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Többkritériumos döntési módszer – esettanulmány
Egy fejlesztőmérnök tervezési problémájának elemzése
Kiss János mérnökként dolgozik egy budapesti tervező irodánál. Feladatai közé tartozik
különböző épületekhez a lakások megtervezése, és ezekhez a fontosabb berendezések
megrajzolása. Főnöke kérésének megfelelően van egy hete elvégezni a munkát. Ehhez a
feladathoz három különböző módszert alkalmazhat.
Az első módszer előnye, hogy bár nagyon hosszadalmas munka, de nagyon szép megoldásokat
lehet vele csinálni. És mellette nem kerül semmibe, vagyis a feladatra kapott pénz teljes
egészében Kiss János munkadíja lesz. Hátránya a hossza mellett, hogy nagyon unalmas, és
mivel kézzel kell megrajzolnia a feladatokat, ha hibázik, akkor sokat kell javítani.
Második lehetősége, hogy vásárol a pénzből egy vagy több szoftvert, amivel egyszerűbben, és
valószínűleg gyorsabban el tudja végezni a feladatot, igaz így kevesebb pénz marad a zsebében,
de hamarabb kész lesz a feladattal, és talán a megoldás is pontosabb lehet, mint a kézirajos
feladatnál.
Harmadik lehetősége, mivel az egyetemi évei alatt tanult programozni, így fejleszthet egy saját
programot is, az eddigi tapasztalatai alapján. Ennek tulajdonságai, hogy olcsóbb, mintha
vásárolna, gyorsabb a kézi rajzos módszernél, de lassabb, mintha egy kész szoftver vásárolna.
előnye lehet, hogy később felhasználás esetén rugalmasabb ez a megoldás, hiszen többféle
feladatra is alkalmazható lesz az általa készített szoftver. míg a régi, hagyományos módszerről
meg van győződve, hogy biztosan működni fog, addig az új módszerekben amig ki nem próbálja
őket nem bízik teljesen.
Ha ő írja a programot, és az nem működik, akkor már csak arra marad ideje, hogy a régi
módszert használja. Ha viszont azzal kezdi, hogy szoftvert vásárol és az nem működik, akkor
használhatja a régi módszert, vagy saját programot is írhat. Ez utóbbi esetben azonban már
kevésbé lesz biztos abban, hogy képes lesz egy megfelelő programot írni, mivel már átélt egy
kudarcot. (A kereskedelmi forgalomban kapható programcsomag nem működik.)
A számítógépes módszer rugalmassága, pontossága igen vonzó, de úgy véli, hogy saját program
írásánál - sikertelenség esetén - jelentős időt és energiát veszít. Ennek ellenére meg fogja
próbálni a programírást, ha a kész programcsomag nem ad megoldást. Mindenképpen el kell
kerülnie a legkisebb késést is.
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Mit kell tennie Kiss Jánosnak?
Kiss János nem régen egy döntéselemzési szeminárium résztvevője volt. Még emlékezett az ott
hallottakra, ezért viszonylag rövid időt a döntéselemzésre fordít (40 perc)
A döntéselemzés alkalmazása a következő lépések végrehajtását jelenti:
l./ A döntési probléma felismerése.
2./ A döntési probléma strukturálása.
3./ A következmények leírása.
4./ A kritériumok meghatározása.
5./ A következmények értékelése minden egyes kritérium szerint.
6./ A kritériumok súlyainak meghatározása.
7./ A következmények hasznosságának meghatározása.
8./ A valószínűségek becslése.
9./ A várható hasznosság elvének alkalmazása.
10./ Érzékenységvizsgálat.
A felsorolt lépéseket nem szükséges mereven követni, az alkalmazás során tekintetbe lehet
venni a probléma természetét és a döntéshozó elképzeléseit. A lista egy javasolt forgatókönyv,
amely segítheti a döntéshozót a problémaelemzésben.
l./ A döntési probléma felismerése
Hogyan lehet a problémákat felismerni? Kiss János esetében ez miként történt?
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2./ A döntési probléma strukturálása
Kiss János felismerte, hogy döntési probléma helyzetben van. Nem vette számításba azokat a
döntési változókat, amelyek nyilvánvalóan nem jók, mint pl. azt, hogy főnökének nem
mondhatja, nem csinálja meg a tervet.
A probléma strukturálásának egyik legáltalánosabb módszere a döntési fa használata. A döntési
fa egy olyan fa-struktúra megtalálásából áll, amely lefedi a döntéshozó elképzeléseit a jövőben
lehetséges cselekvésekről és történésekről. A fában minden út egy-egy alternatívát reprezentál,
amely vagy bekövetkezik, vagy nem, a döntéshozó cselekedeteitől és a bizonytalan
eseményektől függően.
Ábrázoljuk Kiss János döntési problémáját! Jelöljük a fában négyzettel a döntési pontokat és
körrel a bizonytalanságot!
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3./ A következmények leírása
A következményt azzal az úttal jellemezzük, amely az adott következményhez vezetett és
számításba vesszük az út során végbement eredmények hatásait. Például, ha Kiss János maga
ír programot, és a program működik, akkor az pl. ”A” következménnyel lesz egyenlő. Egy
megfelelő tervet készít, viszonylag gyorsan, a főnöke meg lesz elégedve, lesz egy olyan
program, amelyet hasonló projekteknél a jövőben is felhasználhat.
A választásoknak és az eseményeknek melyik a legrosszabb sorozata és miért? Írjunk rá
magyarázatot!

