabo efektywna y nie zostanie wyznaczona za pomocą

żadnej regularyzowanej funkcji Czebyszewa. 47

4.1 Sieć czynności SCHEMATU. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58

4.2 Funkcja użyteczności odcinkami linowa wraz z zakresami jej

parametrów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67

5.1 Regiony stabilności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80

5.2 Stabilność uszeregowania w przestrzeni wag - funkcja liniowa.. 82

5.3 Stabilność uszeregowania w przestrzeni ocen - funkcja liniowa. 83

5.4 Stabilność uszeregowania w przestrzeni wag - regularyzowana

funkcja Czebyszewa. 85

5.5 Stabilność uszeregowania w przestrzeni ocen - regularyzowana

funkcja Czebyszewa. 86

6.1 Las z wyróżnionymi korzeniami. . . . . . . . . . . . . . . . .. 94

6



7

6.2 W oparciu o rodzinę funkcji liniowych nie jest możliwe znale

zienie ani uszeregowania y2, yl , y3, ani uszeregowania y2, y3, yl . 98



Spis tabel

6.1 Macierz niezgodności dla przykładu 6.2.2. 95

6.2 Kryteria szeregowania gmin. . . . . . . . . . . . . . . . . 101

6.3 Przeliczniki wartości kryteriów na skalę punktową stosowane

przy budowie Uszeregowania 2004. 102

6.4 Gminy wybrane do problemu A i B z Uszeregowania 2004. . . 103

6.5 Lista par gmin z określonymi preferencjami - problem A. . 104

6.6 Macierz niezgodności - problem A. . 105

6.7 Lista par ocen gmin z określonymi preferencjami - problem A. 106

6.8 Cztery losowo wybrane uszeregowania ze 102 dopuszczalnych

uszeregowań zidentyfikowanych przez SWPD - problem A. .. 107

6.9 Wyniki poszukiwań Algorytmu D dla czterech losowo wybra-

nych uszeregowań z tabeli 6.8. . . . . . . . . . . . . 107

6.10 Uszeregowania najbardziej stabilne - problem A. . 108

6.11 Lista dodatkowych par gmin z określonymi preferencjami -

problem B. . . 109

6.12 Macierz niezgodności - problem B. . . . 110

6.13 Lista par ocen gmin z określonymi preferencjami - problem B. 111

6.14 Uszeregowania najbardziej stabilne - problem B 112

8



Notacja

R k

x, y

A, ...,Z

x,y

o
c

c

u
n

\
+,-

int( · )

I-I

k - wymiarowa przestrzeń rzeczywista (R dla k == 1),

przestrzenie,

zbiory,

elementy przestrzeni lub zbioru,

i - ta współrzędnaelementu x, y,

x, > O, i == 1, , k, gdy x E R k ,

e~ == 1, i == 1, , k, gdy ek E R k ,

zbiór pusty,

zawieranie zbiorów,

właściwe zawieranie zbiorów,

suma zbiorów,

przecięcie zbiorów,

różnica zbiorów,

algebraiczna suma i różnica liczb, wektorów,

lub zbiorów,

operator negacji logicznej,

wnętrze zbioru,

moc zbioru,

podstawienie (x:==y oznacza "x staje się y").
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Rozdział 1

WPROWADZENIE

1.1 Uwaga terminologiczna

Na potrzeby niniejszej rozprawy zadomowiony już, niestety, w żargonie fa

chowym termin "ranking", oznaczający zbiór liniowo uporządkowany (por.

podrozdział 2.2), będziemy konsekwentnie zastępować rdzennie polskim ter

minem uszeregowanie. Czynności prowadzące do uszeregowania zbioru obiek

tów będziemy nazywać szeregowaniem obiektów.

1.2 Uszeregowanie jako model świata

linearnego

W życiu codziennym uszeregowania obiektów (wariantów, potencjalnych dzia

łań, etc.) wykorzystywane są przez człowieka rutynowo do podejmowania

decyzji.

Także poza rutyną dnia codziennego uszeregowania odgrywają ważną rolę

w zakresie wartościowaniazjawisk niemal w każdej dziedzinie życia, zaczyna

jąc od świata kultury na finansach kończąc. W życiu publicznym uszeregowa

nia cieszą się znacznym zainteresowaniem. Jako przykład możemy wskazać

tu publikowane w prasie uszeregowania uczelni wyższych, firm, czy banków.

Ze względu zatem na ich rozpowszechnienie, uszeregowania mają istotne

znaczenie dla jakości życia codziennego. Na bazie uszeregowań podejmowane

są decyzje. W zależności od kontekstu decyzyjnego, skutki podejmowanych

11
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decyzji są albo z góry określone albo możemy je tylko obserwować a posteriori.

Z tym drugim przypadkiem mamy do czynienia np. przy organizacji prze

targów publicznych w organach administracji państwowej bądź jednostkach

samorządu terytorialnego. Tutaj nietrafny algorytm szeregowania ofert, wy

łaniający (w założeniu) najlepszą ofertę, może skutkować nieracjonalnym wy

daniem środków publicznych. Straty wynikłe z tego tytułu (środki finansowe,

brak możliwościrealizacji inwestycji w jej najbardziej pożądanymwariancie),

biorąc pod uwagę skalę środków rozdysponowywanych poprzez przetargi pu

bliczne w Polsce, mają wymiar ogólnospołeczny. Także i na poziomie mi

kroekonomicznym (poziom przedsiębiorstwa) występują podobne zjawiska.

Zatem problem szeregowania obiektów w przypadku, gdy ewentualne skutki

uszeregowania mogą być obserwowane jedynie po ostatecznym i nieodwołal

nym ustaleniu uszeregowania, ma bardzo istotne znaczenie ekonomiczne.

1.3 Rola decydenta w tworzeniu uszeregowań

Procesy decyzyjne można rozróżniać względem praw własności do procesu.

W procesach autonomicznych wyłącznym właścicielem procesu decyzyjnego

jest decydent. Oznacza to, że decydent w sposób całkowicie suwerenny de

cyduje o przebiegu procesu. W odróżnieniu od procesów autonomicznych,

w procesach nicautonomicztiucii proces decyzyjny uwarunkowany jest pra

wami własności do procesu także innych podmiotów.

Istnieje szeroko akceptowany konsensus co do tego, że każdy racjonalny

proces decyzyjny składa się z czterech zasadniczych faz zamkniętych w pę

tli samouczenia decydenta, a mianowicie fazy formułowania problemu, fazy

modelowania (budowy modelu), fazy wyboru, oraz fazy analizy (Simon 1977,

por. rysunek 1.1). Zgodnie z powyżej podaną definicją, proces decyzyjny

jest autonomiczny, jeżeli w każdej z faz decydent jest całkowicie suwerenny

w swoich decyzjach.

Proces przestaje być autonomiczny, jeżeli suwerenność decydenta w za

kresie sposobu prowadzenia procesu decyzyjnego zostaje w jakikolwiek spo

sób ograniczona. Ograniczenia takie mogą wystąpić na każdym etapie w po-
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formułowanie modelowanie

Rysunek 1.1 Fazy procesu podejmowania decyzji.

staci warunków (stałych bądź czasowych) narzucanych na proces decyzyjny

przez podmioty zewnętrzne.Takim ograniczeniem może być, na przykład, ko

nieczność uzgadniania sposobu prowadzenia procesu decyzyjnego, zawężenie

możliwych sposobów, lub choćby tylko konieczność uzasadniania wybranego

sposobu prowadzenia procesu. Takim ograniczeniem będzie także wstępny

wybór algorytmu, a nawet klasy algorytmów, dla rozwiązywanegoproblemu

decyzyjnego.

W procesie szeregowania obiektów (elementów zbiorów) decydent two

rzy, arbitralnie lub za pośrednictwem predefiniowanej procedury (algorytmu),

uszeregowanie obiektów, których proces decyzyjny dotyczy, w kolejności od

obiektu najbardziej preferowanego do obiektu najmniej preferowanego. Każde

uszeregowanie utożsamiamy z decyzją przejściową lub ostateczną.

W odniesieniu do problemu szeregowania obiektów krańcowym przykła

dem procesu nieautonomicznego są sytuacje, w których decydent jest zobo

wiązany do wskazania jednoznacznego algorytmu szeregującego i ujawnienia

tego algorytmu bez możliwości późniejszego wprowadzenia w nim żadnych

zmian. Taki proces będziemy nazywać procesem zamrożonym. Fazy procesu

podejmowania decyzji w przypadku procesu zamrożonego przedstawia rysu

nek 1.2. W przypadku procesu zamrożonegokonsekwencje nietrafnego wska

zania algorytmu szeregującego, które ponoszą właściciele procesu decyzyj

nego, są nie; do odwrócenia.

Jeżeli dodatkowo wskazania algorytmu szeregującego należy dokonać

a priori, czyli bez znajomości obiektów podlegających szeregowaniu, szansa

wskazania algorytmu, który a posteriori (czyli po jego zastosowaniu do utwo

rzenia uszeregowania) okaże sie trafny, jest niewielka.
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pętla uczenia

formułowanie modelowanie

Rysunek 1.2 Fazy procesu podejmowania decyzji w przypadku procesu za
mrożonego.

Trafność wskazania algorytmu szeregującego należy rozumieć następu-

jąco: algorytm wskazano trafnie, jeżeli uszeregowanie utworzone przez ten

algorytm jest uszeregowaniem, które zostałoby zbudowane przez decydenta

również w przypadku, gdyby realizowany proces decyzyjny był autonomiczny.

Wybór nietrafny jest źródłem dyskomfortu (a posteriori) decydenta.

Dyskomfort jest pojęciem szeroko stosowanym i badanym w zakresie teo

rii podejmowania decyzji, w ramach minimaksowej zasady dyskomfortu (por.

Luce, Raiffa 1957, Savage 1951), jak i w ramach teorii dyskomfortu będącej

rozszerzeniem teorii wartości oczekiwanej (por. Bell 1982, Lomes, Sugden

1982). Oba te podejściawymagają informacji o prawdopodobieństwach zda

rzeń, a zatem informacji, która naszym zdaniem w rozpatrywanym zagadnie

niu stanowiłabyw praktyce barierę trudną do pokonania dla decydenta.

Z tego względu inspiracją dla rozprawy, odnoszącej się wprost do poję

cia dyskomfortu, są raczej behawioralne badania w zakresie oczekiwanego

dyskomfortu prowadzone przez psychologów (por. Janis, Mann 1977). Janis

i Mann uważają, że oczekiwanie wystąpienia dyskomfortu powoduje, iż do

konujemy bardziej "racjonalnych" wyborów - oczekiwany dyskomfort powo

duje, iż ludzie przed podjęciem ostatecznej decyzji myślą bardziej dogłębnie.

Twierdzą oni (cytat na podstawie Zeelenberg 1999), że

"Przed podjęciem jakiegokolwiek działania o istotnym znaczeniu, zwykle

odwlekamy działanie i zastanawiamy się, co może sie wydarzyć takiego, że

może to spowodować dyskomfort... . Oczekiwany dyskomfort jest wygodnym,

pierwotnym pojęciem odnoszącym się do zasadniczych efektów psychologicz

nych związanych z różnymi obawami trapiącymi decydenta zanim jakakolwiek
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strata rzeczywiście wystąpi ... . Takie obawy, które zawierają w sobie ocze

kiwaną winę i wstyd, powodują wahania i wątpliwości, uwidaczniają fakt, że

nawet najbardziej atrakcyjny z możliwych wyborów może okazać się zły."

Z procesami zamrożonymi mamy do czynienia na przykład w większo

ści przypadków przetargów publicznych, w których właścicielami procesu

decyzyjnego, obok podmiotu organizującego przetarg, stają się uczestnicy

przetargu, organy nadzoru, wreszcie całe społeczeństwo z jego organami kon

troli państwowej i społecznej (media). W takich przypadkach konsekwencje

błędów przy określaniualgorytmu szeregującegoobciążająbezpośredniopod

miot organizującyprzetarg, jednak mogą być także odczuwane, bezpośrednio

lub pośrednio, przez innych właścicieli procesu decyzyjnego.

Dalszych przykładówprocesów zamrożonychdostarczająprocedury oceny

osób bądź instytucji noszące charakter działań publicznych, na przykład

publikowane przez media doroczne uszeregowania wyższych uczelni. Taki

charakter mają także procedury określania zdolności kredytowej detalicz

nego klienta banku w kontekście relacji bank-klient z punktu widzenia ofi

cera kredytowego, nawet wtedy, gdy algorytm takiej oceny nie jest klientom

ujawniany. W kontekście relacji wewnątrzbankowych taka procedura nie jest

z pewnością procesem autonomicznym, już przez sam fakt jej istnienia, a do

datkowo, oficer kredytowy nie może na ogół dokonać żadnych od niej od

stępstw. Jednak z perspektywy zarządu banku ocena zdolności kredytowej

klienta jest już z całą pewnością procesem autonomicznym.

Punktem wyjścia dla rozprawy są procesy nieautonomiczne ze względu

na największy zakres występowania w nich zjawiska dyskomfortu. Naszym

celem jest dostarczenie decydentowi dla przypadku takich procesów możliwo

ści (metodycznych i narzędziowych) podobnych do tych, jakimi dysponuje on

w przypadku procesów autonomicznych, a mianowicie możliwości oceny skut

ków podejmowanych decyzji (tworzonych uszeregowań). O ile jednak w przy

padku procesów autonomicznych przegląd i porównywanie obiektów służą

wspomaganiu decydenta przy budowie najbardziej preferowanego uszerego

wania, to w przypadku procesów nieautonomicznych celem jest wskazanie
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algorytmu szeregującego, który zachowuje aprioryczne i w ogólnym przy

padku częściowepreferencje odnoszące się do najbardziej preferowanego usze

regowania. Innymi słowy, celem jest minimalizacja odczuwanego dyskomfortu

decydenta, rozumianego jako wynik dokonanego a posteriori poroumania po

między preferencjami decydenta co do najbardziej preferowanego uszeregowa

nia obiektów) a uszeregowaniem obiektów utworzonym poprzez wybrany algo

rytm.

Zasób informacji posiadanych przez decydenta o obiektach może się wahać

pomiędzy dwoma skrajnymi przypadkami: od pełnej informacji (wszystkie

obiekty są znane przed wskazaniem algorytmu szeregującego,jak to ma miej

sce w praktyce, na przykład, w przypadku uszeregowań wyższych uczelni),

do braku informacji o obiektach (żaden obiekt nie jest znany przed wska

zaniem algorytmu szeregującego, jak w przypadku przetargów publicznych).

W ogólności dyskomfort decydenta powinien być najmniejszy w pierwszym

z tych dwóch skrajnych przypadków.

To, że obiekty nie są znane decydentowi przed wskazaniem algorytmu

szeregującego nie oznacza jednak całkowitego braku możliwości wyrażania

przez decydenta preferencji w odniesieniu do procesu decyzyjnego. Dla ujaw

nienia preferencji w takim przypadku decydent może posługiwać się bowiem

obiektami hipotetycznymi. Elementami preferencji decydenta są także przyj

mowane przez niego kryteria oceny obiektów, które mogąbyć określoneaprio

rycznie.

Najprostszym sposobem wyrażania preferencji w odniesieniu do obiek

tów, w tym także obiektów hipotetycznych, jest wskazanie dla pary obiektów

(pary mogą tworzyć obiekty rzeczywiste i hipotetyczne) obiektu bardziej pre

ferowanego. Jednak ten sposób wyrażania preferencji ma swoje ograniczenia

wynikające z kwadratowego wzrostu ilości par obiektów wraz ze wzrostem

ilości obiektów. Szerzej o tym problemie mówimy w kontekście dostępnych

metod szeregowania obiektów w rozdziale 3.
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W rozprawie zostanąwskazane metody konstruowania uszeregowańobiektów

w oparciu o zasadę współpracy decydent - model, z wykorzystaniem pro

cesu uczenia się decydenta. W takim sformułowaniuzagadnienie konstrukcji

uszeregowania obiektów rozumiane jest jako dynamiczny proces dochodzenia

przez decydenta do najbardziej preferowanego uszeregowania obiektów.

W tym kontekściepodejście zaprezentowane w rozprawie można interpre

tować jako stojące w opozycji do metod automatycznej klasyfikacji i repre

zentujące ten nurt badawczy z zakresu teorii podejmowania decyzji, który

przypisuje centralną i suwerenną rolę człowiekowi w procesach decyzyjnych.

Przedmiotem rozprawy są interaktywne procesy szeregowania obiektów.

Będziemy się zajmować tego typu procesami pod kątem ustalenia zakresu

swobody, jaką decydent dysponuje przy określaniu algorytmu szeregującego,

dążąc do minimalizacji oczekiwanego dyskomfortu (w zdefiniowanym powy

żej sensie). Celem powyższych działań jest zaproponowanie interaktywnego

schematu wspomagania decydenta przy wyborze algorytmu szeregującego,

wykorzystującegonasze ustalenia w tym zakresie, przedstawione w rozprawie.

Stanowi to przedmiot problemu badawczego rozpatrywanego w rozprawie.

W sposób formalny problem ten zostanie przedstawiony w rozdziale 4.

1.5 Układ rozprawy

Układ rozprawy jest następujący.W rozdziale 2 zostaną przedstawione pod

stawowe pojęcia z zakresu relacji porządkujących oraz wielokryterialnego po

dejmowania decyzji. W rozdziale 3 zostaną zaprezentowane najbardziej re

prezentatywne, zdaniem autora, metody szeregowania obiektów. W rozdziale

4 sformułowano problem badawczy oraz przedstawiono sposób jego rozwią

zania. W rozdziale 5 zostaną omówione zaproponowane metody wspomaga

nia decydenta przy rozwiązywaniuproblemu sformułowanegow rozdziale 4.

W rozdziale 6 zostaną zaprezentowane techniczne aspekty rozważań ujętych

w rozdziałach 4 i 5. Rozdział 6 zawiera przykłady obliczeń ilustrujące przed-



18 EKSTRAPOLACJA CZĘŚCIOWYCHPREFERENCJI ...

stawione w nim rozważania. W rozdziale 7 przedstawiono końcowe wnioski

oraz dalsze, potencjalne kierunki badań.



Rozdział 2

ZAGADNIENIA METODYCZNE
ZWIĄZANEZ TWORZENIEM
USZEREGOWAŃ

2.1 Wstęp

W tym rozdziale zostaną przytoczone pojęcia z zakresu relacji porządkujących

(podrozdział 2.2) oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji (podrozdział

2.3).

W zakresie relacji porządkujących ograniczymy się tutaj tylko do przyto

czenia podstawowych definicji i wiadomości niezbędnych w dalszych rozdzia

łach rozprawy.

Niewiele szerzej przedstawiona zostanie również tematyka wielokryterial

nego podejmowania decyzji. Zagadnienia te będą jednak dodatkowo rozsze

rzane w dalszych rozdziałach rozprawy.

2.2 Zbiory uporządkowane,relacje

Zawartość tego rozdziału oparta jest na monografii Rasiowa (1973).

Definicja 2.2.1 Relację e~ x x X nazywamy porządkującą zbiór X, jeśli

spełnia ona następujące warunki

19
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xBx dla XEX, (zwrotność)(2.1)

jeżeli xBy i yBz, to xBz dla x,y,z E X, (przechodniość) (2.2)

jeżeli xBy i yBx, to x == y dla x,y EX. (antysymetryczność)(2.3)

Parę uporządkowaną (X, B) nazywamy zbiorem uporządkowanym.

W rozprawie będziemy odnosić się także do relacji quasi-porządkujących.

Definicja 2.2.2 Relację B ~ X x X nazywamy quasi-porządkującą zbiór X,

jeśli spełnia następujące warunki

xBx

jeżeli xBy i yBz, to xBz

dla x E X,

dla x,y,z E X.

Parę uporządkowaną(X, B) nazywamy zbiorem quasi-uporządkowanym.

Definicja 2.2.3 Relację B porządkującą zbiór X nazywamy liniowo porząd

kującą, jeśli spełnia ona warunek

xBy lub yBx dla x,y EX. (spójność) (2.4)

Parę uporządkowaną (X, B) nazywalny zbiorem liniowo uporządkowanym.

Definicja 2.2.4 RelacjęB quasi-porządkującą zbiór X nazywamy quasi-liniowo

porządkującą, jeśli spełnia ona warunek

xBy lub yBx dla x, y E X.

Parę uporządkowaną (X, B) nazywamy zbiorem quasi-liniowo uporządkowa

nym.

Definicja 2.2.5 Relację B~ X x X spełniającą warunek

-, xBx

nazywamy przeciwzwrotną.

dla x E X,
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W zbiorze uporządkowanym wyróżniamy elementy maksymalne.
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Definicja 2.2.6 W zbiorze uporządkowanym X elementem maksymalnym

nazywamy taki element x m ax E X, że spełniony jest warunek

nie istnieje x E X, x =F x'"?" taki, że xBxm ax.

W zbiorze liniowo uporządkowanym definicja elementu maksymalnego

staje się równoważnanastępującej definicji.

Definicja 2.2.7 W zbiorze liniowo uporządkowanymX elementem maksy

malnym nazywamy taki element x'"?" E X, że spełniony jest warunek

xmaxBx dla x E X.

Element maksymalny w zbiorze liniowo uporządkowanym nazywamy ele

mentem pierwszym.

Lemat 2.2.1 W zbiorze liniowo uporządkowanym istnieje dokładnie jeden

element pierwszy.

Dowód Załóżmy, że w zbiorze liniowo uporządkowanym X istnieją dwa ele

menty pierwsze xmaxl,xmax2 E X. Wówczas, zgodnie z definicją 2.2.7, zacho-

dzą jednocześnie warunki

x m ax1Bx

x m ax2Bx

dla x E X,

dla x E X.

Czyli zachodzić będzie jednocześnie

xmaxIBxmax2 i xmax2Bxmaxl,

co z kolei na mocy warunku antysymetrycznościz definicji 2.2.1 implikuje,

ze

D

Wykorzystywać będziemy również pojęcie zgodności relacji.
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Definicja 2.2.8 Niech B będzie relacją porządkującą zbiór X. Mówimy, że

relacja B jest zgodna z pewną relacją >- porządkującą podzbiór A, A ~ X,

jeśli dla każdego x, x' E A, zachodzi

jeżeli x >- x', to xBx',

innymi słowy, >- ~ e.

W dalszej części rozprawy, dla uproszczenia narracji, będziemy stosować

następującą konwencję: jeżeli relacja B w zbiorze X jest

- relacją liniowo porządkującą, to będziemy mówić o uszeregowa

niu zbioru X,

- relacją quasi-liniowo porządkującą, to będziemy mówić o quasi

uszeregowaniu zbioru X,

- relacją porządkującą, to będziemy mówić o uporządkowaniu

zbioru X,

- relacją quasi-porządkującą, to będziemy mówić o quasi-uporządkowaniu

zbioru X.

2.3 Wielokryterialne podejmowanie decyzji

Zawartość tego podrozdziału oparta jest na monografiach Miettinen (1999),

Ehrgott (2005), Kaliszewski (2006, 2008).

Problem wielokryterialnego podejmowania decyzji (WPD) polega na wy

borze obiektu (elementu zbioru) najbardziej preferowanego przez decydenta

w warunkach występowaniawielu kryteriów.

Niech x oznacza obiekt, X o zbiór obiektów (obiektów dopuszczalnych), X

przestrzeń obiektów.

W rozprawie rozpatrywane zbiory X o są skończone, jednak w ogólnym

sformułowaniu WPD taki warunek nie występuje. W WPD wykorzystuje się
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następujący model formalny

"max" f(x),

x E X o ~ X,

fi: X ---t R, i == 1, ..., k, k 2::2,

23

(2.5)

gdzie fi, i == 1, ... , k, są funkcjami celu (kryteriami), "max" oznacza opera

tor wyznaczenia wszystkich obiektów efektywnych w X o , (zgodnie z definicją

efektywności podaną poniżej). Bez straty ogólności rozważań będziemy za

kładać, że kryteria są typu "im więcej, tym lepiej".

W wielokryterialnym podejmowaniu decyzji dla porównywania obiektów

wykorzystujemy ich oceny wektorowe tj. wektory wartości funkcji celu. Rela

cje pomiędzy ocenami obiektów w przestrzeni R k (przestrzeń ocen) indukują

relacje pomiędzy obiektami w przestrzeni X (por. rysunek 2.1).

Wprowadzimy następujące oznaczenia

y == f(x),

gdzie y - ocena, Z - zbiór ocen.

Definicja 2.3.1 Ocenę y E Z nazywamy

z == f(Xo) ,

- efektywną, jeżeli Yi 2:: Vi, i == 1, ,." k, Y E Z, * Y == y,
- słabo efektywną, jeżeli nie istnieje y E Z taki, że Yi > Yi, i == 1, ,.., k.

Na zbiorze ocen Z określa się relację dominacji » .

Definicja 2.3.2 Relację» ~ Z x Z określoną w sposób następujący

dla i == 1, ,.., k,

{

Yi 2:: y~
y »y' {::}

istnieje i, 1:::; i :::; k, takie, że
,

Yi > Yi ,
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X o

.........
.....

f
--+ z == f(Xo

--'-

Rysunek 2.1 Przestrzeń obiektów i przestrzeń ocen.

gdzie y, y' E Z, nazywamy relacją dominacji, a oceny y i y' nazywamy odpo

wiednio oceną dominującą i oceną zdominowaną.

Relacja ~ nie jest relacją porządkującą, gdyż jest ona przeciwzwrotna

(por. definicja 2.2.5).

Zgodnie z definicją 2.3.2, ocena jest efektywna, jeśli nie istnieje ocena ją

dominująca.

Niech »T będzie relacją określoną na zbiorze T, T ~ Z.

Definicja 2.3.3 Relację »Txo taką) że

y »T y' {:} x »Txo x',

gdzie y == f(x), y' == f(x'), nazywamy relacją indukowaną w zbiorze X o przez

relację »T.

