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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. У різних сферах діяльності виникають задачі вибору 

одного з можливих рішень (конкуруючих агентів), виконання якого має суттє-
вий вплив на стан проблемного середовища. У таких задачах для ідентифікації 
найкращого рішення в множині альтернативних рішень доцільно проводити до-
датковий аналіз не тільки всіх можливих варіантів, але і факторів, що вплива-
ють на якість рішення. Оскільки критеріальні фактори можуть бути не тільки 
кількісними, але й якісними, а безпосередньо оцінювання найчастіше відбува-
ється в умовах невизначеності, процеси та технології автоматичного збору та 
обробки інформації для пошуку рішення потребують подальшого удосконален-
ня, що складає підґрунтя розробки нових інформаційних технологій. В першу 
чергу це стосується використання експертних знань для вибору найкращого ва-
ріанта серед конкуруючих агентів. Однак при цьому може виявитися, що деякі з 
експертів, які беруть участь в оцінюванні, є більш компетентними в вирішува-
ній задачі, ніж інші, отже їх оцінку слід вважати більш значущою при агрегації 
групової оцінки. 

Значний вплив на розвиток експертних систем здійснили Б.Г. Литвак, 
І.І. Мазур, В.Д. Шапіро, К. Хелдман, С.О. Баркалов, З. Туркіс, О.Є. Федорович 
та ін. Дослідженням проблеми отримання індивідуальних і групових оцінок для 
прийняття рішень займалися Т.Л. Сааті, О.І. Орлов, І.Г. Черноруцький, Н.І. Не-
дашківська, Ч.С. Джао, Н.М. Мохамад Нур та ін. Визначено, що експертне оці-
нювання складає основу розробки прикладної інформаційної технології  вибору 
конкуруючих агентів, в якій виникає необхідність попередньої формалізації 
умов завдання, аналізу середовища та факторів, що впливають на оцінку, відбо-
ру експертів, а також подальшої агрегації і зважування оцінок. 

Таким чином, розробка моделі вибору конкуруючих агентів, що ідентифі-
кує всі етапи процесу, а також створення нових і вдосконалення існуючих мето-
дів отримання та формалізації індивідуальних і групових оцінок експертів, а та-
кож представлення розроблених методів та моделей у вигляді інформаційної те-
хнології, є актуальною науково-практичною задачею, яка визначила напрямок 
досліджень дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційна робота виконана на кафедрі програмних засобів Запорізького національ-
ного технічного університету (ЗНТУ) у рамках держбюджетних НДР МОН Ук-
раїни: «Інтелектуальні інформаційні технології діагностування та автоматичної 
класифікації» (№ ДР 0115U004676), «Методи і засоби обчислювального інтеле-
кту та паралельного комп’ютингу для оброблення великих даних в системах ді-
агностування» (№ ДР 0116U007419), «Методи, моделі та інформаційні техноло-
гії управління складними об’єктами на основі спектрального аналізу і ризик-
орієнтованого прийняття рішень» (№ ДР 0109U007672) та «Інтелектуальні сис-
теми підтримки прийняття рішень і цифрової обробки даних на основі вейвлет-
аналізу» (№ ДР 0112U005349), де здобувач брала участь як виконавець, дослі-
дила та розробила удосконалені методи визначення індивідуальних і групових 
оцінок експертів, запропонувала модель і розробила інформаційну технологію 
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вибору конкуруючих агентів, а також вирішила практичні задачі вибору агентів 
при проведенні тендерів. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підтримка 
процесу вибору конкуруючих агентів на основі моделей і методів отримання та 
формалізації індивідуальних і групових експертних оцінок, та створення відпо-
відної прикладної інформаційної технології. 