Miután Kiss János "leírta" az összes következményt, követve a fában azokat az utakat, amelyek
hozzájuk vezetnek, egyúttal megfogalmazva a cselekvések és történések sorozatának valóságos
hatásait, akkor készen áll a negyedik lépéshez.
Nevezzük el a második pontban a következményeket betűkkel, hogy könnyebb legyen
hivatkozni rájuk.
4./ A kritériumok meghatározása
Kiss Jánosnak olyan módszert kell találnia, amely értékeli a következmények relatív
kívánatosságát, illetve hasznosságát. A különböző következmények relatív kívánatosságának
vagy hasznosságának az értékelése nem egyszerű dolog. Gondoljunk arra, hogy abban
viszonylag egyszerű egyetérteni, hogy az F a legrosszabb következmény. Melyik viszont a
legjobb?
Melyik módszert használjuk, amely lehetővé teszi, hogy mindegyik döntési szempontot
figyelembe vegyük és minden egyes következményt egy numerikus hasznosságértékkel
jellemezzünk?
Kiss Jánosnak el kell döntenie, egyik következmény mitől jobb, mint a másik, ugyanis válaszai
fogják megadni azokat a kritériumokat, melyeket a különböző következmények értékelésének
alkalmazni szeretne. Kiss János szerint, bizonyos következmények esetén a terv sokkal
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gyorsabban készül el, mint másoknál. Ha néhány nap alatt meg tudja csinálni a tervet, a főnöke
elégedettebb lesz, mintha egy hét alatt lenne kész. Ilymódon az első döntési szempont, amelyet
alkalmazni szeretne a gyorsaság. A másik tényező a rendszer rugalmassága. Ez fontos
szempont, mert a paraméterek megváltoztatásának hatását látni kell a tervezés során. A
számítógépes módszerek lehetővé teszik ezt a rugalmasságot, a régi módszer csak kevésbé. A
harmadik kritérium az eredmények pontossága. Az utolsó kritérium pedig a tervezés költsége.
A felsorolt négy kritérium vagy jellemző segíthet eldönteni a különböző kimenetek relatív
kívánatosságát.
5./ A következmények értékelése minden egyes kritérium szerint..
Minden egyes következmény relatív kívánatosságának értékelése szempontonként különkülön. Felveszünk négy skálát (direkt skálát), és minden kritériumhoz hozzárendelünk egyegyet. A skála 0-tól 100-ig terjed. Készítsük el az értékelési skálákat!

A skáláknak: az a legfontosabb jellemzőjük, hogy egymással összehasonlítva mutatják meg a
következmények