Bezpośrednioz definicji relacji indukowanej wynikają następujące lematy.

Lemat 2.3.1 Relacja indukowana przez relację porządkującą jest relacją quasi

porzqdkujqcq:

Lemat 2.3.2 Relacja indukowana przez relację liniowo porządkującą jest re

lacją quasi-liniowo porządkującą.
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Y2
-------ey*

z

Yl

Rysunek 2.2 Wzajemne położenie punktu y* i zbioru Z.

Niech u(·) i ebędą odpowiednio, funkcją i relacją porządkującą, określo

nymi na R k .

Definicja 2.3.4 Funkcja u(y) : R k
--t R jest mocno rosnąca (mocno male

jąca) względem relacji e, jeśli

yey', y =F y' =} u(y) > u(y') (u(y) < u(y')).

Punkt y przestrzeni R k zdefiniowany jako

Yi == maxYi, i == 1, ... , k,
yEZ

(2.6)

nazywany jest punktem idealnym. W dalszych rozważaniach będziemy też

wykorzystywać punkt y* E R k zdefiniowany następująco

y*==y+E", E"=={E,E, ...,E}, E>O. (2.7)

Graficzną interpretację własności punktu y* przedstawia rysunek 2.2.

Na koniec przytoczymy definicję obiektu efektywnego.

Definicja 2.3.5 Obiekt x nazywamy obiektem efektywnym, jeżeli ocena

y == f(x) jest oceną efektywną.





Rozdział 3

TWORZENIE USZEREGOWAŃ

- PRZEGLĄD METOD

3.1 Wstęp

Rozdział ten poświęconyjest prezentacji opisanych w literaturze, najbardziej

reprezentatywnych metod szeregowania obiektów. Treść tego rozdziału po

zwoli nam odnieść się do bieżącego stanu badań w dziedzinie wspomagania

decyzyjnego w interesującym nas zakresie i na tym tle uplasować problem

badawczy będący przedmiotem rozprawy, który zaprezentujemy w sposób

formalny w rozdziale 4, a także uzasadnić przyjęty sposób jego rozwiązania.

Prezentowane w tym rozdziale metody zostałypodzielone na dwie podsta

wowe grupy: metody nieinteraktywne oraz metody interaktywne. Do grupy me

tod nieinteraktywnych (podrozdział 3.2) zaliczono metody typu Electre, me

tody typu Promethee, metodęBipolar oraz metodę ARP, natomiast do grupy

metod interaktywnych (podrozdział 3.3) metodę Ziontsa-Waleniusa w po

staci dostosowanej dla zbiorów dyskretnych, metodę Della-Karwana, pewne

uogólnienie metody Della-Karwana oraz metody referencyjne (obejmujące

metody punktu referencyjnego i metody zbiorów referencyjnych). Wymie

nione tu metody interaktywne kojarzone są najczęściej z problemem wyboru

obiektu najbardziej preferowanego, jednak w sposób oczywisty wraz ze znale

zieniem takiego obiektu wyznaczająone także uszeregowanie zbioru obiektów

(ocen).

27
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Uzasadnieniem dla zakwalifikowania metody do jednej z tych grup jest

leżące u podstaw metody przeświadczenie jej twórcy (twórców) o tym, czy

można bądź czy też nie można uzyskać najbardziej preferowane uszeregowa

nie w jednej iteracji.

Metody nieinterakywne wyrastają z przeświadczenia, że jest to możliwe

i w tym celu zakładają możliwość pozyskania od decydenta w jednej itera

cji takiego zakresu informacji o preferencjach decydenta, że uszeregowanie

obiektów staje się możliwe.

Metody interaktywne przeciwnie, wyrastają z przeświadczenia, że pozy

skanie od decydenta w jednej iteracji zakresu informacji o preferencjach de

cydenta pozwalającychna uszeregowanie obiektów nie jest ani możliwe ani

racjonalne. Przyjmuje się zatem, że proces pozyskiwania informacji powinien

być rozłożony na etapy (iteracje), aby umożliwić decydentowi pełne rozpo

znanie uwarunkowań problemu decyzyjnego w trakcie jego trwania oraz po

móc mu ujawniać i formułować preferencje.

Zatem głównym wyróżnikiemmetod nieinteraktywnych i metod interak

tywnych jest duża i odpowiednio mała ilość informacji pozyskiwanych od

decydenta za każdym razem, kiedy pozyskiwanie informacji ma miejsce. Jak

zobaczymy poniżej, ma to także istotny wpływ na sposób pozyskiwania in

formacji od decydenta i złożoność takiego postępowania. Dlatego przy opisie

każdej z przedstawionych w tym rozdziale metod (bądź grup metod) zwró

cono uwagę na ilość informacji, jaką w każdej metodzie należy pozyskać od

decydenta dla jej prawidłowego funkcjonowania.

W skrajnym przypadku, w metodzie interaktywnej można dojść do naj

bardziej preferowanego uszeregowania w jednej iteracji. Z kolei metody nie

interaktywne można uruchamiać na tym samym zbiorze obiektów wielokrot

nie, naśladując w ten sposób schemat interaktywny. Decydującymelementem

klasyfikacji metod jest jednak podstawowa idea pozyskiwania informacji od

decydenta leżąca u podstawy każdej z metod, mianowicie idea pozyskania in

formacji w jednej iteracji, jak w rnetodach nieinteraktywnych, bądź w trakcie

interakcji z decydentem, jak w metodach interaktywnych.
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Na potrzeby kolejnych podrozdziałów będziemy rozważać zbiór obiektów

X o oraz funkcje celu (kryteria) fi, 1, ... , k, określone w modelu (2.5). W przy

padku uszeregowanego zbioru obiektów bądź zbioru ocen będziemywyróżniać

w nich, przez analogię do elementu pierwszego w zbiorze elementów liniowo

uporządkowanych (por. podrozdział 2.2) odpowiednio, obiekt pierwszy i ocenę

pieruiszą.

Opis wszystkich prezentowanych metod został zawężony do przedstawie

nia zakresu informacji pozyskiwanych od decydenta, przedstawienia sposobu

ujęcia tych informacji w formie wielkości numerycznych, oraz zarysowania

sposobu tworzenia uszeregowania obiektów zbioru. Przy każdej metodzie po

dano pozycje literatury, w których można znaleźć jej szczegółowy opis.

3.2 Metody nieinteraktywne

W metodach nieinteraktywnych decydent musi na starcie dostarczyć (ujaw

nić) szeroki zakres informacji (swoich preferencji) w odniesieniu do obiektów

i kryteriów. Po dostarczeniu wymaganych informacji procedura poszukiwania

uszeregowania staje się niezależna od decydenta. Inne uszeregowanie można

otrzymać jedynie poprzez ponowne zastosowanie metody z innymi informa

cjami.

3.2.1 Metody typu Electre

W metodach typu Electre, wprowadzonych przez Bernarda Roy (zob. Roy

1990), wyróżnia się cztery metody: Electre I do Electre IV. Pierwsza z tych

metod została opracowana głównie pod kątem wyboru obiektu najbardziej

preferowanego (czyli obiektu pierwszego w zbiorze uszeregowanym). Metody

Electre II, Electre III i Electre IV są wykorzystywane do budowania uszerego

wań zbioru obiektów. Dla zobrazowania idei tych metod opiszemy najczęściej

używaną metodę (por. Metody Wielokryterialne Na Polskim Rynku Finanso

wym 2006), a mianowicie metodę Electre III.



30 EKSTRAPOLACJA CZĘŚCIOWYCHPREFERENCJI ...

Metoda Electre III

W metodzie Electre III zakłada się, że pomiędzy dwoma dowolnymi obiek

tami x, Xl E X o zachodzi dokładnie jedna z czterech relacji

- relacj a równoważności I: xlx',

- relacja silnej preferencji P: albo »Pa' albo x' Px,

- relacja słabej preferencji Q: albo xQxl albo xlQx,

- relacja nieporównywalnościR: xRa',

Mówimy, że zachodzi relacja przewyższania S, jeżeli zachodzi P lub Q

lub I.

Pozyskiwanie i strukturyzowanie informacji

Dla każdego kryterium fi, i == 1, , k, decydent

1) określa wagę Ai' Ai > O, i == 1, , k,

2) określa próg równoważności qi,

próg równoważnościustala zakres (wartość bezwzględną)

różnic wartości pojedynczego kryterium, dla którego

obiekty względem tego kryterium traktowane są jako

nierozróżnialnew sensie relacji równoważności I;

3) określa próg preferencji Pi,

próg preferencji ustala zakres (wartość bezwzględną)

różnic wartości pojedynczego kryterium, dla którego

dwa obiekty względem tego kryterium traktowane są

jako nierozróżnialne w sensie relacji silnej preferencji

P;

4) określa próg weta Vi,

próg weta ustala zakres (wartość bezwzględną) różnic

wartości pojedynczego kryterium, poza którym dwa obiekty

względem tego kryterium mogą pozostawać w relacji

silnej preferencji P.
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Na podstawie informacji pozyskanych w 1) - 4), dla każdego kryterium

fi, i == 1, ... , k, decydent

5) określa pewną funkcję cPi(·'·) zależną od progów Pi i Vi oraz od wartości

kryterium fi dla pary obiektów,

wartość funkcji cPi(·' .) jest w założeniu liczbową miarą

"intensywności" relacji S dla pary obiektów i dla danego

kryterium;

6) określa pewną funkcję di(·, ·) zależną od progów Pi i Vi oraz od wartości

kryterium fi dla pary obiektów,

wartość funkcji di ( · , · ) jest w założeniu liczbową miarą

"intensywności" relacji rv S, gdzie rv oznacza negację,

dla pary obiektów i dla danego kryterium.

Na podstawie informacji pozyskanych w 1), 5) i 6), dla każdej pary obiek

tów (x, x'), x, x' E Xo

7) obliczany jest współczynnikzgodności c(x, x'),

współczynnik zgodności jest w założeniu liczbową miarą

"intensywności" relacji S dla pary obiektów i wszystkich

kryteriów;

8) obliczany jest współczynnik wiarygodnościa(x, x'),

współczynnik wiarygodności jest w założeniu liczbową

miarą "intensywności" relacji rv S dla pary obiektów

i wszystkich kryteriów.

W oparciu o obliczone na tym etapie współczynnikiwiarygodnościi zgod

ności tworzone są dwa uszeregowania zbioru Xo - uszeregowanie Z1 i Z2.

Uszeregowania Z1 i Z2 budowane są odpowiednio za pomocą tzw. proce

dury destylacji zstępującej i procedury destylacji wstępującej. Procedury te

sprowadzają się do podziału zbioru Xo na rozłączne i niepuste podzbiory

obiektów. Utworzone podzbiory szeregowane są pod kątem preferencji de

cydenta w stosunku do obiektów należących do danego podzbioru. Obiekty

należące do jednego podzbioru traktowane są jako nierozróżnialne w sensie

relacji równoważności.
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W procedurze destylacji zstępującej tworzone podzbiory szeregowane są

w taki sposób, że pierwszy podzbiór zawiera obiekty najbardziej preferowane

a ostatni najmniej preferowane. W procedurze destylacji wstępującej two

rzone podzbiory szeregowane są w odwrotnej kolejności.

Procedury destylacji zstępującej i wstępującej są procedurami iteracyj

nymi, gdzie w każdej iteracji zostaje wyznaczony kolejny podzbiór zbioru

X o. Na potrzeby opisu tych procedur wprowadzimy oznaczenie zbioru .Ko,

gdzie w pierwszej iteracji przyjmujemy .Ko == X o.

Na potrzeby procedury destylacji zstępującej i wstępującej decydent

- określa poziom cięcia (3, O~ (3 ~ 1, oraz funkcję progu dyskry

minacji s((3),

- na podstawie określonego poziomu cięcia i funkcji progu dys

kryminacji określana jest relacja (3-preferencji

x >-(3 x' {:} (]"(x, x') - s((]"(x, x')) > (]"(x', x) o(x, x') > (3,

- dla każdego obiektu x E .Ko obliczana jest różnica między liczbą

obiektów należących do zbioru .Ko, w stosunku do których x

jest preferowane w sensie (3-preferencji, a liczbą obiektów nale

żących do .Ko, które są preferowane w stosunku do x w sensie

(3-preferencji.

Te obiekty, dla których tak obliczona różnica jest największa (najmniej

sza) tworzą nowy podzbiór. Dla obliczeńw kolejnej iteracji zbiór .Ko staje się

różnicą dotychczasowego .Ko i utworzonego podzbioru.

Szeregowanie zbioru X o

Na podstawie uszeregowań Z1 i Z2 tworzone jest uszeregowanie obiektów

z dokładnością do quasi-uszeregowania. W tym celu zakłada się, że

- x poprzedza x' wówczas, gdy w przynajmniej jednym uszerego

waniu Z1 i Z2 x poprzedza x', a w drugim występujeprzynajmniej

na tej samej pozycji co x',
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- x jest równoważnex' wówczas, gdy oba obiekty w obydwu usze

regowaniach występują na tych samych pozycjach,

- x jest nieporównywalne do x' wówczas, gdy w jednym uszere

gowaniu x poprzedza x', w drugim zaś uszeregowaniu występuje

sytuacja odwrotna.
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Tworzenie uszeregowania rozpoczyna się od wyznaczenia najlepszych obie

któw w tym sensie, że nie można dla nich znaleźć obiektów, które je poprze

dzają. Kolejnymi obiektami w uszeregowaniu będą obiekty poprzedzane je

dynie przez obiekty wcześniej już uszeregowane.

Dokładny opis metody można znaleźć w Metody Wielokryterialne Na Pol

skim Rynku Finansowym (2006).

3.2.2 Metody typu Prornethee

Wśród metod typu Promethee wyróżniamy dwie metody: Promethee I i Pro

methee II. Pierwsza z tych metod pozwala uzyskać uporządkowanieobiektów

natomiast druga uszeregowanie obiektów. Istota metody Promethee koncen

truje się na wskaźnikach preferencji niosących informacje o "atrakcyjności"

każdego obiektu w stosunku do wszystkich pozostałych obiektów. Ponieważ

w pracy skupiamy się na budowie uszeregowań, dla zobrazowania idei metod

typu Promethee zostanie opisana metoda Promethee II.

Metoda Promethee II

W metodzie Promethee II preferencje pomiędzy dwoma dowolnymi obiektami

x, x' E X o określa się za pomocą pewnej funkcji preferencji

P : X o x X o -+ (O, l).

Im większa wartość funkcji P(x, x'), tym obiekt x jest mocniej preferowany

w stosunku do obiektu x', Na tej podstawie w metodzie Promethee II po-
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między dwoma dowolnymi obiektami x, x' E X o będziemy rozróżniać jedną

z następujących relacji

- relacj a równoważności I: xlx' ,

- relacja słabej preferencji Q: albo xQx' albo x'Qx,

- relacja silnej preferencji P: albo xPx' albo x'Px,

- relacja ścisłej preferencji J: albo xJx' albo x' Jx.

Pozyskiwanie i strukturyzowanie informacji

Dla każdego kryterium fi, i == 1, , k, decydent

1) określa wagę Ai, Ai > O, i == 1, , k,

2) oblicza wartości funkcji preferencji Pi(x, x') dla każdej pary obiektów

(x, x'), x, x' E X o,
wartość funkcji preferencji jest w założeniu liczbową

miarą "intensywności" preferencji jednego obiektu wzglę

dem drugiego dla danego kryterium.

Na podstawie informacji pozyskanych w 1) i 2) dla każdej pary obiektów

(x, x'), x, x' E X o,

3) obliczany jest indeks preferencji 1r(x, x'),

indeks preferencji jest w założeniu liczbową miarą "in-

tensywności" preferencji jednego obiektu względemdru

giego w odniesieniu do wszystkich kryteriów jednocze

śnie. W szczególności wartość indeksu 1r(x, x') bliska O

oznacza, że x jest słabo preferowane w stosunku do x',

natomiast wartość tego indeksu bliska 1 oznacza, że x

jest mocno preferowane w stosunku do x'.

Dla każdego obiektu x E X o

4) obliczane są wskaźniki pozycjonowania cjJ+(x) i cjJ-(x),

wskaźniki pozycjonowania są w założeniu liczbową miarą

"intensywności" preferencji obiektu x w stosunku do

wszystkich pozostałych obiektów (wskaźnik cjJ+(x)) i

preferencji pozostałychobiektów w stosunku do x (wskaź

nik cjJ- (x )).
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Na podstawie informacji pozyskanych w 4) dla każdego obiektu

x,x E X o,

5) obliczany jest wskaźnik cjJ(x) == cjJ+(x) - cjJ-(x),

na podstawie wskaźnika cjJ(x) budowane jest uszerego

wanie zbioru X o.
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Szeregowanie zbioru X o

Końcowe uszeregowanie zbioru X o tworzone jest w oparciu o wartości wskaź

nika cjJ(x). Im większa wartość wskaźnika cjJ(x) , tym wyższa pozycja obiektu

x w uszeregowaniu zbioru X o.

Dokładny opis metody można znaleźć w pracy Brans i in. (1986), także

Hunjak (1997).

3.2.3 Metoda Bipolar

Metoda Bipolar, opracowana przez Konarzewską-Gubałę (Konarzewska-Gu

bała 1991), opiera się o ideę dwubiegunowego układu referencyjnego (dalej

określanego przez U), zbudowanego z dwóch zbiorów obiektów: preferowa

nych - "dobrych" (dalej określany przez G) i niepreferowanych - "złych" (dalej

określany przez B). Metoda Bipolar polega na określeniudla każdego obiektu

x E X o jego pozycji w bipolarnym systemie referencyjnym: U == GUB. W me

todzie Bipolar dla każdej pary obiektów (x, u), x E X o, u E U, na podstawie

zdefiniowanych w dalszej części opisu metody wskaźnikówprzewyższania,bę

dziemy rozróżniać jedną z następujących relacji

- relacja równoważności I: xlu,

- relacja szerokiej preferencji L: albo xLu albo uLx,

- relacja nieporównywalnościR: xRu.

Pozyskiwanie i strukturyzowanie informacji

Metoda Bipolar już na samym początku nakłada na decydenta wymaganie

określenia dwubiegunowego systemu referencyjnego: U == G U B. Zakłada się
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przy tym, iż żaden z obiektów należących do G nie może być zdominowany

przez którykolwiek z obiektów należących do B (w sensie relacji dominacji

określonej na zbiorze ocen tych obiektów).

Dla każdego kryterium fi, i == 1, ... , k, decydent

1) określa wagę Ai, Ai > 0, i == 1, ... , k,

2) określa próg równoważności qi,

próg równoważnościustala zakres wartości różnic poje

dynczego kryterium, dla których stwierdza się bądź nie

stwierdza, że różnica pomiędzy parą obiektów (x,u),

x E X o i u E U dla danego kryterium jest istotna;

3) określa próg weta Vi,

próg weta ustala minimalną (maksymalną)wartość po

jedynczego kryterium, dla której stwierdza się bądź się

nie stwierdza, że różnica pomiędzyparą obiektów (x,u),

x E X o, u E U, dla danego kryterium jest istotna;

4) określa funkcje cjJt(x, u), cjJ;(x, u) i cjJi(x, u),

funkcje te są w założeniu miarą prawdziwości hipotezy

o zachodzeniu jednej z trzech preferencji pomiędzy parą

obiektów (x,u), x E Xo i u E U, (odpowiednio x jest

preferowane do u, u jest preferowane do x, x i u są

równoważne) .

Na podstawie informacji pozyskanych w 2) i 4) decydent dla każdej pary

obiektów (x, u), x E X o, u E U

5) oblicza współczynniki c+(x, u), c-(x, u) i c==(x, u),

współczynniki te są w założeniu liczbową miarą "inten

sywności" preferencji pomiędzy parą obiektów (x,u), x E

X o, u E U, (odpowiednio x jest preferowane do u, ujest

preferowane do x, x i u są równoważne).

Na podstawie informacji pozyskanych w 3) i 5) decydent dla każdej pary

obiektów (x, u), x E X o, u E U

6) oblicza wskaźniki przewyższania d+(x, u) oraz d-(x, u),
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wskaźnikiprzewyższaniasą w założeniu liczbową miarą

"intensywności" preferencji jednego obiektu do drugiego

(odpowiednio x do u i u do x) wyrażonej za pomocą

odpowiednio współczynników c+(x, u) i c=(x, u), oraz

c- (x, u) i c=(x, u).

Dodatkowo decydent określa

7) próg przewyższania s, O< s < 1,

próg przewyższaniajest miarą, na podstawie której dla

każdej pary obiektów (x, u), x E X o i u E U zostaje

określona jedna z trzech relacji opisanych w 8).
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Na podstawie informacji pozyskanych w 6) i 7) dla każdej pary obiektów

(x, u), x E X o, u E U

8) zostaje określona jedna z trzech relacji: szerokiej preferencji (L), równo

ważności (I) lub nieporównywalności(R).

Na podstawie informacji pozyskanych w 8) dla każdego obiektu

x,x E X o

9) obliczane są współczynniki osiągnięcia sukcesu ds oraz współczynniki unik

nięcia niepowodzenia dN ,

współczynniki osiągnięcia sukcesu i uniknięcia niepo-

wodzenia są w założeniu liczbową miarą "położenia"

obiektu x E X o odpowiednio względem zbiorów G i B.

Stworzone na podstawie powyższych współczynnikówwektory [ds , dN ]

opisują pozycję danego obiektu x względem dwubiegunowego systemu refe

rencyjnego.

Uszeregowanie zbioru X o można tworzyć oddzielnie ze względu na stopień

osiągnięcia sukcesu i oddzielnie ze względu na stopień uniknięcia niepowo

dzenia, bądź rozpatrującjednocześnie obydwa te stopnie. Dalszy opis metody

Bipolar dotyczy drugiego podejścia.

Na podstawie informacji pozyskanych w 9)

10) każdy obiekt x E X o zostaje przypisany do jednej z klas
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- klasa przynależnościK 1 ,

- klasa przynależnościK 2 ,

- klasa przynależnościK 3,

gdzie do klasy K 1 należą obiekty "bliskie" G a "oddalone" od B, do klasy K 2

obiekty "oddalone" od B, a do klasy K 3 obiekty "oddalone" od G a "bliskie"

B.

Klasy przynależności dzielą wszystkie obiekty x E X o ze względu na ich

położenie względem dwubiegunowego systemu referencyjnego.

Szeregowanie zbioru X o

Uszeregowanie zbioru X o tworzone jest w oparciu o określone w 10) klasy

przynależności. Z definicji przyjmuje się, iż każdy obiekt z klasy K 1 poprze

dza obiekt klasy K 2 , z kolei każdy obiekt z klasy K 2 poprzedza obiekt klasy

K 3 . O pozycji obiektu x E X o w poszczególnej klasie decydują bezpośrednio

wartości współczynników ds i dN.

Dokładny opis metody możnaznaleźćw pracy Konarzewska-Gubała(1991),

także Metody Wielokryterialne Na Polskim Rynku Finansowy/m (2006).

3.2.4 Metoda AHP

Metoda ARP (Analytic Hierarchy Process) stworzona przez Saaty'ego (Sa

aty 1980) bazuje na zamkniętej 9-cio stopniowej skali ocen, za pomocą której

określa się względną ważność obiektów dla wszystkich par obiektów (x, x'),

x, x' E X o w odniesieniu do pojedyńczego kryterium, a także względną waż

ność kryteriów dla wszystkich par kryteriów (fi, fj), i,j == 1, ... , k, i =ł j.

Uzyskane w ten sposób macierze względnej ważności obiektów i kryteriów

stanowią podstawę metody ARP.

Dla dowolnej pary obiektów (x, x'), x, x' E X o decydent określa stopień

preferencji jednego obiektu względem drugiego, w odniesieniu do pojedyn

czego kryterium, za pomocą 9-cio stopniowej skali ocen. Przy czym ocena
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1 oznacza równoważność obiektów a ocena 9 najwyższy stopień preferencji

jednego obiektu względem drugiego o

Pozyskiwanie i strukturyzowanie informacji

Dla każdej pary kryteriów (fi, fj), i,j == 1, 000' k, i =I- j, decydent

1) określa względną ważność kryteriów według zamkniętej 9-cio stopniowej

skali,

elementy tak powstałej macierzy O (o wymiarach k x k,

której elementy na głównej diagonali nie są określone)

są w założeniu liczbową miarą "intensywności" prefe

rencji jednego kryterium względem drugiego o

Na podstawie informacji pozyskanych w 1) dla każdego kryterium fi,

i == 1, 000' k,

2) w oparciu o wartości własne macierzy O zostaje określony wektor wag A,

o współrzędnych Ai , Ai > 0, i == 1, 000' k,

waga Ai jest w założeniu liczbową miarą "intensywno

ści" preferencji decydenta w odniesieniu do kryterium

fi-

Dla każdego kryterium fi ,i == 1, 000' k,

3) zostaje zbudowana macierz O, : n x n (n == IXol),

elementy macierzy O, są w założeniu liczbową miarą

"intensywności" preferencji pomiędzy parą obiektów (x, x'),

x, x' E X o, względem kryterium fio Wartości elementów

macierzy zostają określone przez decydenta w oparciu

o zamkniętą 9-cio stopniową skalę.

Na podstawie informacji pozyskanych w 3) dla każdego kryterium fi,

i == 1, 000' k,

4) w oparciu o wartości własne macierzy O, zostaje określonywektor wag Ai
,

o współrzędnych A~ , A~ > 0, j == 1, 000' n,
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waga .\; jest w założeniu liczbową miarą "intensywno

ści" preferencji decydenta w stosunku do obiektu x j E

X o względem kryterium fi.