Для досягнення наміченої мети поставлено задачі: 
– проаналізувати існуючі підходи до оцінювання конкуруючих агентів у 

процесі збору та обробки інформації; 
– розробити узагальнену модель процесу вибору конкуруючих агентів на 

основі його декомпозиції на формалізовані підпроцеси; 
– удосконалити метод визначення групової оцінки за допомогою отри-

мання та агрегації індивідуальних оцінок експертів з урахуванням їх компетен-
тності; 

– розробити метод оцінювання конкуруючих агентів за набором критеріїв, 
що дозволяє виключити з рейтингу тих агентів, які не відповідають умовам за-
вдання; 

– удосконалити метод оптимізації розподілу обсягу замовлення між кон-
куруючими агентами, що враховує відносні коефіцієнти важливості критеріїв; 

– створити інформаційну технологію вибору конкуруючих агентів, засно-
вану на розроблених моделях і методах; 

– дослідити ефективність розроблених методів, моделей та інформаційної 
технології. 

Об’єктом дослідження є процес вибору конкуруючих агентів. 
Предметом дослідження є моделі, методи та інформаційна технологія ви-

бору конкуруючих агентів. 
Методи досліджень. При виконанні дисертаційних досліджень викорис-

товувалися методи теорії прийняття рішень – для організації отримання оцінок 
експертів, методи теорії розпізнавання образів – для відбору і оцінювання аген-
тів, методи багатокритеріальної оптимізації – для визначення оптимального ро-
зподілу обсягу замовлення, методи об’єктно-орієнтованого програмування і 
сервіс-орієнтованого підходу для розробки інформаційної системи. 

Наукова новизна отриманих результатів: 
1. Вперше запропоновано модель процесу вибору конкуруючих агентів на 

основі його декомпозиції на підпроцеси, обмежені заданими наборами вхідних і 
вихідних даних, що дозволяє визначити набори даних, які використовуються на 
кожному з них, оптимізувати кожен з етапів окремо та підвищити точність рі-
шень. 

2. Удосконалено метод визначення групових оцінок агентів на основі агре-
гації індивідуальних експертних оцінок з урахуванням ступеня компетентності 
експертів. Формування рейтингу агентів відбувається за допомогою абсолютного 
та відносного оцінювання з визначенням компетентності експерта шляхом обчи-
слення коефіцієнта довіри до отриманих результатів, при обчисленні сумарної 
оцінки враховується кількісна перевага агентів відносно один одного і коефіціє-
нти компетентності кожного учасника групи. Такий підхід дозволяє вважати ре-
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зультати опитування компетентних експертів більш значущими, і, як наслідок, 
підвищити якість остаточного рішення. 

3. Удосконалено метод рейтингового оцінювання конкуруючих агентів, що 
дозволяє агрегувати судження всіх експертів, і виключати тих учасників, чиї про-
позиції не відповідають формальним умовам поточної задачі. Це дає можливість 
підвищити рівень автоматизації процесу прийняття обґрунтованих  рішень та 
зменшити витрати на проведення процесу оцінювання.  

4. Удосконалено метод оптимізації розподілу обсягу замовлення між кон-
куруючими агентами, який враховує відносні коефіцієнти важливості критеріїв, 
що дозволяє оптимально розподілити зазначений в формальних умовах задачі 
обсяг замовлення між двома чи трьома учасниками для мінімізації витрат і уник-
нення можливих затримок в поставках. 

Практичне значення одержаних результатів для прийняття експертних 
рішень у процесі аналізу даних полягає у створенні прикладної інформаційної 
технології вибору конкуруючих агентів з використанням запропонованих мето-
дів, яка дозволяє автоматизувати процес пошуку найкращого рішення, що скла-
дається з етапів формування і формалізації умов завдання, оцінювання та скла-
дання рейтингу агентів, вибору найкращого рішення, а також включає можли-
вість винесення рекомендацій щодо розподілу обсягу замовлення. 

Використання розробленої інформаційної технології при вирішенні прак-
тичних завдань дозволило підвищити ефективність прийнятих рішень, а саме 
дозволило виключити до 40 % учасників, що не відповідають умовам завдання, 
знизити очікувану вартість проекту в деяких випадках від 4,5 % до 6 % при 
зниженні загального терміну виконання замовлення від 28 % до 60 %. 