hasznosságát,

illetve

kívánatosságát

és

nem

abszolút

értékeket

reprezentálnak.
Eddig minden egyes követelmény: a kiválasztott kritériumok, illetve jellemzők dimenziói
szerint került értékelésre. Látható, hogy a következmények relatív hasznosságának
meghatározása a probléma részekre történő bontásával és minden egyes jellemzőnkénti
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értékelésével oldható meg. Ezt az eljárást a döntéselemzésben széles körben használják ("oszd
meg és uralkodj” elvnek nevezik). A döntési fa egy kísérlet a probléma strukturálására, a
különböző részekre való szétbontással. A döntési fa ágainak végén értelmezhető kimeneteket
széttördeltük (dekomponáltuk) a különböző k:ritériumok szerint, és minden egyes kritérium
alapján külön-külön értékeltük azokat. Végül minden részt összerakunk, hogy a
többkritériumos hasznosságelemzést végrehajthassuk.
Ehhez azonban előbb még foglalkoznunk kell azzal a problémával, hogy a jellemzők nem
egyformán fontosak.
6./ A kritériumok súly
A súlyok reprezentálják azt, hogy az egyes kritériumok relatíve mennyire fontosak a
döntéshozónak, valamint kiegyenlítik a hasznosságegységeket a skálák között. Kiss
János az eredmény pontosságát tartotta leglényegtelenebbnek, így az 1 -re értékelte.
Legfontosabb számára az eredmény gyorsasága, amely 14-szer súlyosabb, mint a
pontosság. A rugalmasság háromszor, a költség pedig kétszer olyan fontos, mint a
pontosság.
A súlyokat alakítsuk át úgy, hogy összegük egy legyen!( Ez biztosítja, hogy a
következmények relatív hasznosságának végső számértékei mind a 0-100 skálán
jelenjenek meg.)

7./ A következmények hasznosságának meghatározása
A számítások rendkívül egyszerűek, de csak akkor igazolhatóak, ha a skálák
függetlensége teljesül. Egy skála akkor független a többi skálától, ha egy következmény
elhelyezkedése az adott skálán nem függ attól, hogy a többi skálán hol helyezkedett el.
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A következmények hasznossága:
Skála
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Ks = kritériumsúly, Sé= skálaérték, Sz = szorzat
1.

-

-

-

táblázat – a következmények hasznossága

8./ A valószínűségek becslése
Kiss János a döntési problémával kapcsolatos események lehetséges kimenete-leivel
kapcsolatos bizonytalanságát numerikus értékekre fordította le.
Úgy döntött, hogy 90 %-osan biztos abban, hogy az általa írt program elfogadható időn belül
működni fog. Kevésbé volt bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a programcsomag működik, a
siker esélyét 80 %-osnak vélte. Még egy eseménypont maradt a döntési fában. Ennél a pontnál
meglévő bizonytalanság azonosnak tűnhetne az előző esemény pontéval, mivel mindkettő
annak bizonytalanságával függ össze, hogy Kiss sikeres lesz-e a program írásban vagy sem.
Van azonban egy lényeges különbség a két pont között, ami azt eredményezte, hogy Kiss
különböző értéket adott meg. A valóságban az a második pontot csak úgy tudja elérni, ha
kipróbálta a programcsomagot és feltételezi, hogy ez nem működik. Ezt úgy ítélte meg. hogy
ez az esemény csökkentheti a saját programozói képességeibe vetett hitét. A siker
valószínűségét így 0,6-nak határozta meg.
9./ A várható hasznosság elvének alkalmazása
Vázoljuk fel a döntési fát a következmények hasznosságának valamint az események
bekövetkezéseinek szubjektív valószínűségeinek feltüntetésével! Adjuk meg a legnagyobb
hasznossággal kecsegtető alternatívát!
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10./ Érzékenységvizsgálat
A döntéselemzés a legnagyobb hasznosságot biztosító alternatíva kiválasztásával nem ér véget.
Majdnem minden döntéselemzésben lesznek olyan numerikus értékelések, amelyekben a
döntéshozó nem teljesen biztos. Kiss János úgy érezte, a számszerű értékelések hamis
precízséget tükröznek. Ez különösen a két számítógépes módszerrel kapcsolatban van így, ahol
a várható hasznosságok igen közel kerültek egymáshoz, és az értékekben történő kis változtatás
egyensúlyba hozhatta volna a "programot írni" és a "programcsomagot használni" ágakat. Ezért
a döntéselemzés utolsó lépéseként mos megváltoztatott néhány értékelést, és megnézte, ez
milyen hatással van a választható alternatívák hasznosságára, Megpróbálta megtalálni azt a
mértéket, ameddig a választásai érzékenyek az értékeléseire és ítéleteire.
Kiss János nem volt biztos azokban a súlyokban, amelyeket a következmények jellemzőinek
adott. Abban azonban biztos volt, hogy akármilyeneknek kell is a súlyoknak lenniük, annál nem
lehetnek extrémebbek, mint mindegyik egyenlő.
Vizsgáljuk meg tehát azt, hogy a döntés érzékeny-e a jellemzők súlyaira!
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