Na podstawie informacji pozyskanych w 4)

5) zostaje zbudowana macierz A: n x k, gdzie ~ij == A{,

elementy macierzy A są w założeniu liczbową miarą

"intensywności" preferencji decydenta w stosunku do

każdego obiektu x E X o względem danego kryterium

fi , i == 1, ... , k.

Szeregowanie zbioru X o

Końcowe uszeregowanie zbioru X o tworzone jest w oparciu o wektor ~, gdzie

Pozycja obiektu Xi w uszeregowaniu zbioru X o odpowiada pozycji współrzęd

nej ~i w uszeregowaniu według malejących wartości współrzędnych wektora

A.

Dokładny opis metody można znaleźć w pracy Saaty (1980), także Al

Subhi Al-Harbi (2001).

3.3 Metody interaktywne

W odróżnieniu od metod nieinteraktywnych w metodach interaktywnych od

decydenta nie oczekuje się ujawniania preferencji w zakresie pozwalającym

na uszeregowanie obiektów w jednej iteracji. W metodach tych od decydenta

pozyskiwane są, w wyniku porównywania na każdej iteracji wybranych par

ocen efektywnych, jego preferencje cząstkowe. Ciąg iteracji prowadzi do wy

znaczenia oceny najbardziej preferowanej będącej oceną pierwszą pewnego

uszeregowania wszystkich ocen (a więc i wszystkich rozpatrywanych obiek

tów).



Tworzenie Uszeregowań - Przegląd Metod 41

Metody interaktywne przedstawiono w podziale na metody wagowe i me

tody referencyjne. Dla zwięzłości prezentacji pominięto metody ograniczeń

(por. np. Miettinen 1999, Ehrgott 2005, Kaliszewski 2006, 2008).

3.3.1 Metody interaktywne wielokryterialnego podejmo
wania decyzji

Celem, który realizują interaktywne metody WPD, jest wyznaczenie spo

śród obiektów efektywnych obiektu, który decydent najbardziej preferuje.

W trakcie interakcji pomiędzy decydentem a modelem problemu (2.5) na

stępuje pozyskiwanie informacji od decydenta uściślających jego preferencje

tak, aby wyznaczenie obiektu najbardziej preferowanego było możliwe.

Decydent wyraża swoje preferencje w oparciu o porównania obiektów pa

rami. W interaktywnych metodach WPD decydent porównuje obiekty efek

tywne, które z definicji efektywności są (a obiekty nieefektywne nie są) natu

ralnymi kandydatami na obiekt najbardziej preferowany. Jednym z obiektów

porównywanych jest tzw. pretendent, czyli obiekt, który na danym etapie

interaktywnego procesu decyzyjnego jest najbardziej preferowany. Kolejne

obiekty do porównań są wyznaczane za pomocą znajdowania ekstremum

funkcji skalaryzującej na zbiorze ocen. Funkcja skalaryzująca jest to funk

cja, której ekstremum na zbiorze ocen osiągane jest dla oceny efektywnej.

Funkcje skalaryzujące zawierają parametry, które są wykorzystywane do

formalnego ujmowania preferencji wyrażanych przez decydenta, a poprzez to

do sterowania procesem decyzyjnym (procesem wyznaczania kolejnych ocen

efektywnych do porównań).

Funkcje skalaryzujące, ze swej natury, porządkują liniowo zbiór ocen, są

zatem źródłem uszeregowańocen, w konsekwencji także uszeregowań odpo

wiadających ocenom obiektów.

Metody wagowe

W metodach wagowych dla pozyskiwania preferencji cząstkowych decydenta

wykorzystywane są parametry funkcji skalaryzujących - wektory wag. W tym
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przypadku idea poszukiwania ocen najbardziej preferowanych sprowadza się

do zawężania zbioru możliwych wektorów wag w wyniku ujawnianych przez

decydenta, w trybie interaktywnym, preferencji.

Metoda Ziontsa- Walleniusa

Metoda Ziontsa-Walleniusa (Zionts, Wallenius 1983) ma zastosowanie do

klasy liniowych problemów WPD, tj. problemów, w których zarówno ogra

niczenia jak i kryteria są liniowe. W metodzie tej zakłada się istnienie nie

jawnej, pseudowklęsłej funkcji wartości, która jest przybliżana za pomocą

funkcji skalaryzującej

2:AiYi, Ai > 0, i == 1, ... , k.
i

W metodzie Ziontsa-Walleniusa do rozwiązania tego zadania stosuje się

algorytm Sympleks, stąd ocena efektywna będąca rozwiązaniem zadania jest

wierzchołkiemzbioru wielościennego,jakim w przypadku klasy liniowych pro

blemów WPD jest zbiór Z. W danej iteracji decydent wyraża swoje prefe

rencje w odniesieniu do par ocen, z których jedna to rozwiązanie powyższego

zadania (a więc jest oceną efektywną), natomiast druga ocena jest sąsied

nią efektywną oceną wierzchołkową (tzn., mówiąc w pewnym uproszczeniu,

oceny te łączy krawędź zbioru wielościennego).

Prosta modyfikacja pozwala jednak stosować metodę Ziontsa-Walleniusa

do dowolnej klasy problemów, w tym do klasy problemów, w których zbiór

X o jest dyskretny, a więc do klasy problemów rozpatrywanych w rozprawie.

Ceną za uogólnienie jest brak w ogólnym przypadku formalnego dowodu

zbieżności metody, a także, o czym piszemy w rozdziale 4 (por. przykład

4.5.1), brak gwarancji, że potencjalnie wszystkie oceny efektywne zostaną

uwzględnione przy wyznaczaniu oceny najbardziej preferowanej. Poniżej me

toda Ziontsa-Walleniusa została przedstawiona w jej zmodyfikowanej wersji.'

1Przedstawiona tu modyfikacja w części pochodzi od Della i Karwana (Dell, Karwan
1990), którzy ze względów technicznych (por. opis ich metody poniżej) musieli odejść od
używania ocen wierzchołkowychdo porównań parami.
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Niech AG == A == {A E n k I Ai > O, i == 1, ... , k}.

W iteracji t, t == 1, ..., niech Yt będzie oceną wyznaczoną za pomocą

rozwiązania zadania optymalizacyjnego

"""" , , E At.max L.J /\iYi, /\
yEZ i

(3.1)

Na podstawie preferencji decydenta w odniesieniu do pary ocen Yt i ypret,

gdzie ypret jest pretendentem, tworzony jest zbiór At+l

{A I L:i Aiyf > L:i Aiyfret} n At,

At+1 == lub

{A I L:i Aiyf < L:i Aiyfret} n At,

(3.2)

gdzie pierwszy człon alternatywy odnosi się do przypadku, gdy preferowane

jest Yt , a drugi, gdy preferowane jest ypret.

Dodatkowo, w przypadku, gdy preferowane jest Yt następuje podstawienie

ypret :== Yt .

Czynności te wykonywane są w cyklu aż do momentu, gdy decydent uzna,

że ocena ypret jest oceną najbardziej preferowaną lub do momentu, gdy zbiór

At stanie się na tyle mały, że kolejne oceny wyznaczone z wykorzystaniem

wektorów A należących do tego zbioru staną się dla decydenta nierozróż

nialne.

W fazie inicjalizacji (iteracja O) wykonywane są te same czynności, z tym,

że dla wyznaczenia początkowej oceny ypret rozwiązywane jest zadanie (3.1)

z A wybranym z AG.

Dla dowolnego A E At', gdzie t/ jest numerem ostatniej iteracji, zacho

wane są wszystkie preferencje decydenta ujawnione w stosunku do par ocen

efektywnych (y, y/), y, y/ E Z, tzn. dla dowolnego A E At'

2: AiYi >2: AiY~'
i i

gdy preferowane jest y.
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Metoda Della-Karwana

Podobnie jak w metodzie Ziontsa-Walleniusa, metoda Della-Karwana (Deli,

Karwan 1990) zakłada istnienie pewnej niejawnej funkcji wartości, która jest

przybliżanaza pomocą tzw. funkcji Czebyszewa

(3.3)

gdzie y* jest elementem nk określonym wzorem (2.7). W metodzie tej oceny

wyznaczane są za pomocą rozwiązywania zadania optymalizacyjnego

(3.4)

W metodzie Della-Karwana sposób redukcji zbioru dopuszczalnych wag

jest analogiczny jak w metodzie Ziontsa-Walleniusa. Na zdefiniowany w fa

zie inicjalizacji zbiór Ao nakładane są dodatkowe ograniczenia tworzone na

podstawie preferencji względem rozpatrywanych parami ocen. Jednak za

stosowanie funkcji Czebyszewa dla przybliżania nieznanej funkcji wartości

decydenta powoduje, że zbiory At zdefiniowane są za pomocą alternatywy

k układów warunków (w metodzie Ziontsa-Walleniusa otrzymujemy zawsze

jeden układ warunków). Istotnie, zastosowanie funkcji Czebyszewa wymaga,

aby w każdym przypadku, gdy dla pary ocen (y, yl), y, yl E Z, preferowana

jest ocena y, zachodził warunek

Każda współrzędna i realizująca maksimum po lewej stronie powyższego

warunku definiuje k-1 ograniczeńAi(y;-y~) > Aj(yj-yj), j == 1, ... , k, j =I- i.

Dodatkowych k warunków pochodzi od relacji Ai (y; - y~) > Aj(yj - yj), j ==
1, ... , k. Powyższe warunki opisuje następujący układ nierówności

j == 1, t •• , k,
j == 1, t •• , k, j =I- i.

(3.5)

Dla wszystkich i współrzędnych i == 1, t •• , k, otrzymamy k różnych ukła

dów nierówności (3.5) opisujących wagi, dla których funkcja Czebyszewa speł

nia wymagany warunek wynikający z preferowania y względem yl.



Tworzenie Uszeregowań - Przegląd Metod

Metoda Della-Karwana działa w sposób następujący.
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Niech A°== A == {A E R k I Ai > O, i == 1, ... , k}.

W iteracji t, t == 1, ... , niech Yt będzie oceną wyznaczoną za pomocą

rozwiązania zadania optymalizacyjnego

(3.6)

Na podstawie preferencji decydenta w odniesieniu do pary ocen Yt i ypret

tworzony jest zbiór At+l

{A I maxi Ai(Y; - yfret) > maxi Ai(Y; - yf)} n At,

At+1 == lub (3.7)

{A I maxi Ai(Y; - yfret) < maxi Ai(Y; - yf)} n At,

gdzie pierwszy człon alternatywny odnosi się do przypadku, gdy preferowane

jest Yt , a drugi, gdy preferowane jest ypret.

Dodatkowo, w przypadku, gdy preferowane jest Yt następuje podstawienie

ypret :== Yt .

Czynności te wykonywane są w cyklu aż do momentu, gdy decydent uzna,

że ocena ypret jest oceną najbardziej preferowanąlub do momentu, gdy zbiór

At stanie się na tyle mały, że kolejne oceny wyznaczane z wykorzystaniem

wektorów A należących do tego zbioru staną się dla decydenta nierozróż

nialne.

W fazie inicjalizacji (iteracja O) wykonywane są te same czynności, z tym,

że dla wyznaczenia początkowej oceny ypret rozwiązywane jest zadanie (3.6)

z A wybranym z AO.

Dla dowolnego A E At', gdzie t' jest numerem ostatniej iteracji, zacho

wane są wszystkie preferencje decydenta ujawnione w stosunku do par ocen

efektywnych (y, y'), y, y' E Z, tzn. dla dowolnego A E At'

gdy preferowane jest y.
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Y2

Yl

Rysunek 3.1 Ocena słabo efektywna y wyznaczona za pomocą pewnej funkcji
Czebyszewa.

Zmodyfikowana metoda Della-Karwana

Stosując funkcję Czebyszewa do wyznaczania ocen efektywnych, w ogól

nym przypadku wyznaczamy oceny słabo efektywne. Ilustruje to rysunek 3.1.

Dla wyeliminowania możliwości wyznaczania tych ocen, które nie są efek

tywne, do funkcji Czebyszewa wprowadzany jest tzw. człon regularyzacyjny

pek(y* - y), gdzie p > O (por. Miettinen 1999, Ehrgott 2005, Kaliszewski

2004, 2006). Wówczas zadanie optymalizacyjne (3.4) przyjmuje następującą

postać

(3.8)

Efekt wprowadzenia do funkcji Czebyszewa członu regularyzacyjnego ilu

struje rysunek 3.2.

Modyfikacja metody Della-Karwana, którą wykorzystamy w dalszych czę

ściach rozprawy, polega na wyznaczaniu ocen efektywnych za pomocą roz

wiązywania zadania optymalizacyjnego (3.8), natomiast w pozostałych ele

mentach nie różni się niczym od metody Della-Karwana w jej oryginalnym

sformułowaniu. Jednak wykorzystanie zadania optymalizacyjnego (3.8), poza

oczywistymi konsekwencjami w postaci eliminacji z rozważań ocen słabo efek

tywnych, skutkuje zależnościąpostaci końcowego zbioru At od parametru p.

Fakt ten zostanie wykorzystany w dalszej części rozprawy (por. rozdział 6)

w rozważaniach odnoszących się do uszeregowań obiektów.
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Yl

Rysunek 3.2 Ocena słabo efektywna y nie zostanie wyznaczona za pomocą

żadnej regularyzowanej funkcji Czebyszewa.

Metody referencyjne

W metodach referencyjnych dla pozyskiwania preferencji cząstkowych decy

denta wykorzystywane są parametry funkcji skalaryzujących - punkty referen

cyjne. W tym przypadku idea poszukiwania ocen najbardziej preferowanych

sprowadza się do przeszukiwania zbioru ocen efektywnych poprzez zmiany

punktów referencyjnych.

Metody punktów referencyjnych

W metodach punktów referencyjnych (Wierzbicki 1999, Wierzbicki i in.

2000, por. Miettinen 1999, Ehrgott 2005, Kaliszewski 2004, 2006) na każdej

iteracji decydent wskazuje w przestrzeni ocen jeden punkt referencyjny yref

(może być nim np. punkt idealny), bądź parę punktów referencyjnych, tj.

punkt aspiracji yasp oraz punkt rezerwacji yres . Najczęściej przyjmuje się, choć

nie jest to niezbędne, że yasp ~ Z i yres E Z. Dla tak określonych punktów

buduje się tak zwaną funkcję osiągnięcia (która jest jednocześnie funkcją

skalaryzującą), której parametrami są punkty referencyjne. Minimalizacja

funkcji osiągnięcia na zbiorze ocen wyznacza ocenę efektywną.

Kolejne oceny efektywne przekładane na kolejnych iteracjach decyden

towi wyznaczane są za pomocą funkcji osiągnięcia tworzonych dla kolejnych
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punktów referencyjnych wskazywanych przez decydenta.

Metoda zbiorów referencyjnych

Metoda zbiorów referencyjnych (Skulimowski 1996) opiera się na badaniu

położenia obiektów (poprzez badanie położenia ocen tych obiektów w zbio

rze Z) względem pewnych utworzonych przez decydenta w przestrzeni ocen

zbiorów referencyjnych.

Po sformułowaniu problemu decyzyjnego decydent wskazuje punkty refe

rencyjne, które wyznaczają kierunki poszukiwań obiektu najbardziej prefe

rowanego. Punkty referencyjne są grupowane w zbiory referencyjne. Zbiory

referencyjne mogą zawierać

- oceny obiektów wzorcowych dla decydenta, w tym także ele

menty spoza zbioru Z,

- oceny niepożądane przez decydenta,

- oceny wyznaczające pewne granice, których przekroczenie może

pociągnąć negatywne skutki dla decydenta.

Ostatecznie zbiory referencyjne są grupowane w dwie grupy reprezentu

jące (poprzez oceny) dwa rodzaje obiektów: pożądane i niepożądane (podob

nie jak w metodzie Bipolar).

Metoda zbiorów referencyjnych uogólniona metodę punktów referencyj

nych. Tutaj kolejne oceny efektywne, prezentowane na kolejnych iteracjach

decydentowi do oceny, wyznaczane są za pomocą funkcji osiągnięcia tworzo

nych dla kolejnych zbiorów referencyjnych wskazywanych przez decydenta.
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3.4 Porównanie metod nieinteraktywnych i in
teraktywnych

Główną linię podziału pomiędzymetodami interaktywnymi a nieinteraktyw

nymi odnajdujemy w samym procesie tworzenia najbardziej preferowanego

uszeregowania. Jak to zostało pokazane w podrozdziałach 3.2 i 3.3, sposób

dochodzenia do najbardziej preferowanego uszeregowania przekłada się bez

pośrednio na zakres informacji pozyskiwanych od decydenta.

W metodach nieinteraktywnych decydent musi określać dla każdego kry

terium preferencje w ramach wszystkich par rozpatrywanych obiektów, bądź

preferencje każdego obiektu x E X o względem ustalonego przez decydenta

zbioru punktów referencyjnych. Ilość preferencji, które musi określić decy

dent, rośnie wykładniczowraz z mocą zbioru X o i ilością kryteriów (metody

Electre, Promethee, ARP), a w przypadku metody Bipolar ilość tych prefe

rencji jest także zależna od mocy zbiorów punktów referencyjnych. Ta cecha

metod nieinteraktywnych eliminuje możliwość ich zastosowania w przypadku

zbiorów obiektów o średniej i dużej mocy. Co prawda, przy dzisiejszych moż

liwościach komputerów znikają bariery obliczeniowe związane z obliczaniem

wymaganych w metodach nieinteraktywnych współczynników, jednak w dal

szym ciągu cały ciężar określania preferencji pomiędzy obiektami spoczywa

na decydencie. Ten fakt pozostaje barierą stosowalności metod nieinterak

tywnych już w przypadku zbiorów liczących kilkadziesiąt obiektów.

W metodach nieinteraktywnych możliwość ingerencji decydenta w koń

cowe rozwiązanie kończy się wraz z ujawnieniem wszystkich informacji nie

zbędnych do uruchomienia algorytmu szeregowania. Po tym etapie model

staje się dla decydenta zamknięty. Jeżeli uszeregowanie nie satysfakcjonuje

decydenta, pozostaje mu ponowne uruchomienie metody.

Metody interaktywne WPD charakteryzująsię w stosunku do metod nie

interaktywnych dużo mniejszymi wymaganiami w zakresie informacji nie

zbędnych do rozpoczęcia procesu decyzyjnego. Ponadto, w metodach interak

tywnych najbardziej preferowane (czyli końcowe) uszeregowanie jest słabo
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zależne od informacji ujawnianej przez decydenta w pierwszej iteracji (wa

runki początkowe).

W literaturze metody interaktywne WPD są rzadko przedstawiane jako

metody szeregowania zbiorów. Ze względu na fakt, że zostały one zapropono

wane dla wspomagania decydenta przy wyborze obiektu najbardziej prefero

wanego w zbiorach dużej lub nieskończonej mocy, w przypadku zbiorów małej

mocy ustępują one tradycyjnie pola metodom nieinteraktywnym, chociaż i tu

można odnotować wyjątki (Lotfi i in. 1992, Wang, Zionts 2006).

W rozprawie wykorzystujemy metody interaktywne WPD do wspoma

gania decydenta przy szeregowaniu obiektów w zbiorach dowolnej, mającej

praktyczne znaczenie, mocy.

3.5 Podsumowanie

Metody nieinteraktywne, pomijając ich ograniczoną stosowalność ze względu

na ich wykładniczo rosnącą złożoność wraz ze wzrostem liczności rozpatry

wanych obiektów, są metodami zamkniętymi, nie dającymi się sterować już

po ich uruchomieniu. Mogą one znaleźć uznanie u tych decydentów, któ

rzy najczęściej są zainteresowani metodami, w których po wprowadzeniu

początkowych informacji uszeregowanie otrzymuje się już całkowicie auto

matycznie. W przeciwieństwie do takiego podejścia, metody interaktywne

przypisują człowiekowi centralną i suwerenną rolę w procesie decyzyjnym.

Opierając się w głównej mierze o tę obserwację, do rozwiązania rozpatrywa

nego w rozprawie problemu zostanie wykorzystana zasada funkcjonowania

metod interaktywnych WPD.

W kontekście złożoności sposobu pozyskiwania informacji od decydenta

przewaga metod interaktywnych nad nieinteraktywnymi wydaje się oczy

wista. Zauważmy jednak, że metody interaktywne w sposób istotny wyko

rzystują model (2.5), którego sformułowanie wymaga znacznego wysiłku ze

strony decydenta. Jednak dzięki temu modelowi można posługiwać się poję

ciem obiektu efektywnego, co pozwala w metodach interaktywnych konstru

ować proces poszukiwania najbardziej preferowanego uszeregowania wszyst-



TWORZENIE USZEREGOWAŃ 51

kich obiektów w oparciu tylko o obiekty efektywne. Ta właśnie cecha metod

interaktywnych umożliwia tworzenie uszeregowań zbiorów obiektów średniej

i dużej mocy.

W rozdziale 4 i rozdziale 5 zaproponujemy podejście do problemu znajdo

wania najbardziej preferowanego uszeregowania wykorzystujące zalety metod

interaktywnych, głównie niską złożoność pozyskiwania informacji od decy

denta wynikającą z wieloetapowej formy procesu decyzyjnego.





Rozdział 4

INTERAKTYWNY SCHEMAT
SZEREGOWANIA OBIEKTÓW

4.1 Wstęp

Jakość podjętej decyzji jest pochodnąkompletnościwykorzystywanych infor

macji. W procesie szeregowania obiektów informacja może być niekompletna

w dwóch aspektach

- w aspekcie informacji o obiektach,

- w aspekcie informacji o preferencjach decydenta.

Na poziomie abstrakcji, na którym poruszamy się w rozprawie, można

założyć, że wszystkie możliwe do pozyskania informacje o obiektach (tj. ety

kieta obiektu oraz charakteryzującego wielkości) zostały pozyskane. Zakła

damy, że zagadnienie to, ze swej natury techniczne, choć w praktyce daleko

nietrywialne, zostało w sposób satysfakcjonującyrozwiązane. Do rozwiązania

pozostaje zatem problem pozyskiwania informacji o preferencjach decydenta.

Źródłem takich informacji może być tylko sam decydent.

Przedstawiony w tym rozdziale sposób rozwiązania zasygnalizowanego we

Wprowadzeniu problemu badawczego sprowadza się do wsparcia decydenta

w ujawnianiu przez niego preferencji na każdym możliwym etapie procesu

decyzyjnego (zgodnie ze schematem decyzyjnym Simona, por. Wprowadze

nie).

Ideą przewodnią proponowanego rozwiązania jest wykorzystywanie ta-

53
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kiego sposobu pozyskiwania informacji o preferencjach decydenta, jaki decy

dent uzna za właściwy. Stąd proponowane rozwiązanie nie ogranicza się do

jednego sposobu pozyskiwania informacji o preferencjach decydenta: porów

nywania obiektów lub porównywania obiektów poprzez wartości wybranych

kryteriów, dając możliwość wykorzystania ich obu, w sposób, który w naszej

opinii, tworzy nową jakość.

Istotnie, w literaturze (Greco i in. 2004, 2007) wymieniane są dwa podej

ścia do pozyskiwania informacji od decydenta: bezpośrednie i pośrednie. Po

dejście pośrednie polega na pozyskiwaniu od decydenta wartości parametrów

(takich jak wagi, punkty referencyjne, progi rozróżnialności, etc) w przyję

tym modelu preferencji. Natomiast podejście bezpośrednie polega na pozy

skiwaniu od decydenta przykładowychwartościowańholistycznych, z których

następnie uzyskuje się wartości parametrów przyjętego modelu preferencji.

Proponowane poniżej rozwiązanie zasygnalizowanego we Wprowadzeniu

problemu badawczego sprowadza się do połączenia obu tych podejść w jedną

spójną całość w tym sensie, że wartościowania holistyczne pozostają nie

sprzeczne z modelem preferencji i (w naszym przypadku pośrednio) parame

trami tego modelu, a z kolei model preferencji i jego parametry pozostają

niesprzeczne z wartościowaniami holistycznymi.

Zaczniemy od formalnego postawienia problemu.

4.2 Sformułowanieproblemu

Rozpatrzmy zbiór X o obiektów x z przestrzeni obiektów X, X o ~ X. Bę

dziemy zakładać, że obiekty scharakteryzowane są za pomocą zbioru L, ILI ==
l, l ~ 2, jednorodnych cech o wartościach określonych za pomocą funkcji celu

(kryteriów) fi : X ~ R, i == 1, ... , l. Zakładamy, że zarówno w przestrzeni

obiektów jak i w przestrzeni ocen może być dostępna informacja o cząst

kowych preferencjach decydenta. Zakładamy również, że informacja ta ma

postać uporządkowania, odpowiednio zbioru obiektów X o lub zbioru ocen

Z == f(Xo), gdzie f == (fI, lO., fz).

Przedmiotem problemu badawczego jest wskazanie racjonalnych, z punktu
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widzenia procesów decyzyjnych, metodyk szeregowania zbioru obiektów X o

w przypadku, gdy dostępna informacja ma postać uporządkowania odpo

wiednich zbiorów.

4.3 Interaktywny schemat szeregowania obiek
tów

Dla uzyskania uszeregowania zbioru X o proponowany jest następujący sche

mat decyzyjny, oparty o ideę interaktywnego pozyskiwania informacji o prefe

rencjach decydenta wykorzystywanąw interaktywnych metodach wagowych

WPD.

SCHEMAT

Komentarze do poszczególnych kroków SCHEMATU zostały wyróżnione

zmianą czcionki.

Ujawnienie preferencji względem obiektów.

Krok 1. Na podstawie porównywania parami wybranych przez decydenta

obiektów x E A, A ~ X o, decydent określa relację ~A porządkującą

zbiór A.

Relacja »A odzwierciedla ujawnione preferencje decydenta względem par

obiektów (x, x'), x, x' E A, tzn. jeżeli preferowany jest obiekt x, to x »A
x',

Krok 2. Dopuszczalne uszeregowania obiektów ze zbioru X o, tj. uszeregowa

nia zgodne z relacją »A, prezentowane są decydentowi.