Розроблена інформаційна система вибору конкуруючих агентів впрова-
джена в проектних компаніях ТОВ «ТФС ГмбХ» (м. Запоріжжя) та «ВСТ» 
(м. Запоріжжя). 

Результати дисертаційної роботи використано в навчальному процесі ка-
федри програмних засобів Запорізького національного технічного університету 
при підготовці дисциплін «Системи підтримки прийняття проектних рішень», 
«Мультиагентні системи», «Web-технології та Web-дизайн». 

Особистий внесок здобувача. Положення та результати дисертаційного 
дослідження одержані здобувачем особисто. Серед них: дослідження та моделю-
вання процесу вибору агентів; удосконалення методів індивідуального та групо-
вого експертного оцінювання; розробка методу оптимізації розподілу замовлен-
ня, теоретичне та експериментальне обґрунтування використання методів розпі-
знавання образів для вибору учасників, що відповідають вимогам завдання; про-
ектування та розробка прикладної інформаційної технології. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати проведених дослі-
джень доповідалися і обговорювалися на: Міжнародних молодіжних форумах  
«Радіоелектроніка та молодь в XXI сторіччі» (Харків, 2010, 2011, 2013, 2014), 
науково-практичних конференціях «Тиждень науки» (Запоріжжя, 2010-2013, 
2015), Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні проблеми і 
досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних техноло-
гій» (Запоріжжя, 2012, 2016), Міжнародних конференціях з автоматичного уп-
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равління «Автоматика» (Харків, 2010, Львів, 2011), Міжнародній науково-
практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії» (Хар-
ків, 2010), Всеукраїнській науково-технічній конференції «Інформаційні управ-
ляючі системи та комп’ютерний моніторинг – 2011» (Донецьк, 2011), Міжнаро-
дній науково-технічній конференції «Інформатика і комп’ютерні технології» 
(Донецьк, 2011), Українській конференції «Інформаційні технології – 2014» 
(Київ, 2014), Республіканській науковій конференції «Актуальні питання фізи-
ки та техніки» (Гомель, Білорусь, 2016), Міжнародній конференції «Сучасні ін-
формаційні технології – 2016» (Одеса, 2016), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здо-
ров’я» (Харків, 2016), Міжнародній конференції «Data Stream Mining & 
Processing» (Львів, 2016), Міжнародній науково-технічній конференції «Про-
блеми інформатики та моделювання» (Харків, 2016). 

Публікації. Матеріали дисертації відображено у 27 наукових публікаціях, 
з них 4 статті у наукових фахових  виданнях України, 2 статті у закордонних пе-
ріодичних фахових виданнях, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на 
твір, 20 – у матеріалах конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 
чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, трьох додатків. По-
вний обсяг дисертації становить 178 сторінок, в тому числі 32 рисунки по текс-
ту, 7 таблиць по тексту, список використаних джерел з 157 найменувань на 
19 сторінках, 3 додатки на 19 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі до дисертації обґрунтовано актуальність теми роботи, сформу-

льовано мету роботи, поставлено задачу дослідження, визначено наукову нови-
зну дисертаційної роботи і практичне значення отриманих результатів, наведено 
характеристику особистого внеску здобувача  у роботи, виконані у співавторст-
ві, відомості про апробацію та практичну реалізацію результатів роботи. 

У першому розділі виявлено основні проблемні питання, що виникають 
при виборі конкуруючих агентів, виконано загальну постановку задачі підтри-
мки процесу вибору конкуруючих агентів, обґрунтовано вибір методів отри-
мання і формалізації індивідуальних і групових оцінок експертів, методів ви-
значення компетентності учасників, виконано аналіз процесу пошуку найкра-
щого рішення. Систематизовано завдання, що виникають на різних етапах ви-
рішення задачі вибору конкуруючих агентів: 

– завдання систематизації та структуризації вимог задачі, що виникає на 
підготовчому етапі до безпосередньо процесу оцінювання; 