Ze względu na założony warunek zgodności uszeregowania zbioru X o z re

lacją »A , zachodzi warunek

gdzie r: jest pewną relacją liniowo porządkującą zbiór X o .



56 EKSTRAPOLACJA CZĘŚCIOWYCHPREFERENCJI ...

Na podstawie analizy dopuszczalnych uszeregowań obiektów decydent może

dokonać korekty swoich preferencji (dodawanie lub usuwanie preferencji

względem par obiektów ze zbioru A, zmiana A - przejście do kroku 1).

Ujawnienie preferencji względem ocen.

Krok 3. Ze zbioru dostępnych kryteriów L wybierany jest podzbiór kryte

riów K, IKI == k, k :::; l, (bez straty ogólności założymy, że kryteria

tego podzbioru są ponumerowane od 1 do k) taki, że relacja »xo indu

kowana w zbiorze X o przez relację dominacji » (por. definicja 2.3.2)

określoną na zbiorze Z == f(Xo) jest zgodna z relacją »A (» A ~» xo),

gdzie f == (f1' ... , fk).

Działania te będziemy nazywać doborem modelu wielokryterialnego.

Krok 4. Dopuszczalne uszeregowania obiektów ze zbioru X o, tj. uszerego

wania zgodne z relacją »xo indukowanąw X o przez relację dominacji

», prezentowane są decydentowi.

Prezentowane uszeregowania są w ogólnym przypadku tylko quasi-uszerego

waniami zbioru X o.

Ze względu na założone warunki: warunek zgodności relacji »xo indu

kowanej w zbiorze X o przez relację dominacji » z relacją »A, warunek

zgodności uszeregowania X o z relacją »xo ' zachodzą warunki

,
» A ~ »xo ~ /<1; ,

gdzie /<1;' jest pewną relacją liniowo porządkującą zbiór X o.

Na podstawie analizy dopuszczalnych uszeregowań obiektów decydent może

dokonać korekty swoich preferencji (dodawanie lub usuwanie preferencji

względem par obiektów ze zbioru A, zmiana A - przejście do kroku 1) lub

modelu (zmiana K - przejście do kroku 3).

Krok 5. Na podstawie porównywania parami ocen y E T, T~· Z, decydent

określa relację ';>;>T porządkującą zbiór T zgodną z relacją » (» ~ »T).
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Relacja »T odzwierciedla ujawnione preferencje decydenta względem par

ocen (y, y'), y, y' E T, tzn. jeżeli preferowana jest ocena y, to y »T y'.

Krok 6. Dopuszczalne uszeregowania obiektów ze zbioru X o, tj. uszerego

wania zgodne z relacją »Txo indukowanąw Xo przez relację »T, pre

zentowane są decydentowi.

Prezentowane uszeregowania są uszeregowaniami (w ogólnym przypadku

są tylko quasi-uszeregowaniami) zbioru X o.

Ze względu na założone warunki: warunek zgodności relacji »xo indu

kowanej w zbiorze Xo przez relację dominacji » z relacją »A, warunek

zgodności relacji »Txo indukowanej w Xo przez relację »T z relacją ~xo'

warunek zgodności uszeregowania X o z relacją »Txo ' zachodzą warunki

gdzie /);" jest pewną relacją liniowo porządkującą Xo .

Na podstawie analizydopuszczalnych uszeregowań obiektów decydent może

dokonać korekty swoich preferencji (dodawanie lub usuwanie preferencji

względem par obiektów ze zbioru A, zmiana A - przejście do kroku 1, do

dawanie lub usuwanie preferencji względem par ocen ze zbioru T, zmiana

T - przejście do kroku 5) lub modelu (zmiana K, w konsekwencji zmiana

» - przejście do kroku 3).

Sieć czynności SCHEMATU przedstawia rysunek 4.1.

Sieć ta ma postać zamkniętej pętli bez wskazanego wyjścia. Jest to rezul

tatem założenia, że działanie SCHEMATU może być przerwane przez decy

denta arbitralnie, w każdej chwili i na każdym etapie.

Proponowany schemat postępowaniama na celu z jednej strony ograni

czenie arbitralności przyjmowanych modeli wielokryterialnych, z drugiej zaś

poszerzenie (w odniesieniu do opisanych w literaturze interaktywnych metod

szeregowania obiektów) zakresu elementów, względem których decydent wy

raża swoje preferencje (zarówno obiekty jak i, w ramach przyjętego modelu
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1. Określenie relacji »A

2. Uszeregowania obiektów ze zbioru Xo zgodne z relacją »A

Analiza

3. Dobór modelu wielokryterialnego

4. Uszeregowania obiektów ze zbioru Xo zgodne z relacją »xo

Analiza

5. Określenie relacji »T

6. Uszeregowania obiektów ze zbioru Xo zgodne z relacją »Txo

Analiza

Rysunek 4.1 Sieć czynności SCHEMATU.
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wielokryterialnego, ich oceny), jak również uproszczenie (w odniesieniu do

nieinteraktywnych metod szeregowania) pozyskiwania informacji niezbędnej

do uzyskiwania najbardziej preferowanego uszeregowania.

Dla proponowanego SCHEMATU można przedstawić następujące uza

sadnienie.

Krok 1. W tym kroku SCHEMAT stwarza decydentowi możliwość ujawnie

nia preferencji w odniesieniu do obiektów poprzez porównywanie obiektów

parami w zakresie, jaki decydent uzna za stosowny.

W sposób świadomy uchylamy się od często przyjmowanego w literaturze

założenia o kompletności informacji o preferencjach wyrażanych względem

par obiektów (por. prace związane z ideą metody AHP, Saaty 1980), zdając

sobie sprawę, że w warunkach praktycznych, a nawet w warunkach laborato

ryjnych, już przy ilości kilkunastu obiektów, jest to założenie nierealistyczne.

Podobnie świadomie uchylamy się od zastosowania jakiegokolwiek, zawsze

arbitralnego, rozwiązania pozwalającego na uzupełnienie brakujących pre

ferencji z uwzględnieniem lub pominięciem kontrowersyjnego i kontestowa

nego założenia o tzw. zgodności preferencji wyrażanych w odniesieniu do par

obiektów (por. np. Fedrizzi, Giove 2007).

Rezultatem takiego podejścia jest to, że po wykonaniu czynności kroku

pierwszego liczba uszeregowań zgodnych z wyrażonymi preferencjami może

być bardzo duża, co wyklucza możliwość ich przeglądu przez decydenta. Jest

to cena, którą świadomie ponosimy za brak jakichkolwiek arbitralnych dzia

łań mogących prowadzić do szybkiego, i często przedwczesnego, ograniczenia

liczby uszeregowań.

Informacja o dużej liczbie dopuszczalnych uszeregowań jest w naszym

przekonaniu cenną informacją i wskazówką dla decydenta o konieczności dal

szego ujawniania swoich preferencji. Decydent może to zrobić wykorzystując

dowolną liczbę przejść przez przewidziane pętle SCHEMATU, przechodząc

bezpośrednio z kroku 2 ponownie do kroku 1 lub przechodząc do kroku 3.

Krok 2. Rozważania na temat liczby możliwych uszeregowań zbioru przy

zadanym uporządkowaniupewnego jego podzbioru zostały przedstawione
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w podrozdziale 5.2.

Krok 3. W metodach WPD standardowo przyjmuje się, że model problemu

decyzyjnego (2.5) jest dany, a w szczególności, że dany i ustalony jest zbiór

kryteriów. W rozprawie w sposób zdecydowany, w zgodzie ze; schematem

decyzyjnym Simona (por. rozdział 1), wychodzimy poza to założenie. Miano

wicie, punktem wyjścia dla rozważań i rozwiązań proponowanych w rozpra

wie jest założenie, że decydent musi się świadomie zmierzyć z koniecznością

specyfikowania modelu wielokryterialnego, czego kluczowym elementem jest

wskazanie adekwatnego do jego aktualnych preferencji zestawu kryteriów.

Dobór modelu wielokryterialnego przez decydenta jest zawsze procesem

subiektywnym. Dodatkowo, przy doborze modelu należy uwzględnićpreferen

cje decydenta wyrażane w stosunku do obiektów jeszcze przed określeniem

struktury modelu. Można racjonalnie zakładać, że preferencje takie są pier

wotne w stosunku do modelu wielokryterialnego i dlatego wybrany model

powinien je zachowywać (por. krok 1 SCHEMATU).

Ustalanie zgodności pomiędzy preferencjami wyrażonymi w wyniku po

równywania obiektów parami a preferencjami wynikającymi z przyjętego mo

delu wielokryterialnego i wynikającą z tego modelu relacjądominacji (tj. speł

nienie warunku ~A~»Xo) jest etapem budowy spójnego (choć niekoniecz

nie pełnego) modelu preferencji decydenta. Proces ten może być prowadzony

przez modyfikację relacji »A, zmianę modelu wielokryterialnego (zmianę ze

stawu kryteriów) lub przez oba te działania jednocześnie. Zaproponowany

SCHEMAT daje możliwościpodejmowania stosownych działań w tym kroku

lub przez przejście do kroku 1.

O sposobach wspomagania decydenta przy ustalaniu zgodności modelu

preferencji piszemy w podrozdziale 5.3 i w rozdziale 6.

Przyjęty model wielokryterialny daje decydentowi możliwość dalszego

ujawniania preferencji, tym razem w ramach założonego w modelu zestawu

kryteriów (por. krok 5 SCHEMATU).

Krok 4. Rozważania na temat liczby uszeregowań zbioru przy zadanym upo

rządkowaniu pewnego jego podzbioru zostały przedstawione w podrozdzia-
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łach 5.2 i 5.5.

Krok 5. Dla realizacji działań w tym kroku SCHEMATU skorzystamy z in

teraktywnych wagowych metod WPD. Przyjęty sposób realizacji tego kroku

wzorowany jest na schemacie poszukiwania obiektu najbardziej preferowa

nego, realizowanego w metodzie Ziontsa-Walleniusa i uogólnionej metodzie

Della-Karwana.

Będziemy zakładać istnienie niejawnej funkcji wartości v(·), którą posłu

guje się decydent nie ujawniając jej jednak. Decydent dokonuje porównania

elementów co najmniej jednej pary ocen, takich, że żadna ocena z pary nie

dominuje drugiej, i określa czy oceny tworzące takie pary są w relacji »T. Me

chanizmem wykorzystywanym dla ujmowania preferencji wyrażanych przez

decydenta jest mechanizm współczynników wagowych funkcji przybliżają

cych niejawne funkcje wartości.

Zakładamy, że funkcje wartości są mocno monotoniczne względem relacji

»T (por. definicja 2.3.4). Obowiązują zatem zależności

y »T y', y, y' E Z, y i- y' =* v(y) > v(y'),

w przypadku funkcji mocno rosnących względem relacji »T , lub

y »T y', y, y' E Z, y i- y' =* v(y) < v(y'),

(4.1)

(4.2)

w przypadku funkcji mocno malejącychwzględem relacji »T, z których każda

ustala warunek na niejawną funkcję wartości.

Niejawną funkcję wartości v(·) będziemy przybliżać za pomocą jednej

z dwóch rodzin funkcji parametryzowanych wektorem wag A, szeroko stoso

wanych w metodach WPD, a mianowicie

- rodziny funkcji liniowych (mocno rosnących względem relacji »
dla każdego A, Ai > 0, i == 1, ... , k)

- rodziny regularyzowanych funkcji Czebyszewa (mocno maleją

cych względem relacji » dla każdego A, Ai > 0, i == 1, ... , k)
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gdzie p > 0, natomiast Y* jest elementem zdefiniowanym w podrozdziale 2.3.

Lemat 4.3.1 Dla dowolnych ocen y, yl E Z, y =1= v', takich) że żadna z tych

ocen nie dominuje drugiej) w rodzinie funkcji liniowych i w rodzinie regula

ryzowanych funkcji Czebyszewa istnieją funkcje (istnieją wektory! Al, A2 oraz

p) takie) że

(4.3)

Dowód Nierówność (4.3)

Aby nierówność (4.3) była spełniona wystarczy tak dobrać wagi, aby był

spełniony warunek

L A7(Yi - y~) > L A7(y~ - Yi).
i:(Yi-Y~»O i:(Y~-Yi»O

Nierówność (4.4)

Ponieważ żadna z ocen y, yl nie dominuje drugiej, to istnieje indeks j taki,
. /

ze Yj > Yj·

Niech

Wówczas

Yj - y; > p L (y~ - Yi) > pL(Y~ - Yi) ~ pek(yl - y).
i:(Yi-Y~)<O i

Stąd

Yj + peky > y; + pekyl,

(yj - yj) + pek(y* - y) < (yj - y;) + pek(y* - yl).

Niech

Wówczas po lewej stronie warunku 4.4 otrzymujemy wartość 1.

Zatem
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a w konsekwencji
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D

Z lematu 4.3.1 wynika, że jeżeli żadna ocena z pary ocen nie dominuje

drugiej oceny, to można zawsze wskazać funkcję z rodziny funkcji liniowych

taką, że

y »T y' =} L AiYi > L AiY~
i i

oraz można także wskazać funkcję (wektor A) z rodziny regularyzowanych

funkcji Czebyszewa taką, że

Wektory A wskazane w lemacie 4.3.1 dla regularyzowanej funkcji Czebyszewa

nie są jedynymi spełniającymiwarunek 4.4. Dla obu funkcji istnieje nieskoń

czony zbiór takich wektorów. Zbiór ten jest redukowany przez uwzględnianie

kolejnych par będących w relacji »T. Jeżeli ocena y dominuje ocenę y' to

warunki 4.3 i 4.4 zachodzą w sposób oczywisty dla każdego wektora dodat

nich wag. To tłumaczy, dlaczego do porównań decydent otrzymuje pary ocen,

w których żadna z ocen nie dominuje drugiej.

Jest to rodzaj twierdzenia o separacji: każde dwa różne od siebie punkty

można separować bądź funkcją liniową bądź regularyzowanąfunkcją Czeby

szewa, w obu przypadkach z dodatnimi wektorami wag.

Ustalanie w tym kroku zgodności pomiędzy preferencjami wyrażonymi

we wcześniejszych krokach (porównywanie obiektów parami, dobór modelu

wielokryterialnego) a preferencjami wyrażonymi w wyniku porównywania

ocen parami (tj. spełnienie warunku »A ~ »xo ~ »Txo)' jest kolejnym eta

pem budowy spójnego (choć niekoniecznie pełnego) modelu preferencji de

cydenta. Proces ten może być prowadzony poprzez modyfikację relacji »A,

zmianę modelu wielokryterialnego (zmianę zestawu kryteriów), poprzez oba

te działania jednocześnie, oraz poprzez modyfikację relacji »T. Zapropono

wany SCHEMAT daje takie możliwości poprzez podejmowanie stosowanych

działań w tym kroku lub przez przejście do kroku 1 lub 3.
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o sposobach wspomagania decydenta przy ustalaniu zgodności modelu

preferencji piszemy w podrozdziale 5.3 i w rozdziale 6.

Krok 6. Rozważania na temat liczby uszeregowań zbioru przy zadanym upo

rządkowaniu pewnego jego podzbioru zostały przedstawione w podrozdzia

łach 5.2 i 5.5.

Założenie, że ujawnione przez decydenta preferencje są, za wyjątkiem re

lacji dominacji, w odpowiednich zbiorach relacjami porządkującymi, a więc

są zwrotne, przechodnie i antysymetryczne, ma następujące, racjonalne uza

sadnienie.

Wymaganie, aby preferencja była zwrotna jest całkowicienaturalne w od

niesieniu zarówno do obiektów jak i ocen. Jest to po prostu założenie mniej

restrykcyjne niż założenie, że relacja jest przeciwzwrotna, a w wymiarze prak

tycznym zezwolenie decydentowi na stwierdzenie, że "preferuje a więcej niż

a" nie ma dla przebiegu procesu decyzyjnego żadnego znaczenia.

Przechodniość preferencji w przestrzeni ocen, będącej przestrzenią pro

duktową zbioru liczb rzeczywistych, jest równie oczywista. Jedynie w prze

strzeni obiektów konsekwencje własności przechodniości muszą być każdo

razowo, po określeniu przez decydenta preferencji względem pary obiektów,

weryfikowane. Piszemy o tym dokładniej w rozdziale 6.

Założenie o antysymetryczności preferencji w przestrzeni ocen jest uza

sadnione na tej samej podstawie jak założenie o własności przechodniości.

W przestrzeni obiektów własność antysymetrycznościpreferencji nie ma uza

sadnienia, stąd tworzone tam na podstawie preferencji decydenta relacje są w

ogólności relacjami quasi-porządkującymilub quasi-liniowo porządkującymi.

Z formalnego punktu widzenia można nie wyróżniać w SCHEMACIE pod

zbioru obiektów A oraz podzbioru ocen T definiując odpowiednie relacje »A
i »T na zbiorze, odpowiednio, X o i Z. Niemniej istnieją dwa ważne, meto

dyczne powody dla ich wyróżnienia.

Po pierwsze, zbiory te można interpretowaćw kategoriach obiektów i ocen

referencyjnych, wskazując w ten sposób łączność pomiędzy SCHEMATEM

a szeroką klasą metod szeregowania obiektów i wielokryterialnego podejmo-
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wania decyzji wykorzystujących te pojęcia (por. rozdział 3 rozprawy).

Po drugie, w następnym rozdziale przedstawimy wyniki teoretyczne od

noszące się do liczności uporządkowań, które następnie wykorzystamy dla

zaproponowania konkretnych sposobów realizacji SCHEMATU w postaci sys

temu wspomagania decyzyjnego. Wyróżnienie podzbiorów A i T pozwoli nam

na bardziej klarowne przedstawienie materiału.

4.4 SCHEMAT a metoda UTA i UTAGMS

Poniżej przedstawimy w sposób syntetyczny ideę metody UTA (Jacquet

Lagreze, Siskos 1982, Słowiński 2007) i metody UTAGM8 (Greco i in. 2004,

2007, Słowiński 2007). Metody te, ze względu na zbieżną metodykęwykorzy

stywaną w nich i w SCHEMACIE, zostały świadomie wyłączone z przeglądu

metod szeregowania przedstawionego w rozdziale 3, dla omówienia ich w tym

miejscu.

Podstawą dla metody UTA jest założenie, że niejawna funkcja wartości

decydenta U jest funkcjąrosnącą, mającąpostać sumy rosnącychfunkcji war

tości u: poszczególnych kryteriów i, czylitzw. marginalnych funkcji wartości.

Istotą metody jest konstruowanie przybliżenia funkcji wartości, co sprowa

dza się do konstruowania, dla wszystkich kryteriów jednocześnie, przybliżenia

marginalnej funkcji wartości za pomocą funkcji odcinkami liniowej. Założe

nie, że marginalne funkcje wartości, a w konsekwencji także funkcja wartości,

są funkcjami rosnącymi, jest szeroko stosowane w teorii decyzji.

Wynikiem działania metody UTA jest rodzina przybliżeń marginalnych

funkcji wartości u, odcinkami liniowych, zgodnych ze wskazanym przez de

cydenta uszeregowaniem referencyjnym podzbioru obiektów (a zatem także

rodzina przybliżeń funkcji wartości U odcinkmi liniowa).

Pomiędzy SCHEMATEM a metodą UTA istnieją następujące podobieństwa

i różnice.

Przede wszystkim, w SCHEMACIE, w kroku 1, decydent ma możliwość

wyrażania swoich preferencji względem obiektów jeszcze przed doborem mo-
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delu wielokryterialnego. Co więcej, warunek zgodności tych preferencji (re

prezentowanych w SCHEMACIE przez relację ~A) z modelem wielokryte

rialnym (reprezentowanym w SCHEMACIE przez relację dominacji ») po

woduje, że preferencje te w istocie definiują model. W metodzie UTA prze

ciwnie, zakłada się, że model wielokryterialny jest dany, a więc postępowanie

kroku 1 SCHEMATU nie ma w tej metodzie odpowiednika. Mimo braku

w metodzie UTA odpowiednika kroku 1 SCHEMATU, warto jednak zauwa

żyć, że (przez analogię do uszeregowania referencyjnego wykorzystywanego

w metodzie UTA) preferencje wyrażane przez decydenta w kroku 1 SCHE

MATU względem podzbioru obiektów można traktować jako preferencje refe

rencyjne, które jednak w ogólnym przypadku są jedynie uporządkowaniami,

a nie, jak w metodzie UTA, uszeregowaniami.

Największe podobieństwo pomiędzy metodą UTA a SCHEMATEM wy

stępuje w kroku 5 SCHEMATU. W tym kroku, podobnie jak w metodzie

UTA, decydent wyraża swoje preferencje względem obiektów, lecz tym razem

reprezentowanych przez ich oceny wynikające z przyjętego modelu wielokry

terialnego. Preferencje wyrażane przez decydenta w kroku 5 SCHEMATU

względem podzbioru ocen można traktować jako preferencje referencyjne,

które jednak są w ogólnym przypadku jedynie uporządkowaniami, a nie, jak

w metodzie UTA, uszeregowaniami. Zatem w SCHEMACIE nakładane są

słabsze warunki na preferencje referencyjne.

Należy się odnieść jeszcze do rodziny funkcji wartości wykorzystywanych

w SCHEMACIE i w metodzie UTA do przybliżenia (niejawnej) funkcji war

tości. Jak już wspomnieliśmy,w metodzie UTA wykorzystywana jest rodzina

funkcji odcinkami liniowych, 'natomiast w SCHEMACIE jedną z dwóch wyko

rzystywanych rodzin jest rodzina ważonych funkcji liniowych. Parametrami

rodziny funkcji odcinkami liniowych są wartości z zakresu możliwychwartości

funkcji marginalnych w ich punktach załamania (rys. 4.2), natomiast pararne

trami rodziny funkcji liniowych są wagi (nachylenia liniowych marginalnych

funkcji wartości). Zatem w rnetodzie UTA istnieje konieczność identyfikacji

k x (liczba punktów załamania) parametrów, wobec k parametrów w SCHE-
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Rysunek 4.2 Funkcja użyteczności odcinkami linowa wraz z zakresami jej
parametrów.

MACIE.

Liczba punktów załamania jest w metodzie UTA przyjmowana arbitral

nie. Wraz ze wzrostem liczby punktów załamaniazakresy możliwychwartości

funkcji marginalnych w punktach załamania stają się coraz mniejsze, a mar

ginalne funkcje wartości dążą do funkcji liniowych.

Z powyższej obserwacji wynikają dwa ważnewnioski. Po pierwsze, fakt, że

postać marginalnych funkcji użyteczności, a więc i postać zagregowanej funk

cji użyteczności, odbiega od funkcji liniowej, nie wynika z określenia takiej

postaci przez decydenta, a z faktu, że dokładność przybliżenia przyjmowana

jest arbitralnie, bez uzasadnienia merytorycznego. Im gorsza jakość przybliże

nia, tym bardziej "nietypowe" są postacie marginalnych funkcji użyteczności.

I odwrotnie, im lepsza jakość przybliżenia, tym postać marginalnej funkcji

użyteczności lepiej przybliża najczęściej wykorzystywaną postać marginalnej

funkcji użyteczności, tzn. postać liniową. Innymi słowy, ta graniczna postać

marginalnej funkcji użyteczności, jaką można uzyskać stosując metodę UTA

to funkcja liniowa, przy czym ta postać jest wynikiem przejścia granicznego

z dokładnoś,9ią przybliżenia funkcji odcinkowo-liniowej do nieskończoności.

W świetle powyższych obserwacji przyjęte w rozprawie założenie linio

wości marginalnych funkcji użyteczności należy uznać za postępowanie co

najmniej tak samo uprawomocnione jak w metodzie UTA w jej skrajnym

wariancie z "nieskończoną" liczbą odcinków przybliżających. Jak już wspo-
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mnieliśmy powyżej, SCHEMAT obok rodziny funkcji liniowych wykorzystuje

także rodzinę regularyzowanych funkcji Czebyszewa, co pozwala na przybli

żanie szerokiej klasy (niejawnych) nieaddytywnych funkcji wartości.

Już w trakcie finalizowania prac nad rozprawą pojawiły się publikacje

(Greco i in. 2007, Słowiński 2007), w których autorzy przedstawiająmetodę

UTAGMB dla badania niesprzeczności preferencji wyrażanych przez decy

denta w odniesieniu do obiektów przy ustalonym modelu wielokryterialnym.

Chociaż nazwa metody nawiązuje do metody UTA to nowa metoda różni

się od metody UTA bardzo istotnie. Metoda UTAGMB nie przyjmuje żad

nych założeń o postaci marginalnych funkcji użyteczności poza założeniem,

że są to funkcje rosnące. Posługując się jednak niemal analogicznym apara

tem (programowanie liniowe) jak metoda UTA, metoda UTAGMB pozwala

odpowiedzieć na następujące pytanie: czy istnieje rosnąca funkcja wartości

zgodna ze wskazanym przez decydenta uszeregowaniem referencyjnym pod

zbioru obiektów?

Metoda UTAGMB jest bardzo silnym narzędziem dla analizy jakościo

wej spójności preferencji ujawnianych przez decydenta. Metoda ta nie może

być jednak zastosowana wprost w procesach nieautonomicznych rozważanych

w rozprawie, gdyż nie wskazuje ona algorytmu szeregującego (poza przypad

kiem, gdy metoda ta redukuje się do metody UTA), a jedynie uszeregowania

zgodne (w sensie rosnących funkcji wartości) z uszeregowaniami referencyj

nymi.
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Zasadność założenia o tym, że w procesie wyboru algorytmu szeregującego

decydent w każdym momencie jest świadom pełnej struktury swoich prefe

rencji jest szeroko kwestionowana. Co więcej, takie założenie prawie nigdy

nie weryfikuje się w praktyce. Bez zastrzeżeń możemy założyć jedynie, że

przed rozpoczęciem procesu decyzyjnego decydent ma tylko pewne ogólne

wyobrażenie o swoich preferencjach (a być może nawet tylko intuicje). Celem

procesu decyzyjnego jest zatem uściślanie tych wyobrażeń poprzez konfron

tację możliwości stwarzanych i ograniczeń nakładanych przez przyjęty model

z ujawnianymi w trakcie procesu preferencjami cząstkowymi. W przypadku

procesów zamrożonych takie uściślenia nabierają szczególnego znaczenia.

Trzeba zauważyć, że w świetle zaproponowanego SCHEMATU nie istnieje

metodyczna potrzeba traktowania procesów zamrożonych i procesów decy

zyjnych charakteryzującychsię pewnym stopniem autonomicznościw sposób

odrębny. W każdym przypadku SCHEMAT może być z powodzeniem stoso

wany.

Trzeba w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że ze względu na założoną,

wiodącą rolę decydenta w procesie szeregowania obiektów w procesach nie

autonomicznych, nie ma żadnej możliwości zagwarantowania ograniczenia

odczuwanego dyskomfortu. Nie gwarantuje zatem tego także i SCHEMAT,

stwarza on jednak do tego istotne przesłanki. W wyniku interakcji ze SCHE

MATEM w tzw. pętli uczenia (por. rysunek 1.1), decydent rozszerza swoją

wiedzę o strukturze problemu, polu możliwych i potencjalnych decyzji oraz o

powodowanych przez nie skutkach. Procesowi temu towarzyszy, mniej lub

bardziej uświadomiony, oczekiwany dyskomfort. W oparciu o przywołane

w rozdziale 1 przesłanki psychologiczne można racjonalnie oczekiwać, że ocze

kiwany dyskomfort, wielokrotnie rozpatrywany w trakcie interakcji ze SCHE

MATEM (co może być interpretowane również jako specyficzna realizacja

analizy typu "co wtedy, jeżeli"), przełoży się na ograniczenie dyskomfortu

w stopniu, w jakim niepewność i niekompletność informacji odnoszących się

do rozpatrywanego problemu na to pozwala.
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Może powstać wrażenie, że w przypadku procesu autonomicznego, w któ

rym dane są pewne i kompletne, decydent nigdy nie będzie odczuwał dys

komfortu (w znaczeniu zdefiniowanym w rozdziale 1). Można bowiem oczeki

wać, że decydent wskaże algorytm, który wybierze uszeregowanie najbardziej

przez niego preferowane. A jednak nie zawsze jest to możliwe, jak pokazuje

poniższy przykład.

Przykład 4.5.1 Niech dane będą 3 obiekty Xl, x 2 , x 3, o ocenach odpowiednio,

yl == (2,6), y2 == (3,3), y3 == (6,2). Załóżmy, że decydent, w oparciu o rodzinę

funkcji liniowych, chce uzyskać uszeregowanie, w którym obiekt x 2 poprzedza

zarówno obiekt Xl jak i obiekt x 3 . Możliwe uszeregowania, które spełniają ten

warunek to: x 2, Xl, x 3 oraz x2, x3, xl. Wówczas parametry Al > O, A2 > O

funkcji L:i AiYi muszą spełniać następujące warunki

Alyr + A2Y~ > AIyi + A2Y~ (czyli Al > 3A2) ,
(4.5)

AIyr + A2Y~ > AIyr + A2Y~ (czyli 3AI < A2) ·

Jednak jak łatwo sprawdzić układ ten jest sprzeczny. Zatem nie istnieje funk

cja L:i AiYi, której wartości ustalałyby uszeregowanie y2, yl, y3 bądź y2, u', u',
a co za tym idzie x 2 xl x 3 bądź x 2 x 3 Xl, , , , .

D

Powyższy przykład uzasadnia potrzebę rozpatrywania innych klas funkcji

niż tylko funkcje liniowe.

W przykładzie 6.2.3 w rozdziale 6 pokazujemy, że uszeregowanie, któ

rego nie udaje się wyznaczyć za pomocą rodziny funkcji liniowych można

wyznaczyć za pomocą rodziny regularyzowanych funkcji Czebyszewa. Z kolei

w przykładzie 6.2.4 pokazujemy, że w ogólnym przypadku istnieją uszerego

wania dopuszczalne (czyli zgodne z cząstkowymi preferencjami decydenta),

których nie da się wyznaczyć za pomocą żadnej z rozpatrywanych w rozpra

wie rodzin funkcji.

Przyjęcie rozwiązania, w którym decydent ma możność (ale nie ma ko

nieczności!) działania w dwóch przestrzeniach dla ujawniania swoich prefe

rencji, tj. w przestrzeni obiektów i w przestrzeni ocen, jest w naszej opinii
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podejściem nowatorskim. Obok wartościowaniaobiektów za pomocą kryte

riów (atrybutów), czyli w sposób atomistyczny, decydent ma także możliwość

wartościowaniaobiektów w sposób holistyczny (bezatrybutowy).

Treść tego rozdziału jest rozwinięciem wstępnych idei przedstawionych

w Chmielewski, Kaliszewski (2006, 2008).





Rozdział 5

WSPOMAGANIE WYBORU
ALGORYTMU
SZEREGUJĄCEGO

5.1 Wstęp

W niniejszym rozdziale przedstawiamy rozwiązania umożliwiające realizację

zaproponowanego w rozdziale poprzednim schematu poszukiwania najbar

dziej preferowanego uszeregowania obiektów (SCHEMAT).

W pierwszej kolejności rozważymy zagadnienie obliczania bądź szacowa

nia liczby uszeregowań zbioru przy zadanym uporządkowaniujego podzbioru.

Uzyskane rezultaty zostaną wykorzystane w rozdziale 6 do wnioskowania

o liczebności dopuszczalnych uszeregowań obiektów w trakcie stosowania

SCHEMATU. Następnie zajmiemy się zagadnieniem budowy modelu wie

lokryterialnego, który jest zgodny z zadanym uporządkowaniempodzbioru

obiektów. Kolejnym rozpatrywanym zagadnieniem będzie interaktywne sze

regowanie obiektów na podstawie znajomości ich ocen w ustalonym modelu

wielokryterialnym i analiza własności takich uszeregowań.

73
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5.2 Szacowanie liczby uszeregowańzbioru przy
zadanych uporządkowaniach jego
rozłącznychpodzbiorów

Niech G będzie zbiorem n elementowym, natomiast H jego h elementowym

podzbiorem. Załóżmy, że elementy zbioru H zostały uszeregowane.

Lemat 5.2.1 Liczba uszeregowań zbioru G przy zadanym uszeregowaniu jego

podzbioru H wynosi ~i.

Dowód W n! uszeregowań (permutacji) elementów zbioru G, występuje h!

uszeregowań (permutacji) elementów jego podzbioru H.

Jeżeli w n! uszeregowań zbioru G zastąpimy wszystkie uszeregowania jego

podzbioru H jednym zadanym uszeregowaniem, to liczba uszeregowań G

zmniejszy się h! razy. Stąd liczba uszeregowań zbioru G przy zadanym usze

regowaniu jego podzbioru H wynosi *.
D

Niech Hl, ..., tr będą rozłącznymi podzbiorami G, to znaczy Hi n Hj ==

0, i,j == 1, ... , t, i =1= i. oraz IHil == hi, i == 1, ... , t.

Lemat 5.2.2 Liczba uszeregowań zbioru G przy zadanych uszeregowaniach
. ł h d b' / Hl H' . nIJego roz ącznyc po z ~orow , ... , wynos~ h1 !••.:.h t ! •

Dowód Dla t == 1 dowód wynika z lematu 5.2.1.

Załóżmy t == 2. Ze względu na uszeregowanie podzbioru Hl liczba usze

regowań zbioru G redukuje się do 0\' Jeżeli w ;j\ uszeregowań zbioru G

zastąpimy wszystkie uszeregowania zbioru H 2 jednym zadanym uszeregowa

niem, to liczba uszeregowań G zmniejszy się h2 ! razy. Stąd liczba uszerego

wań zbioru G przy zadanych uszeregowaniach jego rozłącznych podzbiorów

H l · H 2 . n!
l wynosi h1!.h2!.

Rozumowanie to możemy kontynuowaćdla dowolnego t.

D
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Jak już wcześniej podkreślaliśmy, działanie SCHEMATU wspiera decydenta

w ujawnianiu preferencji na każdym możliwym etapie procesu decyzyjnego.

Poprzez dążenie do zachowania zgodności pomiędzy preferencjami wyrażo

nymi w wyniku porównywania obiektów parami a preferencjami wynikają

cymi z przyjętego modelu wielokryterialnego, decydent jest stymulowany do

ujawniania swoich preferencji względem kryteriów.

Nałożenie warunku zgodnościrelacji »xo indukowanej w zbiorze Xo przez

relację dominacji » z relacją »A wymusza konieczność wskazania takiego

podzbioru kryteriów, że zgodność tych relacji zachodzi.

Przykład 5.3.1 ilustruje proces doboru modelu wielokryterialnego.

Przykład 5.3.1 Niech dane będą 4 obiekty Xl, x2
, x3

, x4
, o ocenach odpo

wiednio, yl == {6,4,3,5,2}, y2 == {5,3,1,6,4}, y3 == {8,2,4,3,4}, y4 ==
{3,5,2,8,5} (L == {kl,k2,k3,k4,ks}}. Załóżmy, że decydent określił następu

jące preferencje pomiędzy obiektami: Xl »A x2 i x3 »A x4 .

Należy wyznaczyć podzbiór K, IKI 2: 2, zbioru kryteriów L taki, że za

chodzi yl » y2 i y3 » y4, gdzie » jest relacją dominacji określoną na

zbiorze ocen. Jednym z takich podzbiorów jest K == {kl, k3 } . Usuwając na

przykład preferencję x3 »A x4 , można ten zbiór uzupełnić o kryterium k2,

wtedy K == {kI, k2, k3}.

D

W skrajnym przypadku decydent może w ogóle zrezygnować z określania

swoich preferencji względem obiektów. Jest to postępowanie w pełni zgodne

z przyjętym SCHEMATEM, gdzie na każdym etapie decydent może, ale

nie musi ujawniać swoich preferencji. W takim przypadku decydent zyskuje

pełną swobodę w określeniu zbioru kryteriów K, a problem decyzyjny spro

wadza się do klasycznych ram interaktywnego WPD.

W praktycznej realizacji SCHEMATU mogą być uwzględnione elementy

wspomagania decydenta przy doborze i modyfikacji modelu wielokryterial-
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nego (czyli doboru podzbioru kryteriów definiującychrelację dominacji). Po

wrócimy do tego zagadnienia jeszcze raz w rozdziale 6.

5.4 Poszukiwanie algorytmu szeregującego

Zgodnie z treścią podrozdziału 4.3, będziemy zakładać, że dla funkcji g(.)

przybliżającej niejawną mocno rosnącą funkcję wartości v(·) zachodzi, zgod

nie z (4.1),

y »T y', y =1= y' =* g(y) > g(y'), y, y' E T, T ~ Z. (5.1)

Wartości funkcji g(.) szeregują zarówno podzbiór ocen T jak i zbiór ocen Z,

a zatem w oczywisty sposób quasi-szeregują także zbiór X o.

Układ (5.1) jest układem warunków na (niejawną, podobnie jak funkcja

wartości v(·)) funkcję g(.), której ogólna postać jest zawsze przedmiotem

mniej lub bardziej arbitralnego założenia.

W wyniku porównania s par ocen otrzymujemy układ warunków ograni

czających na g(.), a mianowicie

g(yt) > g(ylt), t == 1, ..., s, (5.2)

gdzie Yt i ylt są elementami t-tej pary porównywanych ocen.

Dla funkcji liniowych, wykorzystanych do przybliżenia niejawnej funk

cji v(·), powyższy zbiór warunków przyjmuje postać układu ograniczeń na

wektory A, a mianowicie

(5.3)

Każdy wektor A taki, że Ai > 0, i == 1, ... , k, spełniający układ nierówno

ści (5.3), definiuje funkcję L:i AiYi, której wartości wyznaczają uszeregowanie

zgodne z preferencjami Yt »T ylt, t == 1, ... , s. Zbiór wszystkich takich wekto

rów (będziemy oznaczać ten zbiór A) określa zatem pole swobody decydenta

przy wyborze algorytmu szeregującego. Oczywiście,A~ A == {A IAi > 0, i ==

1, ... , k} (A - przestrzeń wag).
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W analogiczny sposób otrzymujemy zbiór Adla rodziny regularyzowanych

funkcji Czebyszewa, z tym, że ponieważ są to funkcje mocno malejące, w tym

przypadku w formułach (5.1) i (5.2) relacje> należy zastąpić relacjami <.
Bez straty ogólności będziemyzakładać, że wektory ze zbioru A spełniają

dodatkowy warunek Ei Ai == 1.

Idea wspomagania decydenta przy wyborze algorytmu szeregującego

w kroku 5 SCHEMATU sprowadza się do analizy zbioru A zdefiniowanego

powyżej.

W szczególnym przypadku decydent może wskazać uszeregowanie pod

zbioru T (ITI == m), na przykład uszeregowanie wyznaczone przez układ

preferencji

(5.4)

ym-l »T ym,

gdzie yi oznacza ocenę znajdującą się na i-tej pozycji uszeregowania T.

Jest to minimalny układ preferencji opisujących zadane uszeregowanie

podzbioru T. W tym przypadku zbiór Ajest zdefiniowany zbiorem warunków

g(yl) > g(y2),

g(y2) > g(y3),
(5.5)

gdzie g(y) == E i AiYi dla funkcji liniowych, natomiast g(y) == - maxi Ai((y;

Yi) + pek(y* - y)) dla regularyzowanych funkcji Czebyszewa.

Zatem dla każdego A E A, gdzie A jest zdefiniowany przez układ (5.5),

algorytm (będziemydalej nazywać go Algorytmem [2) szeregujący zbiór ocen

Z zgodnie z malejącymi wartościami funkcji g, wskazuje uszeregowanie wy

znaczone przez układ (5.4). Innymi słowy, zbiór A stanowi zbiór stabilności
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(por. Libura 1993) uszeregowania wyznaczonego przez układ (5.4) względem

zmian (zaburzeń) A. W przypadku zbioru stabilności zamiast oznaczenia A

będziemy stosować oznaczenie A.
Jeżeli decydent nie wskaże uszeregowania podzbioru T, natomiast okre

śli jedynie część preferencji (5.4), to dla różnych A E A Algorytm D może

wskazywać różne uszeregowania T, a więc i różne uszeregowania zbioru Z.

Jeżeli A == 0, to oznacza to, że (w klasie odpowiednich funkcji) nie istnieje

Algorytm D szeregujący zbiór T zgodnie z preferencjami decydenta.

Zgodnie ze SCHEMATEM decydent może podejmowaćnastępującedzia

łania

- zmiana preferencji pomiędzy obiektami podzbioru A,

- modyfikacja podzbioru A,

- zmiana modelu.

Każde z wymienionych działań może, a w przypadku zmiany modelu musi,

prowadzić do zmiany zbioru A.

Zgodnie ze SCHEMATEM decydent może także podejmowaćnastępujące

działania

- zmiana preferencji pomiędzy elementami podzbioru T,

- modyfikacja podzbioru T.

Każde z wymienionych powyżej działań może prowadzić do zmiany zbioru

A. Wreszcie decydent dokonuje wyboru algorytmu szeregującego (Algorytm

n) poprzez wybór wektora A ze zbioru A.

Po określeniu zbioru A możemy postawić następujące pytania

- "w jaki sposób można wyodrębnić w A zbiory stabilności?",

- "które uszeregowania podzbioru T mogą być wyznaczone przez

Algorytm D, jeżeli A E A?".

Na tak postawione pytania udzielimy odpowiedzi osobno dla każdej z wy

korzystywanych rodzin funkcji przybliżających funkcje wartości.
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Decydując się na wykorzystanie rodziny funkcji liniowych musimy pamię

tać, że za pomocą takich funkcji można uzyskiwać tylko takie uszeregowanie

obiektów, w których ocena pierwsza (a więc efektywna, por. podrozdział 2.3)

znajduje się na powłoce wypukłe) (powłoka wypukła zbioru, to najmniej

szy zbiór wielościenny zawierający ten zbiór) zbioru ocen Z (por. Miettinen

1999, Ehrgott 2005, Kaliszewski 2006, 2008). Ta cecha rodziny funkcji linio

wych może być zatem źródłem dyskomfortu decydenta. Łatwo bowiem wska

zać przypadki uszeregowań (por. przykład 4.5.1), w których ocena obiektu

pierwszego nie leży na powłoce wypukłej zbioru Z.

Dla funkcji liniowych układ (5.5) definiujący zbiór A przyjmuje postać

Ei Aiyl > Ei Aiy2,

(5.6)

Ei Aiym-l > Li Aiym.

Przykład 5.4.1 Niech dane będą 3 obiekty Xl, x 2 , X 3, o ocenach )ak w przy

kładzie 4.5.1. Zbiór Al < A taki, że dla wszystkich A E Al Algorytmy n
tworzą wyłącznie uszeregowanie yl, y3, y2, jest dany poprzez układ warun

ków

Alyf + A2Y~ > Alyi + A2Y~ (czyli A2 < 3AI) ·

Z kolei zbiór A2 ~ A taki, że dla wszystkich A E A2 Algorytmy n tworzą

uszeregowanie y3, yl, y2, jest dany poprzez następu)ący układ warunków

Alyf + A2Y~ > AlY} + A2Y~ (czyli A2 < Al) ,

Zbiory Al,A2 są oczywiście rozłączne.

D
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Rysunek 5.1 Regiony stabilności.

W ogólnym przypadku A == Uj AJ, AJ n Ai == 0, i ::I j, Aj jest zbio

rem stabilności uszeregowania uj, j == 1, ..., z, z :::; ITI!, gdzie uj są takimi

uszeregowaniami, że wskazuje je Algorytm n dla A E A (rysunek 5.1). Jeżeli

decydent chce, aby Algorytm n

- wyznaczył uszeregowanie uj, to musi wybrać wektor A E Ataki,

że A E Aj,

- nie wyznaczył uszeregowania uj, to musi wybrać wektor A E A
taki, że A tj. Aj.

Powróćmy teraz do drugiego pytania postawionego w poprzednim podroz

dziale: "które uszeregowania mogą być wyznaczone przez Algorytm n jeżeli

A E A?"

Zbiór Ajest definiowany przez układ warunków (5.2)((5.3)). Układ (5.2)

można uzupełniać do zbioru warunków (5.5) odpowiadających minimalnym

układom preferencji (5.4), z których każdy określa uszeregowanie. A zatem

Algorytm n z A E A wyznacza uszeregowania odpowiadające rozszerzeniom

układu warunków (5.2) do zbioru warunków (5.5).

Obok kwestii wyznaczania zbiorów stabilności możemy formułować pyta

nie o wektory A ze zbioru Aj, które zapewniają największą stabilność usze

regowania uj względem zaburzeń parametrów zadania decyzyjnego. Dalej

wektory takie będziemy oznaczać '\, a odpowiadające mu uszeregowanie bę

dziemy nazywać uszeregowaniem najbardziej stabilnym.
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Rozważymy najpierw problem stabilności uszeregowania uj względem za

burzeń wektorów A. Uszeregowanie uj będzie najbardziej stabilne względem

zaburzenia wektora A wtedy, gdy wektor ten będzie się znajdowałnajdalej od

wszystkich ograniczeń definiujących zbiór Aj. Taki wektor można wyznaczyć

w następujący sposób.

Dla jednego ograniczenia definiującegoAj (por. (5.6)), wynikającego z pre

ferencji Yt »T y't, wektor A leżący najdalej (w sensie odległości euklidesowej)

od tego ograniczenia (zwróćmy uwagę, że zbiór li jest ograniczony) możemy

wyznaczyć poprzez rozwiązanie następującego zadania optymalizacyjnego

Dla wszystkich ograniczeń definiujących Aj (por. (5.6)), wektor .\ maksyma

lizujący wszystkie wartości wyrażeń Ai(yI - y~t) jednocześnie otrzymujemy

poprzez rozwiązanie następującego zadania optymalizacyjnego

max w,

\ (t 't) _L:i /\i Yi - Yi 2:: W, t- 1, ... ,m-l, (5.7)

Ze względu na to, że zbiór Aj jest zbiorem otwartym, oba powyższe za

dania optymalizacyjne mogą nie mieć rozwiązania. Aby wyeliminować ten

przypadek należy zastąpić zbiór Aj zbiorem A~, który powstaje przez za

stąpienie wszystkich definiujących go nierówności nierównościami o postaci

odpowiednio

gdzie E jest dowolnie małą liczbą dodatnią.

Analogiczne zagadnienie możemy rozważać dla zbioru li. Wyznaczony

w ten sposób wektor ~ określa Algorytm D, który z pośród wszystkich Al

gorytmów D powstających przez wybór wektora A, gdzie A E li, wyznacza

uszeregowanie najbardziej stabilne względem zaburzeń wektorów A.
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--~

Al

Rysunek 5.2 Stabilność uszeregowania w przestrzeni wag - funkcja liniowa.

Rozważymy teraz problem stabilności uszeregowania uj względem zmian

ocen tworzących nierówności w układzie (5.6). Przypomnijmy, że w rozpa

trywanym przez nas problemie część obiektów może mieć charakter hipote

tyczny, stąd ich oceny nie muszą być definitywnie ustalone. Uszeregowanie uj

będzie najbardziej stabilne względem zaburzeń ocen występujących w ukła

dzie (5.6) wtedy, gdy minimalna wartość różnic

jest maksymalna. Zatem wektor A spełniający taki warunek możemy znaleźć

rozwiązując zadanie (5.7).

Analogiczne zagadnienie możemy rozważać dla zbioru A. Wyznaczony

w ten sposób wektor ~ określa Algorytm D, który z pośród wszystkich Al

gorytmów D powstających przez wybór wektora A, gdzie A E A, wyznacza

uszeregowanie najbardziej stabilne względem zaburzeń ocen tworzących nie

równości w układzie (5.3).

Zatem wektor ~ (~) zapewniający największą stabilność uszeregowania

względem zaburzeń wektora A zapewnia jednocześnie największą stabilność

względem zmian ocen. Ten pierwszy fakt interpretujemy w przestrzeni wag

(rysunek 5.2 przedstawia zbiór Al rozpatrywany w przykładzie 5.4.1), na

tomiast ten drugi w przestrzeni ocen (rysunek 5.3 odpowiada zbiorowi Al

rozpatrywanemu w przykładzie 5.4.1).
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Rysunek 5.3 Stabilność uszeregowania w przestrzeni ocen - funkcja liniowa.

Interpretacja w przestrzeni wag nie nastręcza trudności. Wyznaczony wek

tor ,\ odpowiada punktowi znajdującemusię w zbiorze A/ w równej odległości

od ograniczeń (na rysunku 5.2: od końców odcinka) definiujących ten zbiór.

Natomiast w przestrzeni ocen wyznaczony wektor A jest wektorem nor

malnym do równoległych względem siebie hiperpłaszczyzn przechodzących

przez oceny y tworzące układ (5.6), zapewniającym maksymalną wartość w.

5.4.2 Wspomaganie wyboru algorytmu szeregującego

z wykorzystaniem rodziny regularyzowanych funk
cji Czebyszewa

Rozpatrując w podrozdziale 5.4.1 przypadek rodziny funkcji liniowych za

kładaliśmy pośrednio, że oceny obiektów najbardziej preferowanych leżą na

powłoce wypukłej zbioru Z. Osłabienie tego założenia wyklucza z dalszych

rozważań zastosowanie rodziny funkcji liniowych.

Aby móc zatem prowadzić dalej rozważania w przypadku, gdy wyżej

wspomniane założenie nie jest spełnione, wykorzystamy tutaj, wprowadzoną

już przy okazji opisywania uogólnienia metody Della-Karwana w podroz

dziale 3.3.1, rodzinę regularyzowanych funkcji Czebyszewa.

Dla rodziny regularyzowanych funkcji Czebyszewa, tj.
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gdzie Ai > O, i == 1, ... , k, p > O, warunek (4.2) przyjmuje postać

y »T y' =* mĘ1x Ai((y;-Yi)+pe k(y*-y)) < mĘ1XAi((y;-y~)+pek(y*-y')),
2 2

(5.8)

natomiast układ warunków (5.2) postać

mĘ1XAi((y;-yf)+pek(y*-yt)) < mĘ1xAi((y;-y~t)+pek(y*-ylt)), t == 1, ... , s.
2 2

(5.9)

Powyższy układ warunków określa nam zbiór A. Układ ten jest równo

ważny alternatywie k układów warunków liniowych, z których najwyżej k - 1

warunków jest niesprzecznych (por. Dell-Karwan 1990).

Z dokładnością do różnicy w postaci układu warunków (5.3) i (5.9) (mo

dyfikacji wymaga również postać zadania optymalizacyjnego 5.7) rozważania

zawarte w poprzednim podrozdziale stosują się tutaj w całości.

Ponieważ jednak układów warunków określających A (bądź A) może być

k - 1, tyle też może być wektorów ,\ (bądź .\) zapewniających największą

stabilność względem ocen, i tyle też zadań optymalizacyjnych (zadań (5.7)

w przypadku zbioru A) należy rozwiązać dla wyznaczenia tych wektorów.

Dla k == 2 może być jeden taki układ warunków, dlatego aspektu krotności

wektorów ,\ (bądź .\) nie da się zilustrowaćw dwóch wymiarach.

Spośród wielu możliwych wektorów ,\ (.\) największą stabilność względem

zaburzeń wektora A, a także największą stabilność względem zaburzeń ocen,

zapewnia ten wektor, dla którego odpowiadająca mu wartość w (w zadaniu

(5.7) w przypadku zbioru A) jest największa.