– на етапі аналізу і оцінювання конкуруючих агентів існує проблема пе-
ретворення суджень експертів в кількісні оцінки; 

– після проведення опитування експертів виникає задача агрегації індиві-
дуальних оцінок у групову оцінку, при отриманні якої необхідно врахувати не 
тільки оцінки експертів, а й їх компетентність щодо задачі, яка розв’язується; 
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– після отримання рейтингу конкуруючих агентів необхідно визначити, 
які з них задовольняють основним вимогам задачі, а які варто виключити з рей-
тингу як невідповідні; 

– в деяких практичних задачах варто обирати не одного, а декількох аген-
тів, щоб уникнути можливих затримок у поставках, що вимагає розв’язання за-
дачі оптимізації розподілу обсягу замовлення. 

Проаналізовано види невизначеностей, що виникають в процесі вибору 
конкуруючих агентів, та основні критерії, які варто використовувати при оці-
нюванні  альтернатив. Обґрунтовано доцільність використання для підтримки 
процесу вибору конкуруючих агентів відповідної інформаційної технології.  

Оскільки задача отримання індивідуальних оцінок експертів характеризу-
ється багатокритеріальністю та невизначеністю, а критерії оцінки потенційних 
підрядників є як кількісними, так і якісними, для подальшого дослідження в 
якості методу формалізації експертних оцінок обґрунтовано застосування мето-
ду аналізу ієрархій. 

Виявлено, що при розв’язанні задачі оцінку компетентності експерта до-
цільно визначати не перед тим, як залучати його до участі в оцінюванні агентів, 
а безпосередньо в процесі оцінювання, що дозволяє зекономити час на підгото-
вку опитування експертів.  

Доведено можливість використання методів агрегації індивідуальних оці-
нок для зниження  суб’єктивності процесу прийняття групового рішення та ви-
кривленні індивідуальних оцінок під впливом думок лідерів групи в переговор-
них методах. 

Визначено задачі дисертаційної роботи, розв’язання яких дозволяє підвищити 
якість результатів вирішення проблеми вибору конкуруючих агентів. 

У другому розділі розроблено модель вибору конкуруючих агентів, удо-
сконалено метод визначення групових оцінок агентів на основі отримання, фор-
малізації та агрегації індивідуальних експертних оцінок. 

В моделі вибору конкуруючих агентів процес декомпозовано на три етапи 
(рис. 1): підготовчий етап, етап оцінювання конкуруючих агентів та етап завер-
шення оцінювання.  

На підготовчому етапі відбувається організація комісії з експертів, які за 
попередньою оцінкою вважаються компетентними. Після цього виконується ви-
явлення, структурування та оформлення вимог у вигляді набору критеріїв.   

На етапі оцінювання конкуруючих агентів формується перелік потенційно 
можливих рішень, на основі якого створюється список агентів. Попередньо віді-
брані експерти виконують індивідуальне оцінювання агентів, при цьому визнача-
ється компетентність самих експертів. На основі отриманої інформації обчислю-
ються групові оцінки агентів.  

На етапі завершення оцінювання формується рейтинг агентів та обирається 
найкраще рішення, після чого дані про задачу архівуються для подальшого вико-
ристання. 

Визначено, що найбільш значущою і складною частиною процесу вибору 
найкращого рішення є індивідуальне оцінювання агентів з визначенням компе-
тентності експертів та подальшою агрегацією групових оцінок. 
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Рисунок 1 – Процес проведення оцінювання конкуруючих агентів 

 
У загальному вигляді модель процесу вибору конкуруючих агентів відо-

бражається кортежем 
 P = <S, M, N, GW, V, D>, (1) 
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де },...,1|{ KSlsS l ==  – множина експертів в комісії, },...,1|{ KMjmM j ==  – 
множина критеріїв оцінювання учасників, },...,1|{ KNinN i ==  – множина конку-
руючих агентів, },...,1,,...,1|{ KNiKSlgwGW li ===  – множина векторів оцінок 
агентів, },...,1,10|{ KSlvvV ll =≤≤=  – вектор коефіцієнтів довіри до оцінок екс-