Rysunki 5.4 i 5.5 są odpowiednikami rysunków 5.2 i 5.3.

Podane na rysunku 5.5 zależności pomiędzy punktem (3 przestrzeni n k

(określającego położenie wierzchołków poziomic regularyzowanej funkcji Cze

byszewa) a wektorem ~ wynikają z zależności określonych w Kaliszewski

(2006, 2008) oraz z normalizacji wektora ~.
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Al

Rysunek 5.4 Stabilność uszeregowania w przestrzeni wag - regularyzowana
funkcja Czebyszewa.

5.5 Szacowanie liczby uszeregowań zbioru wy
znaczanych za pomocą Algorytmu D

Rozważania przedstawione w podrozdziale 5.2 dotyczą maksymalnej liczby

uszeregowań zbioru przy zadanym uporządkowaniu jego podzbioru. Jeżeli

w zbiorze określona jest jednocześnierelacja dominacji, to w tej liczbie uwzględ

niane są uszeregowania, w których ocena zdominowana występujeprzed oceną

ją dominującą. Taka jednak sytuacja nie występuje w przypadku wykorzy

stywanych przez nas funkcji przybliżających niejawną funkcję wartości v(·).

Łatwo bowiem wykazać, że funkcje liniowe i regularyzowane funkcje Czeby

szewa, są odpowiednio mocno rosnące i mocno malejące względem relacji ».
Z tego faktu wynika następujący wniosek.

Lemat 5.5.1 W uszeregowaniach ocen tworzonych z wykorzystaniem funkcji

liniowych lub regularyzowanych funkcji Czebyszewa oceny zdominowane nie

występują przed ocenami je dominującym/i.

Dowód Załóżmy, że ocena zdominowana y występuje w uszeregowaniu przed

oceną ją dominującą y/.

W przypadku szeregowania ocen z wykorzystaniem rodziny funkcji linio

wych oznacza to istnienie takiego wektora A, Ai > 0, i == 1, ... , k, że zacho

dzi 2:i AiYi > 2:i AiY~' Na mocy definicji relacji dominacji zachodzi y~ 2: u;
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Y2

'W y

Yl

Rysunek 5.5 Stabilność uszeregowania w przestrzeni ocen - regularyzowana
funkcja Czebyszewa.

i == 1, ... , k, oraz y~ > Yi dla pewnego i, zatern dla dowolnego wektora A,

Ai > 0, i == 1, ... , k, zachodzi L:i AiY~ > L:i AiYi, co prowadzi do sprzeczności.

Analogicznie, w przypadku szeregowania ocen z wykorzystaniem rodziny

regularyzowanych funkcji Czebyszewa występowaniew uszeregowaniu y przed

yl oznacza istnienie takiego wektora A, Ai > 0, i == 1, ... , k, że zachodzi

Na mocy definicji relacji dominacji zachodzi y~ 2: Yi, i == 1, ... , k, oraz y~ > Yi

dla pewnego i, stąd Yt -y~ :::; Yt -Yi, i == 1, ... , k, oraz ek(y* -yl) < ek(y* -y),

a w konsekwencji dla dowolnego wektora A, Ai > 0, i == 1, ... , k, zachodzi

co prowadzi do sprzeczności.

D

Bezpośrednio z powyższego lematu wynika następujący lemat.

Lemat 5.5.2 W uszeregowaniach ocen tworzonych z wykorzystaniem funkcji

liniowych lub regularyzowanych funkcji Czebyszewa ocena nieefektywna nie

może być oceną pierwszą.
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Przedstawione w dalszej części tego podrozdziału rezultaty (lemat 5.5.3,

lemat 5.5.4, lemat 5.5.5, lemat 5.5.6) pozwalające na szacowanie liczby usze

regowań budowanych z wykorzystaniem funkcji liniowych i regularyzowanych

funkcji Czebyszewa, zakładają znajomość liczby ocen efektywnych oraz mocy

zbioru G2 zdefiniowanego poniżej. Jednak taka informacja może być dostępna

przy niewielkim nakładzie dodatkowych obliczeń tylko w szczególnych przy

padkach. Chociaż z tych wyników nie skorzystamy w dalszych częściach roz

prawy, przedstawiamy je tutaj dla kompletnościrozważań.

Niech G będzie zbiorem n elementowym, p niech oznacza ilość ocen efek

tywnych, a gmin niech oznacza element zdefiniowany następująco

gdzie ye jest oceną efektywną.

Niech c: == G \ G2
, gdzie G2 == {y E G IiJrin > Yi, i == 1, ... , k}, i niech

q == IG2 1. W przypadku regularyzowanych funkcji Czebyszewa będziemy za

kładać, że p jest mniejsze od pewnej wartości granicznej Pmax' co zapewnia,

że za pomocą tych funkcji można wyznaczyć wszystkie oceny efektywne (por.

Kaliszewski 1987).

Lemat 5.5.3 Liczba uszeregowań zbioru G budowanych z wykorzystaniem

regularyzowanych funkcji Czebyszewa jest ograniczona od góry przez

(n - q - l)! ,
p( ),(n- p)..n-q-p.

(5.10)

Dowód Maksymalna liczba uszeregowań zbioru G wynosi n! == n(n l)(n

2) ...1. Na podstawie lematu 5.5.2 pierwszą oceną uszeregowania może być

tylko jedna z p ocen efektywnych. Na kolejnych p-l pozycjach uszeregowania

nie mogą wystąpić oceny y zdominowane przez element gmin (na mocy lematu

5.5.1). Stąd na tych pozycjach uszeregowania mamy (n - q-l) po (p - 1)

kombinacji, z których każda może być uszeregowana na (p - 1)1 sposobów.

Zatem
(p-l)' (n-q-l)!

. (p - l)!(n - q-l - p + 1)1
(n - q - 1)1
(n-q-p)!
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Na pozostałych n - p pozycj ach maksymalna liczba uszeregowańwynosi (n

p)! .

D

Przykład 5.5.1 Niech danych będzie 6 obiektów Xl, x 2
, x 3

, x 4
, x 5

, x 6 , o oce

nach odpowiednio, yl == (2,4), y2 == (3,2), y3 == (4,6), y4 == (7,3), y5 == (1,2),

y6 == (5,1). Oceny y3 i y4 są efektywne, p == 2, gmin == (4,3). Oceny zdomi

nowane przez element gmin to y2 i y5, więc q == 2. Zatem liczba możliwych

uszeregowań zbioru ocen (a w tym przypadku także liczba uszeregowań obiek

tów) jest ograniczona przez

(6 - 2 - l)! _ ,_
2 (6 _ 2 _ 2)! (6 2). - 144.

D

Lemat 5.5.4 Liczba uszeregowań zbioru G budowanych z wykorzystaniem

funkcji liniowych jest ograniczona od góry przez

e (n - q - l)! ( e),
p( )n- p . ,n-q_pe!

(5.11)

gdzie pe jest liczbą ocen efektywnych leżących na powłoce wypukłej zbioru G.

Dowód Dowód lematu przebiega analogicznie do dowodu lematu 5.5.3.

D

Niech n», ... ,tt» będą rozłącznymi podzbiorami Gl, to znaczy tt» n
tt» - fA • • - 1 t' -L . IHlil - hl i . - 1 t P d b ·-VJ,~,J- ,···,,~rJ,oraz - ,~- , ...,. o o nIe,

niech H 2l , , H 2
u będą rozłącznymi podzbiorami G2 , to znaczy H 2i n H 2

j ==
0, i, j == 1, , u, i =1= j, oraz IH2i l == h2i , i == 1, ... , u. Załóżmy, że elementy

bi ,. n» H 2j . - 1 t' - 1 t łz IOf'O'W , , ~ - , ... , ,J - , ... , u, zos a y uszeregowane.

Lemat 5.5.5 Liczba uszeregowań zbioru G budowanych z wykorzystaniem

regularyzowanych funkcji Czebyszewa jest ograniczona od góry przez

(n - q - 1)! (n - p)!
p (hll! ..... hlt!)(n - q - p)! (h21! ..... h2u !)

(5.12)
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Dowód Dowód wynika wprost z lematu 5.5.3 i lematu 5.2.2 oraz faktu,

że za pomocą regularyzowanych funkcji Czebyszewa (dla p < Pmax) można

wyznaczyć wszystkie oceny efektywne.

D

Lemat 5.5.6 Liczba uszeregowań zbioru G budowanych z wykorzystaniem

funkcji liniowych jest ograniczona od góry przez

e (n - q-l)! (n - pe)!
P (hl l ! ..... hlt!)(n - q - pe)! (h21! ..... h2u!)

(5.13)

gdzie pe jest liczbą ocen efektywnych leżących na powłoce wypukłej zbioru G.

Dowód Dowód wynika wprost z lematu 5.5.4 i lematu 5.2.2 oraz faktu, że

za pomocą funkcji liniowych można wyznaczyć oceny efektywne leżące na

powłoce wypukłej zbioru G.

D

5.6 "Dualna" interpretacja SCHEMATU

Zaproponowany w rozdziale 4 SCHEMAT operuje w dwóch "dualnych"

względem siebie przestrzeniach.

Przestrzeń prymalna to przestrzeń dopuszczalnych uszeregowań. Jeżeli

w wyniku działania SCHEMATU liczność dopuszczalnych uszeregowań zo

stanie ograniczona do poziomu pozwalającego decydentowi na ich przegląd,

mogą być one przedstawione mu w formie listy.

Przestrzeń "dualna" to przestrzeń wag, w której zbiór li reprezentuje pod

zbiór tych dopuszczalnych uszeregowań, które mogą być zidentyfikowane Al

gorytmem n (w zależności od klasy wykorzystywanych funkcji v(.)). Jak

długo zbiór; li pozostaje niepusty, istnieje co najmniej jedna funkcja v(·)

identyfikująca dopuszczalne uszeregowanie (por. podrozdział 5.4), innymi

słowy istnieje Algorytm D, który to uszeregowanie wyznacza. Jednak wa

runek li == 0 nie oznacza, że zbiór dopuszczalnych uszeregowań jest pusty

(por. przykład 4.5.1).
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Przestrzenią pierwotną dla problemu szeregowania obiektów jest prze

strzeń dopuszczalnych uszeregowań. Przestrzeń wag jest dla problemu szere

gowania obiektów wtórna. Jej wykorzystanie służy umożliwieniuprowadzenia

procesu decyzyjnego tak długo jak długo przestrzeń dopuszczalnych uszere

gowań jest zbyt liczna, aby mogła być obiektem bezpośredniej analizy przez

decydenta.

5.7 Podsumowanie

W tym rozdziale przedstawiliśmywyniki formalne pozwalającewspierać ujaw

nianie preferencj i i analizę ich konsekwencj i (dopuszczalne uszeregowania) na

każdym etapie procesu decyzyjnego.

Oferowana przez SCHEMAT możliwość posługiwania się dwoma rodzi

nami funkcji, dla przybliżenia funkcji wartości decydenta, z czego jedna nie

posiada własności addytywności, rozszerza pole poszukiwania algorytmu za

chowującego ujawnione przez decydenta preferencje.

Przedstawione powyżej rozważania i uzyskane wyniki znalazły zastoso

wanie w przykładowej realizacji SCHEMATU, prezentowanej w następnym

rozdziale.

Warto podkreślić, że zagadnienia doboru modelu wielokryterialnego jako

kluczowego elementu procesu wielokryterialnego podejmowania decyzji znaj

duje się ciągle w bieżącym nurcie badań w zakresie WPD, czego widomym

świadectwem jest praca Bond i in. (2008) (autorzy Bond, Carlson, Keeney),

i cytowane w niej wyniki innych, najnowszych badań w tym zakresie. W kon

tekście tych prac przecięcie zagadnień właściwych dla WPD z problemami

stanowiącymipole zainteresowania psychologii matematycznej staje się szcze

gólnie wyraźne.



Rozdział 6

SYSTEM WSPOMAGANIA
PODEJMOWANIA DECYZJI
PRZYKŁADOWAREALIZACJA

6.1 Wstęp

Dla ilustracji użyteczności zalet zaproponowanego SCHEMATU stworzono

w ramach rozprawy jego przykładową realizację - System Wspomagania Po

dejmowania Decyzji (SWPD). Działanie SWPD przedstawiono na przykła

dzie problemu szeregowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

(w tym przypadku gmin) w aspekcie ich rozwoju mierzonego za pomocą od

powiednich wskaźników ekonomicznych. Jest to problem rzeczywisty, wyko

rzystujący dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny.

Ramy ekonomiczne dla tego problemu (dekompozycja przestrzenna, wybór

wskaźników ekonomicznych) zostały stworzone w Wydziale Administracji

i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w trakcie projektu badaw

czego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz

prac wykonanych na potrzeby programu godła Teraz Polska.

W podrozdziale 6.2 przedstawimy techniczne aspekty i przyjęte rozwiąza

nia dla realizacji SCHEMATU w formie SWPD. W podrozdziale 6.3 przed

stawimy przykład wykorzystania SWPD w procesie szeregowania jednostek

samorządu terytorialnego zgodnie ze SCHEMATEM dla dwóch zestawów rze-

91
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czywistych danych.

6.2 SWPD - realizacja

System Wspomagania Podejmowania Decyzji realizuje SCHEMAT przedsta

wiony w podrozdziale 4.3, zgodnie z siecią czynności przedstawioną na ry

sunku 4.1.

Poniżej przedstawiony został opis realizacji SWPD. Treść SCHEMATU

w postaci jak w podrozdziale 4.3 uzupełniono o opis przyjętych rozwiązań

technicznych (opisy wyróżnione zmianą czcionki).

Ujawnianie preferencji względem obiektów.

Krok 1. Na podstawie porównywania parami wybranych przez decydenta

obiektów x E A, A ~ Xo, decydent określa relację »A porządkującą

zbiór A.

Decydent wyraża swoje preferencje za pomocą edytora "algebraicznego"

poprzez wskazanie pary obiektów oraz kierunku preferencji. Edytor daje

możliwość dodawania (zob. dodatek A) oraz usuwania (zob. dodatek B)

preferencji. Edytor uniemożliwia dodanie preferencji sprzecznej z preferen

cjami już określonymi. W rozdziale 4 sygnalizowaliśmy konieczność rozpa

trywania konsekwencji przechodniości relacji preferencji określonej w prze

strzeni obiektów. Przyjęto rozwiązanie, że decydent, po określeniu przez

niego preferencji względem pary obiektów, jest informowany o wszystkich

tego konsekwencjach wynikających z własności przechodniości. Na przy

kład, po określeniu przez decydenta preferencji: Xl »A x 2 , x 2 »A x 3 ,

x 2 »A x 4 , gdzie Xl, x 2
, x 3 , x4 są obiektami, decydent jest informowany,

że edytor automatycznie dodaje następujące preferencje wynikające z wła

sności przechodniości: Xl »A x 3 i Xl »A x4 . Jeżeli decydent tych doda

nych preferencji nie akceptuje, powinien dokonać odpowiednich modyfika

cji preferencji. W powyższym przykładzie, jeżeli np. decydent nie akceptuje

preferencji xl ~A x 3 , powinien usunąć przynajmniej jedną z preferencji:

Xl ~A x 2 , x 2 »A x 3 .
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Krok 2. Dopuszczalne szeregowania obiektów ze zbioru X o, tj. uszeregowania

zgodne z relacją »A, prezentowane są decydentowi.

Na podstawie lematu 5.2.2 decydentowi prezentowana jest maksymalna

liczba dopuszczalnych uszeregowań zbioru X o zgodnych z określoną przez

niego relacją »A. Dla ustalenia czy liczba dopuszczalnych uszeregowań

jest mniejsza niż liczba graniczna (zadana w SWPD poprzez wartość od-

rębnego parametru), został opracowany i zrealizowany algorytm identyfiku

jący dopuszczalne uszeregowania. Algorytm wykorzystuje pojęcie z zakresu

teorii grafów, a mianowicie pojęcie lasu z wyróżnionymi korzeniami (por.

Ross, Wright 2000). Idea algorytmu polega na budowie wszystkich ścieżek

od węzłów-korzeni do węzłów-liści, gdzie każda taka ścieżka reprezentuje

jedno dopuszczalne uszeregowanie n obiektów, w którym obiektem pierw

szym jest obiekt odpowiadający korzeniowi, a obiektem ostatnim obiekt

odpowiadający liściowi. Ścieżka o m < n węzłach może być powiększona

o węzeł odpowiadający obiektowi x' i o łuk wychodzący z jej ostatniego

węzła do węzła odpowiadającego obiektowi x' tylko wtedy, gdy na utwo

rzonej już ścieżce nie występuje węzeł odpowiadający obiektowi x taki, że

x' »A x. Algorytm rozpoczyna pracę Z liczbą węzłów-korzeni równą liczbie

obiektów podlegających szeregowaniu. Na kolejnych iteracjach budowane

są wszystkie nie powtarzające się ścieżki aż do osiągnięcia węzłów-liści.

Algorytm kończy pracę, gdy liczba zidentyfikowanych przez algorytm usze

regowań dopuszczalnych osiąga wartość graniczną.

Przykład 6.2.1 Rozpatrzmy uszeregowania zbioru 4 obiektów a, b, c, d.

Wszystkich uszeregowań mamy 4! == 24. Załóżmy) że decydent określił

preferencje >- pomiędzy obiektami: a >- b) c >- a i d >- a. Rysunek

6.1 prezentuje działanie algorytmu. Jedynymi dopuszczalnymi uszere

gowaniami zgodnymi z zadanym uporządkowaniemobiektów a, b, c, d są

'uszeregowania: c, d, a, b i d, c, a, b.

D
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a b c d

I A ~ ~
b c d a b d a b c

I I I I A I I A
d c b d b a b c b a

I I
b b

Rysunek 6.1 Las z wyróżnionymi korzeniami.

Ujawnianie preferencji względem ocen.

Krok 3. Ze zbioru dostępnych kryteriów L wybierany jest podzbiór kryte

riów K, IKI == k, k ::; l, (bez straty ogólności założymy, że kryteria

tego podzbioru są ponumerowane od 1 do k) taki, że relacja »xo indu

kowana w zbiorze Xo przez relację dominacji » określoną na zbiorze

Z == f(Xo) jest zgodna z relacją» A (» A~ »xo), gdzie f == (f1' ..., fk)'

Dla każdego wyboru modelu wielokryterialnego, czyli dla każdego wyboru

podzbioru K zbioru kryteriów L, k 2:: 2, na zbiorze ocen Z == f(Xo)

określona jest relacja dominacji ». Zgodnie z przyjętymi założeniami (por.

podrozdział 4.3) relacja »xo indukowana w zbiorze X o przez relację domi

nacji » musi być zgodna z relacją »A określoną w kroku 1. Albo istnieje

podzbiór kryteriów K taki, że warunek ten jest spełniony albo decydent

musi zmodyfikować relację »A.

W SWPD identyfikowanie podzbioru K zapewniającego zgodność relacji in

dukowanej »xo z relacją »A rozwiązano w następujący sposób. Po okre

śleniu przez decydenta preferencji pomiędzy parami obiektów podzbioru

obiektów A, decydentowi prezentowana jest macierz niezgodności, któ

rej wiersze odpowiadają parom ze wskazaną preferencją, a kolumny kryte

riom fi, i == 1, ..., l. Element macierzy niezgodności leżący na przecięciu

kolumny i i wiersza j zawiera informację o tym, czy dla pary obiektów

x, Xl odpowiadającejwierszowi, gdzie preferowany jest obiekt x, zachodzi

fi(X) 2:: fi(X I
) (1 - warunek spełniony, O- nie spełniony). Aby spełniony

był warunek zgodności relacji indukowanej »xo z relacją »A, do modelu
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mogą wejść tylko te kryteria, dla których w odpowiadającej temu kryterium

kolumnie elementy przyjmują wartość 1 dla każdej pary obiektów reprezen

towanej w macierzy. Dla ułatwienia doboru modelu wielokryterialnego, dla

macierzy niezgodności obliczana jest suma wystąpień wartości Ow każdej

kolumnie i w każdym wierszu. Posługując się tymi informacjami decydent

może dokonać takiej modyfikacji relacji »A lub dokonać takiego wyboru

kryteriów, które zapewnią zgodność indukowanej relacji »xo z relacją »A.

Przykład 6.2.2 Niech dane będą 4 obiekty Xl, x2,x3,x4, o ocenach od

powiednio, yl == (4,2,5,5), y2 == (3,3,3,7), y3 == (6,5,6,8), y4 ==

(5,6,4,9). Załóżmy, że decydent określił następujące preferencje w zbio

rze obiektów: Xl »A x2, Xl »A x4, x3 »A x2, x3 »A x4. W tym

przypadku macierz niezgodności ma postać taką, jak w tabeli 6.1.

fI f2 f3 f4 Liczba niezgodności

Xl »A x2 1 O 1 O 2
Xl »A x4 O O 1 O 3
x3 »A x2 1 1 1 1 O
x3 »A x4 1 O 1 O 2
Liczba niezgodności 1 3 O 3

Tabela 6.1 Macierz niezgodności dla przykładu 6.2.2.

Bez modyfikacji relacji »A podzbiór kryteriów K zapewniający zgod

ność relacji indukowanej »xo z relacją »A 'może się składać tylko z kry

terium f3. Natomiast usuwając, na przykład, preferencję Xl »A x4,

podzbiór K o żądanych własnościach może się składać z kryteriów fI
i f3'

D

W przypadku, gdy decydent nie jest w stanie doprowadzić do zgodności

pomiędzy relacjami »xo i »A proces decyzyjny ulega zawieszeniu lub

zostaje zakończony.
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Krok 4. Dopuszczalne uszeregowania obiektów ze zbioru X o, tj. uszerego

wania zgodne z relacją »xo indukowanąw X o przez relację dominacji

», prezentowane są decydentowi.

Na podstawie lematu 5.2.2 decydentowi prezentowana jest maksymalna

liczba dopuszczalnych uszeregowań zbioru X o zgodnych z relacją »xo in

dukowaną w X o przez relację dominacji ».

Jeżeli liczba dopuszczalnych uszeregowań jest niewielka (mniejsza niż liczba

graniczna), wówczas dopuszczalne uszeregowania prezentowane są decy

dentowi w formie listy. W tym celu wykorzystywany jest algorytm przed

stawiony przy opisie realizacji kroku 2.

Krok 5. Na podstawie porównywania parami ocen y E T, T ~ Z, decydent

określarelację»r porządkującązbiór T zgodną z relacją » (» ~ »r).

Decydent wyraża swoje preferencje za pomocą analogicznego edytora jak

w kroku 1. Dodatkowo edytor ten dokonuje sprawdzenia czy preferencja

wskazana dla rozważanej pary ocen nie pozostaje w sprzeczności z relacją

»xo indukowaną w zbiorze X o przez relację » oraz czy żadna ocena

z rozważanej pary ocen nie dominuje drugiej.

Krok 6. Dopuszczalne uszeregowania obiektów ze zbioru X o, tj. uszeregowa

nia zgodne z relacją »rxo indukowaną w zbiorze X o przez relację »r,

prezentowane są decydentowi.

Na podstawie lematu 5.2.2 decydentowi prezentowana jest maksymalna

liczba dopuszczalnych uszeregowań zbioru X o zgodnych z relacją »rxo

indukowanąw X o przez relację »r.

Jeżeli liczba dopuszczalnych uszeregowań jest niewielka (mniejsza niż liczba

graniczna), wówczas dopuszczalne uszeregowania prezentowane są decy

dentowi w formie listy. W tym celu wykorzystywany jest algorytm przed

stawiony przy opisie realizacji kroku 2.

Jeżeli jednak w tym kroku liczba dopuszczalnych uszeregowań będzie zbyt

duża dla przedstawienia w formie listy, decydent może zażądać wskazania
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przez SWPD jednego dopuszczalnego, w pewnym sensie reprezentatyw

nego, uszeregowania. W takim przypadku SWPD wyznacza uszeregowanie

najlepsze w sensie stabilności na zaburzenia parametrów zadania decyzyj

nego (por. podrozdział 5.4).

Dopuszczalne uszeregowania odzwierciedlają ujawnione przez decydenta

preferencje. Nie oznacza to jednak, że dla każdego dopuszczalnego usze

regowania istnieje Algorytm n zbudowany w oparciu o wykorzystywane

w rozprawie rodziny funkcji (por. przykład 4.5.1, lemat 5.5.1 i lemat 5.5.2).

Dlatego w SWPD istnieje możliwość sprawdzenia, czy dla dopuszczalnego

uszeregowania wskazanego przez decydenta istnieje Algorytm n i jeżeli

istnieje (co oznacza, że i\. i- 0), to wskazuje ten algorytm (wybierając

ze zbioru i\. odpowiadającego wskazanemu dopuszczalnemu uszeregowaniu

wektor ;\).

Decydent ma możliwość wyboru (zob. Załącznik C) rodziny funkcji dla

wyznaczania Algorytmu n, tj. albo rodziny funkcji liniowych albo rodziny

regularyzowanych funkcji Czebyszewa, a w przypadku rodziny regularyzo

wanych funkcji Czebyszewa ma możliwość doboru współczynnika p.

Poprzez dobór współczynnika p decydent ma możliwość dokładniejszego

wyrażania swoich preferencji. Na rysunku 6.2 przedstawiono sytuację, w któ

rej za pomocą rodziny funkcji liniowej nie da się uzyskać uszeregowania,

w którym y2 poprzedzałoby zarówno yl jak i y3. Uzyskanie takich usze

regowań staje się natomiast możliwe za pomocą regularyzowanych funkcji

Czebyszewa, poprzez odpowiedni dobór współczynnika p. W przypadku

prezentowanym na rysunku 6.2 wystarczy przyjąć p == O. Można to także

uzyskać dla pewnych p > O, jak to pokazano w przykładzie 6.2.3.

Pr'zykład 6.2.3 Niech dane będą 3 obiekty Xl, x 2 , x 3 ) o ocenach jak

w przykładzie 4.5.1. Załóżmy) że decydent chce uzyskać uszeregowa

nie) w którym obiekt x 2 poprzedza zarówno obiekt Xl jak i x 3 . W opar

ciu o rodzinę funkcji liniowych znalezienie takiego uszeregowania (por.

przykład 4.5.1) nie jest możliwe. Do znalezienia uszeregowania zgod-
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.yl
•

•• y2
• y3
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Rysunek 6.2 W oparciu o rodzinę funkcji liniowych nie jest możliwe znalezie
nie ani uszeregowania y2, yl , y3, ani uszeregowania y2, y3 , yl .

nego z preferencjami decydenta wykorzystamy rodzinę regularyzowanych

funkcji Czebyszewa. I tak dla p == 0,1 znaleziono Algorytm n (wektor

,\ == (0,45, 0,55)), który wyznacza uszeregowanie x 2 , Xl, x 3 • Z kolei dla

p == 0,2 znaleziono Algorytm n [uiekior ); == (0,53, 0,47)), który wy

znacza uszeregowanie x 2 , x 3 , Xl .

D

Przykład 6.2.4 prezentuje z kolei sytuację, w której nawet za pomocą re

gularyzowanych funkcji Czebyszewa wyznaczenie uszeregowania nie zawsze

jest możliwe.

Przykład 6.2.4 Niech dane będą 3 obiekty Xl, x 2 , x 3 , o ocenach odpo

wiednio, yl == (1,2), y2 == (2,2), y3 == (2,1). Załóżmy, że decydent chce

za pomocą regularyzowanych funkcji Czebyszewa uzyskać uszeregowanie

xl, x3, x2. Muszą więc jednocześnie zachodzić warunki

m~XAi((y; - yt) + pe2(y* - y3)) > m~xAi((y; - yI) + pe2(y* _ yl)),
t t

m~xAi((y; - y;) + pe2(y* - y2)) > m~xAi((y; - yt) + pe2(y* _ y3)),
t t

gdzie p > 0, y* == (2 + E, 2 + E), E> O.
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Pierwszy warunek jest źródłem nastepującejalternatywy dwóch układów

warunków

{

Al((Y; - yr) + pe2(y* - y3)) > A2((Y~ - y~) + pe2(y* _ y3))
(1) Al((y; - yr) + pe2(y* - y3)) > Al((y; - yi) + pe2(y* - yl))

Al((y{ - yr) + pe2(y* - y3)) > A2((y~ - y~) + pe2(y* _ yl))

lub

{

A2((y~ - y~) + pe2(y* - y3)) > Al((y{ - yr) + pe2(y* _ y3))
(2) A2((y~ - yg) + pe2(y* - y3)) > Al((y; - yi) + pe2(y* _ yl))

A2((y~ - yg) + pe2(y* - y3)) > A2((y~ - y~) + pe2(y* _ yl))

Z kolei drugi warunek jest źródłem następu)ące)alternatywy dwóch ukła

dów warunków

{

Al((y{ - yr) + pe2(y* - y2)) > A2((y~ - y~) + pe2(y* _ y2))
(3) Al((y; - yr) + pe2(y* - y2)) > Al((y; - yf) + pe2(y* - y3))

Al((y{ - yr) + pe2(y* - y2)) > A2((y~ - y~) + pe2(y* - y3))

lub

{

A2((y~ - y~) + pe2(y* - y2)) > Al((y; - yr) + pe2(y* _ y2))
(4) A2((y~ - y~) + pe2(y* - y2)) > Al((y; - yr) + pe2(y* _ y3))

A2((y~ - y~) + pe2(y* - y2)) > A2((y~ - yg) + pe2(y* _ y3))

Rozpairujqc oba warunki łącznie uzysku)emy alternatywęwarunków skła

da)ących się z czterech członów (1)(3), (1)(4), (2)(3), (2)(4).

Po podstawieniu wartości liczbowych do (1), (2), (3), (4) otrzymu)emy

odpowiednio

{

Al(E+p(1+2E)) > A2(1+E+p(1+2E))
(1) Al(E + p(1 + 2E)) > Al(1 + E+ p(1 + 2E))

Al(E + p(1 + 2E)) > A2(E + p(1 + 2E))

{

A2(1 + E+ p(1 + 2E)) > Al(E + p(1 + 2E))
(2)" '\2(1 + E+ p(1 + 2E)) > '\1(1 + E+ p(1 + 2E))

I A2(1 + E+ p(1 + 2E)) > A2(E + p(1 + 2E))

{

Al(E + 2pE) > A2(E + 2pE)
(3) Al(E + 2pE) > Al(E + p(1 + 2E))

Al(E + 2pE) > A2(1 + E+ p(1 + 2E))
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{

A2(E + 2pE) > Al(E + 2pE)

(4) A2(E + 2pE) > Al(E + p(l + 2E))
A2(E + 2pE) > A2(1 + E+ p(l + 2E))

Pierwszy warunek jest sprzeczny ze względu na drugą nierówność.

Trzeci warunek jest sprzeczny ze względu na drugą nierówność.

Czwarty warunek jest sprzeczny ze względu na trzecią nierówność.

W konsekwencji każdy z układów warunków (1)(3)) (1)(4)) (2)(3)) (2)(4)

jest sprzeczny.

Nie istnieje zatem wektor A) dla którego regularyzowana funkcja Cze

byszewa wyznaczałaby uszeregowanie Xl, x 3 , x 2 .

D

Jeżeli istnieje Algorytm n wyznaczający dopuszczalne uszeregowanie wska

zane przez decydenta jako najbardziej preferowane, proces decyzyjny może

zostać przez niego zakończony. W przeciwnym razie decydent musi za

akceptować fakt, że w klasie wykorzystywanych funkcji dla przybliżenia

jego niejawnej funkcji wartości Algorytm n nie istnieje. Decydent w takim

przypadku ma cztery możliwości. Możliwość pierwsza, to zakończenie pro

cesu decyzyjnego. Możliwość druga, to polecenie wyznaczenia przez SWPD

uszeregowania i wyznaczającego go algorytmu spełniającego, w danej kla

sie funkcji, wszystkie jego preferencje, np. uszeregowania najbardziej stabil

nego, jako najlepszego przybliżenia uszeregowania najbardziej przez niego

preferowanego. Możliwość trzecia to ponowienie próby znalezienia Algo

rytmu n w klasie regularyzowanych funkcji Czebyszewa, o ile do tej pory

wykorzystywał on klasę funkcji liniowych. Wreszcie możliwość czwarta, to

powrót do interakcji z SWPD w ramach których decydent może dokonać

modyfikacji ujawnionych preferencji względem obiektów (powrót do kroku

1), dokonać zmiany modelu wielokryterialnego (powrót do kroku 3) lub

dokonać modyfikacji ujawnionych preferencji względem ocen (powrót do

kroku 5).
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6.3 Przykładywykorzystania SWPD

Dane źródłowe, z których wyodrębniono problem A i problem B, obejmują

177 gmin województwa łódzkiego i zawierają 12 kryteriów (zob. tabela 6.2).

Dane dotyczą roku 2004.

Z danych źródłowych wyodrębniono dwa problemy.

Problem A. Liczba gmin podlegających szeregowaniu wynosi 10. Są to

pierwsze 10 gmin województwa łódzkiego zgodnie z alfabetycznym uszerego

waniem ich nazw. Mała liczba gmin (obiektów) pozwoli na zaprezentowanie

wszystkich możliwości SCHEMATU i realizującego go SWPD bez koniecz

ności określania dużej liczby preferencji pomiędzy obiektami i ocenami.

Problem B. W tym przypadku szeregowaniu podlega pierwszych 20 gmin

województwa łódzkiego zgodnie z analogicznym uszeregowaniem jak w pro

blemie A.

Lp Kryterium
1 Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca (zł)

2 Wydatki na transport i łączność na 1 mieszkańca (zł)

3 Procentowy udział środków na cele inwestycyjne w budżecie gminy
4 Liczba pracujących na 1000 mieszkańców

5 Liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców

6 Napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w ciągu roku
7 Odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w ciągu roku
8 Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców

9 Procent ludności objętej usługami wodociągowymi

10 Procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi
11 Procent ludności objętej usługami oczyszczania ścieków

12 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców

Tabela 6.2 Kryteria szeregowania gmin.

Na potrzeby przykładowych obliczeń przyjęto hipotetyczne scenariusze

ujawniania preferencji przez decydenta w stosunku do gmin (obiektów) jak

i w stosunku do ich ocen. W tym celu posłużono się uszeregowaniem wszyst

kich 177 gmin stworzonym na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych

Politechniki Warszawskiej, zwanym dalej Uszeregowaniem 2004. Preferencje
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częściowe wykorzystane w scenariuszach są zgodne z tym uszeregowaniem.

Punktem wyjścia do budowy Uszeregowania 2004 były kryteria wymie

nione w tabeli 6.2. Za wartości uzyskane dla poszczególnych kryteriów gminy

otrzymały punkty zgodnie z przelicznikami przedstawionymi V( tabeli 6.3.

Ostatecznie, w wyniku analiz ekonomicznych przeprowadzonych w stosunku

do kryteriów (dobór modelu!), Uszeregowanie 2004 powstało w oparciu o tylko

trzy kryteria: kryterium 3,4, 12, zgodnie z ponumerowaniem kryteriów w ta

beli 6.2. Pozycję gminy w uszeregowaniu wyznaczyła łączna liczba punktów

dla tych trzech kryteriów według zasady, że im większa ilość punktów, tym

wyższa pozycja w uszeregowaniu. Innymi słowy, do uszeregowania gmin wy

korzystano funkcję liniową ze wszystkimi wagami równymi jedności.

Kryterium Przelicznik
1 Za każde 10 zł - l punkt
2 Za każde 10 zł - l punkt
3 Za każdy procent - 1 punkt
4 Za każdego pracującego - 1 punkt
5 Za każdego bezrobotnego - minus 1 punkt
6 Za każdą osobę - 1 punkt
7 Za każdą osobę - minus 1 punkt
8 Za każdego absolwenta - 1 punkt
9 Za każdy procent - 1 punkt

10 Za każdy procent - 1 punkt
11 Za każdy procent - 1 punkt
12 Za każdy podmiot - 1 punkt

Tabela 6.3 Przeliczniki wartości kryteriów na skalę punktowąstosowane przy
budowie Uszeregowania 2004.

Tabela 6.4 przedstawia Uszeregowanie 2004 ograniczone do gmin z pro

blemu B oraz liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne gminy. Wyróżnik

(1) przy nazwie gminy oznacza gminę miejską, wyróżnik (2) gminę wiejską,

a wyróżnik (3) oznacza gminę miejsko-wiejską.

Dla obu problemów A i B, wykorzystanych dla ilustracji działaniaSWPD

liczbę graniczną dopuszczalnych uszeregowań ustalono na 300.
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Lp Gmina Liczba punktów
1 Bełchatów (1) 531,02
2 Brzeziny (1) 523,07
3 Czastary (2) 419,88
4 Bolesławiec (2) 358,88
5 Czarnożyły (2) 335,63
6 Brójce (2) 316,73
7 Andrespol (2) 307,17
8 Drzewica (3) 270,28
9 Dalików (2) 269,25

10 Działoszyn (3) 262,80
11 Bolimów (2) 259,18
12 Bełchatów (2) 257,93
13 Buczek (2) 248,77
14 Dłutów (2) 247,47
15 Brzeziny (2) 244,16
16 Brąszewice (2) 244,08
17 Czerniewice (2) 218,49
18 Domaniewice (2) 214,84
19 Cielądz (2) 211,33
20 Burzenin (2) 204,33

Tabela 6.4 Gminy wybrane do problemu A i B z Uszeregowania 2004.

Problem A

Interakcje decydent - SWPD.

Krok 1. Dla zaprezentowania możliwego przebiegu interakcji decydent - SWPD

założono arbitralnie (lecz zgodnie z Uszeregowaniem 2004), że zostały

określone preferencje: gmina Bełchatów (1) jest preferowana w stosunku

do wszystkich pozostałych gmin z wyjątkiem gminy Brzeziny (1), gmina

Brzeziny (1) jest preferowana w stosunku do wszystkich pozostałych gmin

z wyjątkiem gminy Bełchatów (1). Dla określonej w ten sposób relacji »A
zachodzi A == X o. Listę par gmin z określonymi preferencjami przedstawia

tabela 6.5.
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Lp Preferencje
1 Bełchatów (1) »A Bolesławiec (2)
2 Bełchatów (1) »A Brójce (2)
3 Bełchatów (1) »A Andrespol (2)
4 Bełchatów (1) »A Bolimów (2)
5 Bełchatów (1) »A Bełchatów (2)
6 Bełchatów (1) »A Buczek (2)
7 Bełchatów (1) »A Brzeziny (2)
8 Bełchatów (1) »A Brąszewice (2)
9 Brzeziny (1) »A Bolesławiec (2)

10 Brzeziny (1) »A Brójce (2)
11 Brzeziny (1) »A Andrespol (2)
12 Brzeziny (1) »A Bolimów (2)
13 Brzeziny (1) »A Bełchatów (2)
14 Brzeziny (1) »A Buczek (2)
15 Brzeziny (1) »A Brzeziny (2)
16 Brzeziny (1) »A Brąszewice (2)

Tabela 6.5 Lista par gmin z określonymi preferencjami - problem A.

Krok 2. Na podstawie lematu 5.2.2 maksymalna liczba dopuszczalnych uszere

gowań wynosi 907200 (gdy lO! == 3628800).

Krok 3. Do budowy modelu wielokryterialnego wybrano z dwunastu możliwych

kryteriów podzbiór złożony z sześciu kryteriów o numerach 4, 8, 9, 10,

11, 12 (zgodnie z ponumerowaniem kryteriów w tabeli 6.2). Przy wyborze

kryteriów posłużono się macierzą niezgodności przedstawionąw tabeli 6.6

(w tabeli pominięto liczbę niezgodności dla wierszy). W tym przypadku re

lacja »xo indukowana w zbiorze X o przez relację dominacji » jest zgodna

z relacją »A.

Krok 4. Na podstawie lematu 5.2.2 maksymalna liczba dopuszczalnych usze

regowań wynosi 907200 (maksymalna liczba dopuszczalnych uszeregowań

w tym kroku różni się od maksymalnej liczby dopuszczalnych uszeregowań

określonej w kroku 2 tylko wtedy, gdy użyjemy tutaj innego oszacowania

niż to, które podaje lemat 5.2.2, np. lemat 5.5.5 i lemat 5.5.6, w innym

przypadku ten krok jest zbędny).
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Preferencje Kryteria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bełchatów (1) »A Bolesławiec (2) O O O 1 O O O 1 1 1 1 1

Bełchatów (1) »A Brójce (2) O O O 1 O O O 1 1 1 1 1

Bełchatów (1) »A Andrespol (2) O 1 O 1 O O O 1 1 1 1 1

Bełchatów (1) »A Bolimów (2) O 1 O 1 O O O 1 1 1 1 1

Bełchatów (1) »A Bełchatów (2) O O O 1 O O O 1 1 1 1 1

Bełchatów (1) »A Buczek (2) O O O 1 1 O O 1 1 1 1 1

Bełchatów (1) »A Brzeziny (2) 1 O O 1 O O O 1 1 1 1 1

Bełchatów (1) »A Brąszewice (2) O O O 1 O O O 1 1 1 1 1

Brzeziny (1) »A Bolesławiec (2) O O O 1 O 1 O 1 1 1 1 1

Brzeziny (1) »A Brójce (2) O O O 1 O O 1 1 1 1 1 1

Brzeziny (1) »A Andrespol (2) O O O 1 O O 1 1 1 1 1 1

Brzeziny (1) »A Bolimów (2) O 1 O 1 O 1 O 1 1 1 1 1

Brzeziny (1) »A Bełchatów (2) O O O 1 O O 1 1 1 1 1 1

Brzeziny (1) »A Buczek (2) O O O 1 O O 1 1 1 1 1 1

Brzeziny (1) »A Brzeziny (2) O O O 1 O O 1 1 1 1 1 1

Brzeziny (1) »A Brąszewice (2) O O O 1 O 1 1 1 1 1 1 1

Liczba niezgodności 15 13 16 O 15 13 10 O O O O O

Tabela 6.6 Macierz niezgodności - problem A.

Krok 5. Dla zaprezentowania możliwego przebiegu dalszych interakcji decydent

- SWPD określono arbitralnie (lecz zgodnie z Uszeregowaniem 2004) prefe

rencje dla 12 par ocen. Dodatkowo, na podstawie własności przechodniości

tak określonej relacji »T, SWPD automatycznie zidentyfikował 7 dodatko

wych preferencji. Listę par ocen gmin z określonymi preferencjami zawiera

tabela 6.7. W kolumnie Uwagi wskazano, czy preferencja została zidenty

fikowana na podstawie własności przechodniości.

Krok 6. Po określeniu 16 preferencji pomiędzy obiektami A (zob. tabela 6.5)

oraz ~9 preferencji pomiędzy ocenami T (zob. tabela 6.7) liczba dopusz

czalnych uszeregowań X o wynosi 102. Dopuszczalne uszeregowania i ich

liczba zostały zidentyfikowane w oparciu o algorytm opisany w rozdziale 6.

Natomiast na podstawie lematu 5.2.2 maksymalna liczba dopuszczalnych

uszeregowań wynosi 25 200.
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Lp Preferencje Uwagi
1 Andrespol (2) »T Bełchatów (2)
2 Bolesławiec (2) »T Bolimów (2)
3 Bolesławiec (2) »T Buczek (2)
4 Bolesławiec (2) »T Bełchatów (2)
5 Bolesławiec (2) /;>T Brąszewice (2)
6 Brójce (2) »T Brzeziny (2)
7 Brójce (2) »T Bełchatów (2)
8 Bolimów (2) »T Bełchatów (2)
9 Bolimów (2) »T Buczek (2)

10 Bolimów (2) »T Brzeziny (2)
11 Buczek (2) »T Brąszewice (2)
12 Bełchatów (2) »T Buczek (2)
13 Bolesławiec (2) »T Brzeziny (2) Przechodniość »T

14 Bolimów (2) »T Brąszewice (2) Przechodniość /;>T

15 Andrespol (2) »T Buczek (2) Przechodniość »T

16 Brójce (2) »T Buczek (2) Przechodniość »T

17 Bełchatów (2) »T Brąszewice (2) Przechodniość »T

18 Andrespol (2) »T Brąszewice (2) Przechodniość /;>T

19 Brójce (2) /;>T Brąszewice (2) Przechodniość »T

Tabela 6.7 Lista par ocen gmin z określonymi preferencjami - problem A.

Spośród zidentyfikowanych dopuszczalnych uszeregowań wybrano losowo

4 uszeregowania (przedstawia je tabela 6.8) i dla tych uszeregowań spraw

dzono istnienie Algorytmu n. Poszukiwanie Algorytmu n przeprowadzono

zarówno dla rodziny funkcji liniowych, jak i dla rodziny regularyzowanych

funkcji Czebyszewa dla różnych wartości współczynnika p (0,0001, 0,2, 0,5).

W tabeli 6.9 przedstawiono wyniki poszukiwań.

SWPD wyznaczył uszeregowanie dopuszczalne najbardziej stabilne zarówno

w klasie funkcji liniowych jak i w klasie regularyzowanych funkcji Czeby

szewa z wartością p == 0,0001. Oba uszeregowania wraz z odpowiadającymi

im wagami Ai' i == 1, ... ,6, przedstawiono w tabeli 6.10.

Na tym interakcje decydent - SWPD zakończono.
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U szeregowania
1 2 3 4

1) Bełchatów (1) 1) Brzeziny (1) 1) Bełchatów (1) 1) Brzeziny (1)
2) Brzeziny (1) 2) Bełchatów (1) 2) Brzeziny (1) 2) Bełchatów (1)
3) Bolesławiec (2) 3) Brójce (2) 3) Bolesławiec (2) 3) Bolesławiec (2)
4) Andrespol (2) 4) Bolesławiec (2) 4) Brójce (2) 4) Andrespol (2)
5) Bolimów (2) 5) Bolimów (2) 5) Bolimów (2) 5) Brójce (2)
6) Brójce (2) 6) Brzeziny (2) 6) Andrespol (2) 6) Bolimów (2)
7) Brzeziny (2) 7) Andrespol (2) 7) Brzeziny (2) 7) Bełchatów (2)
8) Bełchatów (2) 8) Bełchatów (2) 8) Bełchatów (2) 8) Buczek (2)
9) Buczek (2) 9) Buczek (2) 9) Buczek (2) 9) Brzeziny (2)
10) Brąszewice (2) 10) Brąszewice (2) 10) Brąszewice (2) 10) Brąszewice (2)

Tabela 6.8 Cztery losowo wybrane uszeregowania ze 102 dopuszczalnych usze
regowań zidentyfikowanych przez SWPD - problem A.

Nr. uszeregowania Funkcja liniowa Uogólniona funkcja Czebyszewa
p == 0,0001 p == 0,2 p == 0,5

1 NIE NIE NIE NIE
2 NIE NIE NIE NIE
3 NIE NIE NIE NIE
4 TAK TAK TAK NIE

Tabela 6.9 Wyniki poszukiwańAlgorytmu n dla czterech losowo wybranych
uszeregowań z tabeli 6.8.

Problem B

Interakcje decydent - SWPD.

Krok 1. Dla zaprezentowania możliwego przebiegu interakcji decydent - SWPD

założono arbitralnie (lecz zgodnie z Uszeregowaniem 2004), że zostały

określone takie same preferencje dla par gmin jak w problemie A oraz

dodatkowo preferencje dla 4 par gmin. Listę dodatkowych par gmin z okre

ślonymi preferencjami zawiera tabela 6.11. W kolumnie Uwagi wskazano

czy preferencja została ustalona na podstawie własności przechodniości.

Krok 2. Na podstawie lematu 5.2.2 maksymalna liczba dopuszczalnych uszere

gowań wynosi 3,04llE + 17 (gdy 20! == 2,4329E + 18).
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Funkcja liniowa Regularyzowana funkcja Czebyszewa
p== 0,0001

Al == 0, 085526 Al == 0, 143722
A2 == 0,179831 A2 == 0,169977
A3 == 0, 193864 A3 == 0, 169977
A4 == 0,177339 A4 == 0, 169977
As == 0, 179818 As == 0,176360
A6 == 0, 183622 A6 == 0, 169977

U szeregowania
1) Brzeziny (1) 1) Brzeziny (1)
2) Bełchatów (1) 2) Bełchatów (1)

3) Andrespol (2) 3) Andrespol (2)
4) Bolesławiec (2) 4) Bolesławiec (2)

5) Bolimów (2) 5) Brójce (2)
6) Brójce (2) 6) Bolimów (2)
7) Bełchatów (2) 7) Buczek (2)
8) Brzeziny (2) 8) Bełchatów (2)
9) Buczek (2) 9) Brzeziny (2)
10) Brąszewice (2) 10) Brąszewice (2)

Tabela 6.10 Uszeregowania najbardziej stabilne - problem A.

Krok 3. Do budowy modelu wielokryterialnego wybrano z dwunastu możliwych

kryteriów podzbiór złożony z trzech kryteriów o numerach 4, 10, 12 (zgod

nie z ponumerowaniem kryteriów w tabeli 6.2). Przy wyborze kryteriów

posłużono się macierzą niezgodności przedstawionąw tabeli 6.12 (w tabeli

pominięto liczbę niezgodności dla wierszy). W tym przypadku relacja »xo

indukowana w zbiorze X o przez relację dominacji » jest zgodna z relacją

»A·

Krok 4. Na podstawie lematu 5.2.2 maksymalna liczba dopuszczalnych uszere

gowań wynosi 3, 0411E + 17 (por. uwaga przy opisie kroku 4 dla problemu

A).

Krok 5. Dla zaprezentowania możliwego przebiegu dalszych interakcji decydent

- SWPD określono arbitralnie (lecz zgodnie z Uszeregowaniem 2004) prefe

rencje dla 3 par ocen. Dodatkowo, na podstawie własności przechodniości
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Lp Relacja Uwagi
1 Czerniewice (2) »A Cielądz (2)
2 Brzeziny (2) »A Burzenin (2)
3 Bełchatów (1) »A Burzenin (2) Przechodniość »A
4 Brzeziny (1) »A Burzenin (2) Przechodniość »A

Tabela 6.11 Lista dodatkowych par gmin z określonymi preferencjami - pro
blem B.

tak określonej relacji »Tr SWPD automatycznie zidentyfikował 7 dodatko

wych preferencji. Listę par ocen gmin z określonymi preferencjami zawiera

tabela 6.13. W kolumnie Uwagi wskazano czy preferencja została zidenty

fikowana na podstawie własności przechodniości.

Krok 6. Na podstawie lematu 5.2.2 maksymalna liczba dopuszczalnych uszere

gowań wynosi 7, 6028E + 16.

Ze względu na bardzo dużą liczbę dopuszczalnych uszeregowań zbioru X o

SWPD wyznaczył uszeregowanie dopuszczalne najbardziej stabilne zarówno

w klasie funkcji liniowych jak i w klasie regularyzowanych funkcji Czeby

szewa z wartościami p == 0,001 i P == 0,1. Uszeregowania wraz z odpowia

dającymi im wagami Ai' i == 1,2,3, przedstawiono w tabeli 6.14.

Na tym interakcje decydent - SWPD zakończono.

6.4 Podsumowanie

W realizacji SWPD znalazły zastosowanie rozważania ujęte w rozdziałach

4 i 5. SWPD, zgodnie z ideą SCHEMATU, pozwala decydentowi ujawniać

swoje aktualne preferencje na trzech poziomach: bezpośrednio względem obiek

tów, pośrednio względem obiektów poprzez dobór modelu wielokryterialnego,

oraz bezpośrednio względem ocen. Dopiero po ujawnieniu przez decydenta

pewnego zakresu preferencji SWPD podejmuje próbę wspomagania decy

denta posługując się funkcją g(.) przybliżającą niejawną funkcję wartości.

W tym momencie następuje sprawdzenie przez SWPD, dla wybranej klasy
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Preferencje Kryteria
-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bełchatów (1) »A Bolesławiec (2) -O O O 1 O O O 1 1 1 1 l

Bełchatów (1) »A Brójce (2) O O O 1 O O O 1 1 1 1 1

Bełchatów (1) »A Andrespol (2) O 1 O 1 O O O 1 1 1 1 l

Bełchatów (1) »A Bolimów (2) O 1 O 1 O O O 1 1 1 1 l

Bełchatów (1) »A Bełchatów (2) O O O 1 O O O 1 1 1 1 1

Bełchatów (1) »A Buczek (2) O O O 1 1 O O 1 1 1 1 l

Bełchatów (1) »A Brzeziny (2) 1 O O 1 O O O 1 1 1 1 1

Bełchatów (1) »A Brąszewice (2) O O O 1 O O O 1 1 1 1 l

Brzeziny (1) »A Bolesławiec (2) O O O 1 O 1 O 1 1 1 1 l

Brzeziny (1) »A Brójce (2) O O O 1 O O 1 1 1 1 1 l

Brzeziny (1) »A Andrespol (2) O O O 1 O O 1 1 1 1 1 l

Brzeziny (1) »A Bolimów (2) O 1 O 1 O 1 O 1 1 1 1 l

Brzeziny (1) ~A Bełchatów (2) O O O 1 O O 1 1 1 1 1 l

Brzeziny (1) »A Buczek (2) O O O 1 O O 1 1 1 1 1 l

Brzeziny (1) »A Brzeziny (2) O O O 1 O O 1 1 1 1 1 l

Brzeziny (1) »A Brąszewice (2) O O O 1 O 1 1 1 1 1 1 1

Czerniewice (2) »A Cielądz (2) O O O 1 O 1 O O 1 1 1 1

Brzeziny (2) »A Burzenin (2) O 1 1 1 1 1 1 O O 1 O 1

Bełchatów (1) »A Burzenin (2) O O O 1 1 O 1 1 1 1 1 1

Brzeziny (1) »A Burzenin (2) O O O 1 O 1 1 1 1 1 1 1

Liczba niezgodności 19 16 19 O 17 14 11 2 1 O 1 O

Tabela 6.12 Macierz niezgodności - problem B.

funkcji g(.), czy istnieje Algorytm D, na podstawie którego możliwe jest zbu-

dowanie uszeregowania zachowującegowszystkie ujawnione przez decydenta

preferencje zarówno w odniesieniu do obiektów, ocen, jak i do kryteriów.

W pierwszym przykładzie (problem A) oparto się na małej liczbie obiek-

tów. Dzięki temu możliwebyło zaprezentowanie wszystkich możliwościSWPD.

Jak pokazał drugi przykład (problem B) objęcie próbą większej liczbyobiek-

tów wymusza koniecznośćokreśleniabardzo dużej liczby preferencji pomiędzy

obiektami lub ocenami - tak, aby możliwe było wygenerowanie dopuszczal-

nych uszeregowań.

Zbyt duża liczba dopuszczalnych uszeregowań zgodnych z ujawnionymi

przez decydenta preferencjami uniemożliwiającaich jawny przegląd nie prze-



System Wspomagania Podejmowania Decyzji - Przykładowa Realizacja 111

Lp Preferencje Uwagi
1 Brójce (2) »T Dalików (2)
2 Brąszewice (2) »T Czerniewice (2)
3 Drzewica (3) ~T Domaniewice (2)
4 Bełchatów (l) »T Dalików (2) Przechodniość »T
5 Brzeziny (l) »T Dalików (2) Przechodniość »T
6 Bełchatów (1) »T Czerniewice (2) Przechodniość »T
7 Brzeziny (1) »T Czerniewice (2) Przechodniość »T
8 Brąszewice (2) »T Cielądz (2) Przechodniość »T
9 Bełchatów (1) »T Cielądz (2) Przechodniość »T

10 Brzeziny (1) »T Cielądz (2) Przechodniość »T

Tabela 6.13 Lista par ocen gmin z określonymi preferencjami - problem B.

rywa procesu decyzyjnego. Wskazanie przez SWPD najlepszego uszerego

wania w sensie stabilności otwiera drogę do dalszego wspomagania decy

denta w ujawnianiu preferencji. Albo decydent zaakceptuje zaproponowane

mu przez SWPD uszeregowanie albo je odrzuci. Odrzucając to uszeregowa

nie decydent nie akceptuje wzajemnego położenia względem siebie pewnych

obiektów w uszeregowaniu. Aby wyeliminowaćwskazane przez SWPD usze

regowanie wystarczy, że decydent wskaże co najmniej jedną, sprzeczną z tym

uszeregowaniem preferencję i kontynuować będzie przewidziane w SCHEMA

CIE działania.

W każdym przypadku zbiór A, zawierający dopuszczalne wagi (parametry

wykorzystywanych klas funkcji przybliżających niejawną funkcję wartości de

cydenta) reprezentuje pole wyborów decydenta, które w zależności od "rozle

głości" tego zbioru (którą można mierzyć liczbą uszeregowań dopuszczalnych

lub oszacowaniami tej liczby) będą mniej lub bardziej arbitralne.

Warto tutaj jeszcze raz podkreślić to co już było powiedziane w rozdziale

4, że informacja o dużej liczbie dopuszczalnych uszeregowań jest cenną infor

macją dla decydenta o konieczności dalszego ujawniania swoich preferencji.

Alternatywą dla tego jest skorzystanie z udostępnionego przez SCHEMAT

mechanizmu wyboru dopuszczalnego uszeregowania i odpowiadającego mu

algorytmu wyboru. W tym świetle należy rozumieć w SCHEMACIE próby
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Funkcja liniowa Regularyzowana funkcja Czebyszewa
p == 0,001 p == 0,1

Al == 0,4484581 Al == 0,2829047 Al == 0,3007202
A2 == 0,5515417 A2 == 0,3475474 A2 == 0,3382426
A3 == 0,0000002 A3 == 0,3695479 A3 == 0,36103/72

U szeregowania
1) Działoszyn (3) 1) Brzeziny (1) 1) Brzeziny (1)
2) Brzeziny (1) 2) Bełchatów (1) 2) Bełchatów (1)
3) Bełchatów (1) 3) Działoszyn (3) 3) Działoszyn (3)
4) Czastary (2) 4) Czastary (2) 4) Czastary (2)
5) Brójce (2) 5) Brójce (2) 5) Brójce (2)
6) Czarnożyły (2) 6) Dalików (2) 6) Dalików (2)
7) Dalików (2) 7) Czarnożyły (2) 7) Czarnożyły (2)
8) Andrespol (2) 8) Bełchatów (2) 8) Bełchatów (2)
9) Bełchatów (2) 9) Andrespol (2) 9) Andrespol (2)
10) Drzewica (3) 10) Drzewica (3) 10) Drzewica (3)
11) Bolimów (2) 11) Bolimów (2) 11) Bolimów (2)
12) Bolesławiec (2) 12) Bolesławiec (2) 12) Bolesławiec (2)
13) Brzeziny (2) 13) Brąszewice (2) 13) Brąszewice (2)
14) Brąszewice (2) 14) Czerniewice (2) 14) Czerniewice (2)
15) Czerniewice (2) 15) Brzeziny (2) 15) Brzeziny (2)
16) Domaniewice (2) 16) Buczek (2) 16) Buczek (2)
17) Burzenin (2) 17) Dłutów (2) 17) Burzenin (2)
18) Dłutów (2) 18) Burzenin (2) 18) Dłutów (2)
19) Buczek (2) 19) Domaniewice (2) 19) Domaniewice (2)
20) Cielądz (2) 20) Cielądz (2) 20) Cielądz (2)

Tabela 6.14 Uszeregowania najbardziej stabilne - problem B.

przeglądu zbioru rozwiązań dopuszczalnych za pomocą algorytmu opisanego

w tym rozdziale. Próba ta w pierwszym rzędzie ma na celu uzyskanie dla

decydenta informacji jakościowej o liczbie uszeregowań w kategorii "dużo",

"mało". Dopiero po uzyskaniu informacji o tym, że uszeregowań jest "mało"

mogą być przedstawione decydentowi wygenerowane uszeregowania. Jeżeli

decydent nie chce zdać się na wybór uszeregowania za pomocą udostępnio

nego przez SCHEMAT mechanizmu a z drugiej strony "przekleństwo wy

miaru" (jak to ma miejsce na przykład w przypadku problemu B) wyklu-
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cza możliwość ujawnienia preferencji w skali umożliwiającej sprowadzenie

liczby dopuszczalnych uszeregowań poniżej liczby granicznej, decydent może

zdecydować się na wybór ze zbioru szeregowanych obiektów podzbioru re

ferencyjnego, wskazanie (poprzez interakcje ze SCHEMATEM) algorytmu

szeregującegoobiekty podzbioru referencyjnego, a następnie na zastosowanie

wskazanego algorytmu szeregującego do uszeregowania pierwotnego zbioru

obiektów.

Na zakończenie wskażemy na prostym przykładzieodnoszącymsię do ak

tywizacji gmin możliwy sposób posługiwania się obiektami hipotetycznymi.

Załóżmy, że gminy otrzymują środki ze specjalnego funduszu aktywizacji

pozwalającego podejmować działania skutkujące zmianą wartości poszcze

gólnych kryteriów.

Można postawić pytanie o taki rozdział środków, który przy niezmiennym

algorytmie szeregowania doprowadzi do sytuacji, w której określone grupy

gmin znajdą się na tych samych pozycjach w uszeregowaniu (co można uznać

za miernik wyrównania poziomu) przy zachowaniu lokalnej specyfiki gmin (co

wyklucza politykę sprowadzającąwartości kryteriów określonej grupy gmin

do tych samych wartości). Odpowiedźna to pytanie możnaudzielić analizując

możliwe warianty polityki aktywizacyjnej w odniesieniu do hipotetycznych

scenariuszy rozwoju hipotetycznych gmin.





Rozdział 7

WNIOSKI KOŃCOWE I
POTENCJALNE KIERUNKI
DALSZYCH BADAŃ

7.1 Wnioski końcowe

Podstawowy cel, jakim było we Wprowadzeniu zaproponowanie interaktyw

nego schematu wspomagania decydenta przy wyborze algorytmu szeregują

cego mogącego prowadzić do ograniczenia, a w skrajnym przypadku mini

malizacji dyskomfortu decydenta, został osiągnięty. Zaprezentowany w roz

dziale 4 SCHEMAT, a w dalszej części rozprawy jego realizacja w postaci

Systemu Wspomagania Podejmowania Decyzji, działa w oparciu o zasadę in

terakcji pomiędzy decydentem a modelem z wykorzystaniem procesu uczenia

się decydenta. Dzięki wykorzystaniu idei metod interaktywnych SCHEMAT

ogranicza ilość informacji koniecznych do prowadzenia (podtrzymania) pro

cesu decyzyjnego do minimum.

Zaproponowany SCHEMAT integruje pozyskiwanie informacji o preferen

cjach decydenta w stopniu i zakresie jaki, według wiedzy autora, do tej pory

nie był w literaturze prezentowany.

115
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7.2 Potencjalne kierunki dalszych badań

7.2.1 Osłabienie warunku zgodności relacji

Dążenie w SCHEMACIE do zbudowania spójnego modelu preferencji decy

denta następuje poprzez założenie zgodności pomiędzy ujawnianymi przez

decydenta preferencjami w stosunku do obiektów, kryteriów i ocen. Ważnym

tutaj etapem budowy takiej zgodności jest warunek zgodności relacji »xo

indukowanej w zbiorze X o przez relację dominacji » z relacją »A określoną

na podzbiorze A. Dobór modelu wielokryterialnego, a przez co i wynikają

cej z tego modelu relacji dominacji, następuje poprzez poszukiwanie takiego

podzbioru kryteriów K zbioru potencjalnych kryteriów L, że zachodzi

x »A X' =} y» y',

gdzie y == f (x), y' == f (x'). Spełnienie tego warunku jest dość restrykcyjne

w odniesieniu do zbioru potencjalnych kryteriów i wraz z kolejnymi prefe

rencjami określanymi przez decydenta w stosunku do par obiektów może

być coraz trudniej znaleźć taki podzbiór kryteriów K, IKI 2: 2, który speł

nia powyższywarunek. Można zatem próbować poszukiwaćuzasadnienia dla

osłabienia powyższegowarunku do postaci

I I
X~AX =} <u »y.

7.2.2 Rozszerzenie klasy funkcji v(·)

W rozprawie wykorzystano dwie klasy funkcji v(·): klasę funkcji ważonych

liniowych (a więc klasę funkcji addytywnych) oraz klasę regularyzowanych

funkcji Czebyszewa (a więc nieaddytywnych). Są to dwie klasy funkcji naj

częściej wykorzystywane w warunkach decyzyjnych. Funkcje obu tych klas to

funkcje mocno monotoniczne, odpowiednio mocno rosnące i mocno malejące.

Wydaje się, że przeniesienie bądź rozszerzenie rozważań i wyników uzy

skanych w rozprawie na inne klasy funkcji rosnących byłoby możliwe, o ile

takie funkcje okazałyby się w kontekście decyzyjnym interesujące.



Wnioski Końcowe i Potencjalne Kierunki Dalszych Badań

7.2.3 Włączenie informacji jakościowej
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Alternatywą dla prób rozszerzenia rozpatrywanej w rozprawie klasy funkcji

v(·) jest posłużenie się metodą UTAGM 8 w przypadku, gdy żadna z rodzin

funkcji v(.) nie prowadzi do wskazania Algorytmu n wyznaczającego wska

zane (w szczególnym przypadku najbardziej preferowane) uszeregowanie. Me

toda UTAGM8 może w takim przypadku dostarczyć informacji o charakterze

jakościowym odpowiadając na pytanie, czy w klasie funkcji będących sumą

rosnących funkcji marginalnych (por. podrozdział 4.4) istnieje funkcja wyzna

czająca wskazane uszeregowanie przy zadanym modelu wielokryterialnym.

Problemem otwartym pozostaje jednak postępowaniew sytuacji, gdy od

powiedź na powyższe pytanie jest negatywna.

7.2.4 Badanie własności modelu wielokryterialnego

Istnieje potencjalna możliwośćwspomagania decydenta przy doborze modelu

wielokryterialnego w szerszym zakresie niż to zostało uwzględnione w SCHE

MACIE, poprzez wykorzystanie prac z zakresu identyfikacji tzw. nieistot

nych kryteriów (por. Gal, Hanne 1999, 2006, Gal, Leberling 1977, Malinowska

2002). Na ważność tego zagadnienia zwracają uwagę najnowsze doniesienia

np. przywołana już wcześniej pozycja Bond i in. (2008).
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Dodatki

Dodatek A
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Dodatek B
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Dodatki

Dodatek C

- numer kolejny zidentyfikowanego uszeregowania dopuszczalnego,

wartość przykładowa

** - wartość współczynnika p , wartość przykładowa

121





Bibliografia

[1] AI-Subhi AI-Harbi K. M., (2001), Application of the AHP in Project

Management. International Journal of Project Management, 19, 19-27.

[2] Bell D. E., (1982), Regret in Recision Making under Uncertainty. Ope

rations Research, 30, 961-981.

[3] Bond S. D., Carlson K. A., Keeney R. L., (1982), Generating Objecti

ves: Can Decision Makers Articulate What They Want? Management

Science, 54(1), 56-70.

[4] Brans J. P., Vincke P., Mareschal B., (1986), How to Select and How to

Rank Projects: The Promethee Method. European Journal of Operatio

nal Research, 24, 228-238.

[5] Chmielewski M., Kaliszewski I., (2006), Wielokryterialne Podejmowanie

Decyzji w Procesach Nieautonomicznych. Raport Badawczy Instytutu

Badań Systemowych PAN, RB/51/2006.

[6] Chmielewski M., Kaliszewski I., (2008), Multiple Criteria Decision Ma

king in Frozen Decision Processes. W: Multiple Criteria Decision Ma

king'07. Trzaskalik T. (ed.), The Karol Adamiecki University of Econo

mics in Katowice, (w druku)

[7] Dell R. F., Karwan M.H., (1990), An Interactive MCDM Weight Space

Reduction Method Utilizing a Tchebycheff Utility Function. Naval Re

search Logistics, 37, 263-277.

[8] Ehrgott M., (2005), Multicriteria Optimization. Springer.

123



124 EKSTRAPOLACJA CZĘŚCIOWYCHPREFERENCJI ...

[9] Fedrizzi M., Giove S., (200), lncomplete Pairwise Comparison and Con

sistency Optimization. European Journal of Operational Research, 183,

303-313.

[10] Gall T., Hanne T., (1999), Consequences of Dropping Nonessential Ob

jectives for the Application of MCDM Methods. European Journal of

Operational Research, 119, 373-378.

[11] Gall T., Hanne T., (2006), Nonessential Objectives within Network Ap

proaches for MCDM. European Journal of Operational Research, 186,

584-592.

[12] Gall T., Leberling H., (1977), Redundant Objective Functions in Linear

Vector Maximum Problems and Their Determination. European Journal

of Operational Research, 1, 176-184.

[13] Greco S., Mousseau V., Słowinski R., (2004), Multiple-Criteria Ranking

of a Finite Set of Alternatives Using Ordinal Regression and a Set of

Additive Utility Functions - a New UTAGMS Method. Dagstuhl Seminar

Proceedings 04461, Practical Approaches to Multi-Objective Optimiza

tion.

[14] Greco S., Mousseau V., Słowinski R., (2007), Ordinal Regression Revisi

ted: Multiple Criteria Ranking Using a Set of Additive Value Functions.

European Journal of Operational Research, 181, 1030-1044.

[15] Hunjak T., (1997), Mathematical Foundations of the Methods for Mul

ticriterial Decision Making. Mathematical Communications, 2, 161-169.

[16] Jacquet-Lagreze E., Siskos Y., (1982), Assessing a Set of Additive Utility

Functions for Multicriteria Decision Making: The UTA Method. Euro

pean Journal of Operational Research, 10, 151-164.

[17] Janis l. L., Mann L., (1977), Decision Making. The Free Press.



125

[18] Kaliszewski I., (1987), A Modified Weighted Tchebycheff Metric for Mul

tiple objective Programming. Computers and Operations Research, 14,

315-323.

[19] Kaliszewski I., (2004), Out of The Mist - Towards Decision-Maker

Friendly Multiple Criteria Decision Making Support. European Journal

of Operational Research, 158, 293-307.

[20] Kaliszewski I., (2006), Soft Computing for Complex Multiple Criteria

Decision Making. Springer.

[21] Kaliszewski I., (2008), Wielokryterialne Podejmowanie Decyzji. Obli

czenia Miękkie dla Złożonych Problemów Decyzyjnych. Wydawnictwa

Naukowo-Techniczne.

[22] Konarzewska-Gubała E., (1991), Wspomaganie Decyzji Wielokryterial

nych: System Bipolar. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wro

cławiu, 551. Wrocław.

[23] Libura M., (1993), Analiza WrażliwościRozwiązań Zadań Optymalizacji

Dyskretnej. Badania Systemowe (PAN IBS), tom 17. Synpress, War-

szawa.

[24] Lomes G., Sudgen R., (1982), Regret Theory: an Alternative Theory of

Rational Choice under Uncertainty. Economic Journal, 92, 805-824.

[25] Lotfi V., Stewart T. J., Zionts S., (1992), An Aspiration-Level Inte

ractive Model for Multiple Criteria Decision Making. Computers and

Operations Research, 19(7), 671-681.

[26] Luce R. D., Raiffa H., (1957), Games and Decisions. New York, Wiley.

[27] Malinowska A. B., (2002), Istotność skalarnych funkcji ocen w zada

niach wektorowej optymalizacji. Rozprawa doktorska, Instytut Badań

Systemowych, Polska Akademia Nauk.



126 EKSTRAPOLACJA CZĘŚCIOWYCHPREFERENCJI ...

[28] Metody Wielokryterialne na Polskim Rynku Finansowym. (2006). Trza

skalik T. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

[29] Miettinen K. M., (1999), Nonlinear Multiobjective Optimization. Kluwer

Academic Publishers.

[30] Rasiowa H., (1973), Wstęp do Matematyki Współczesnej. PWN.

[31] Ross A. K., Wright Ch. R. B. (2000), Matematyka Dyskretna. Wydaw

nictwo Naukowe PWN, Warszawa.

[32] Roy B., (1990), Wielokryterialne Wspomaganie Decyzji. Wydawnictwa

Naukowo-Techniczne, Warszawa.

[33] Saaty T. L. (1980) The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New

York.

[34] Savage L. J., (1951), The Theory of Statistical Decision. Journal of Ame

riean Statistieal Association, 46, 55-67.

[35] Simon H. A., (1977), The New Science of Management Decision.

Prentice-Hall, New Jersey.

[36] Skulimowski A. M. J., (1996), Decision Support Systems Based on Re

ference Sets. Wydawnictwo AGH, Kraków.

[37] Słowiński R., (2007), Podejście Regresji Porządkowej do Wielokryterial

nego Porządkowania Wariantów Decyzyjnych. W: Techniki Informacyjne

w Badaniach Systemowych. Pod redakcją Hryniewicz O., Kacprzyk J.,

Kulczycki P., Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 315-337.

[38] Wang J., Zionts S., (2006), WebAIM: an Online Aspiration-Level In

teractive Method. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, 13(2-3),

51-63.

[39] Wierzbicki A. P., (1999), Reference Point Approaches. W: Multicriteria

Decision Making - Advances in MCDM: Models, Algorithms, Theoryand



127

Applications. Gal T., Stewart Th., Hanne Th. (red.), Kluwer Academic

Publishers, 9.1-9.39.

[40] Wierzbicki A. P., Makowski M., Wessels J., (2000), Model Based De

cision Support Methodology with Environmental Applications. Kluwer

Academic Publishers.

[41] Zeleenberg M. (1999), Anticipated Regret, Expected Feedback and Be

havioral Decision Making. Journal of Behavioral Decision Making, 12,

93-106.

[42] Zionts S., Wallenius J., (1983), An Interactive Multiple Objective Li

near Programming Method for a Class of Underlying Nonlinear Utility

Functions. Management Science, 29, 519-529 .





Indeks

Algorytm 0, 69

algorytm szeregujący, 8

bipolarny system referencyjny, 29

decydent, 7

decyzja

ostateczna, 8

przejściowa, 8

dobór modelu wielokryterialnego, 49

dyskomfort, 9

oczekiwany, 9

odczuwany, 11

element

maksymalny, 16

pierwszy, 16

faza

analizy, 7

formułowania problemu, 7

modelowania problemu, 7

wyboru, 7

funkcja

celu, 18

mocno malejąca, 20

mocno rosnąca, 20

osiągnięcia, 41

preferencji, 27

progu dyskryminacji, 26

skalaryzująca, 35

indeks preferencji, 28

kryterium, 18

nieistotne, 108

las z wyróżnionymi korzeniami, 85

liczba graniczna, 85

macierz niezgodności, 86

marginalna funkcja wartości, 58

metoda

AHP, 32

Bipolar, 29

punktów referencyjnych, 41

zbiorów referencyjnych, 42

metody

interaktywne, 21

nieinteraktywne, 21

referencyjne, 41

typu Electre, 23

typu Promethee, 27

wagowe, 35

niejawna funkcja wartości, 54

129



130 EKSTRAPOLACJA CZĘŚCIOWYCHPREFERENCJI ...

obiekt, 8

efektywny, 20

hipotetyczny, 11

najbardziej preferowany, 8

pierwszy, 23

ocena, 18

dominująca, 19

efektywna, 18

pierwsza, 23

słabo efektywna, 18

zdominowana, 19

powłoka wypukła, 71

poziom cięcia, 26

próg

preferencji, 24

przewyższania, 31

równoważności, 24

weta, 24,30

preferencje

minimalny układ preferencji, 69

pretendent, 35

procedura

destylacji wstępującej, 25

destylacji zstępującej, 25

proces

autonomiczny, 7

nieautonomiczny, 7

zamrożony, 8

przestrzeń

obiektów, 17

ocen, 18

wag, 68

punkt

y*,20

aspiracji, 41

idealny, 20

referencyjy, 41

rezerwacji, 41

quasi-uporządkowanie, 17

quasi-uszeregowanie, 17

relacja

(3-preferencji, 26

dominacji, 19

indukowana, 19

liniowio porządkująca, 15

porządkująca, 14

przeciwzwrotna, 15

przewyższania, 24

quasi-liniowio porządkująca, 15

quasi-porządkująca, 15

zgodna, 16

System Wspomagania Podejmowania

Decyzji, 83

szeregowanie obiektów, 6

uporządkowanie, 17

uszeregowanie, 6, 17

dopuszczalne, 48-50

najbardziej preferowane, 10

najbardziej stabilne, 72

warunek



antysymetryczności, 15

przechodniości, 15

spójności, 15

zwrotności, 15

wielokryterialne podejmowanie decy

zji, 17

wskaźnik

pozycjonowania, 28

przewyższania, 30

współczynnik

osiągnięcia sukcesu, 31

uniknięcia niepowodzenia, 31

wiarygodności, 25

zgodności, 25

zbiór

liniowo uporządkowany, 15

obiektów, 17

ocen, 18

quasi-liniowo uporządkowany, 15

quasi-uporządkowany, 15

referencyjny, 42

stabilności, 69

uporządkowany, 15

131