пертів, },...,1,1|{
1

KNiddD
KN

i
ii === ∑

=
 – вектор остаточних оцінок учасників, KS, 

KM, KN – кількість експертів, критеріїв і агентів, відповідно. 
Безпосередньо задача оцінювання агентів PDS пропонується представляти 

у вигляді набору даних 
 PDS = <Т, X, N, M, F, G, GW, V, R>,  (2) 

де Т – мета задачі, Х – множина шкал для вимірювання переваг, F – відображення 
множини агентів в множину оцінок, G – система переваг експерта, R – вирішальне 
правило для системи переваг.  

На етапі оцінювання при вирішенні задачі вибору серед конкуруючих 
агентів результат представлено у вигляді відображення DNF →: , де правилом 
відображення є процедура визначення рейтингу на основі оцінок експертів. 

На основі наведеної моделі процесу вибору конкуруючих агентів (1), (2) 
виведено функціональну модель, що описує представлення процесу у вигляді 
набору підсистем, взаємодій між ними і потоків даних. Це дозволяє визначити 
набори даних, які використовуються на кожному етапі роботи, оптимізувати ко-
жен з етапів окремо та підвищити точність рішень. 

Для підтримки процесу експертного оцінювання удосконалено метод ви-
значення групових оцінок агентів, який дозволяє виконувати отримання, фор-
малізацію та подальшу агрегацію індивідуальних оцінок експертів з урахуван-
ням коефіцієнтів довіри до оцінки кожного учасника групи. У загальному ви-
гляді процес отримання групової оцінки розподіляється на етапи: опитування ек-
спертів і формалізації  оцінок експертів; розрахунку сумарних експертних оцінок 
і визначення ступенів компетентності експертів; отримання групової експертної 
оцінки на основі індивідуальних оцінок; обчислення рейтингу агентів. 

Отримання індивідуальних оцінок експертів проводиться двома способами: 
– визначення абсолютної оцінки як рівня відповідності агента вимогам за 

кожним критерієм, що виконується шляхом виставлення абсолютної оцінки у 
відсотках (від 0 % до 100 %) всім агентам за кожним критерієм в порівнянні з 
вимогами завдання; 

– визначення відносної оцінки на основі порівняння агентів відносно 
один одного за кожним з критеріїв, що виконується за допомогою вдосконале-
ного методу аналізу ієрархій. 

Оскільки не завжди експерти можуть бути достатньо інформованими про 
особливості та обмеження кожної конкретної задачі, в роботі запропоновано 
крім узгодженості суджень оцінювати компетентність кожного експерта безпо-
середньо в процесі проведення опитування, що дозволяє знизити вплив менш 
компетентних експертів на остаточні оцінки агентів. 

Оцінювання компетентності виконується шляхом обчислення lv  – коефі-
цієнта довіри, який означає ступінь впевненості, з якою можна вважати експер-
та sl, де KSl ,...,1= , компетентним у проблемі, що розв’язується.  
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Для обчислення коефіцієнта довіри запропоновано додати в послідовність 
попарних порівнянь серію «контрольних» питань },...,1|{ KMkqQ k == , де 

rpk aq =  – відносна оцінка випадкової пари альтернатив з нижньої частини ко-
жної k-ї матриці порівняння альтернатив за критеріями, },2{ KNr ∈ , 

},1{ rKNp −∈ . У кожній матриці вибирається випадкова пара альтернатив p і r 
з частини матриці, розташованої під головною діагоналлю і надається експерту 
для порівняння. Якщо значення rpa  і  pra  одночасно або більше, або менше 1, 
то коефіцієнт довіри для даного питання слід вважати 0)( =kwl , тобто l-й екс-
перт показав некомпетентність при відповіді на k-те питання. В іншому випадку 
коефіцієнт довіри для даного питання розраховується згідно з формулою  
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 (3) 

Сумарний коефіцієнт довіри lv  до оцінки sl-го експерта, де KSl ,...,1= , 
обчислюється наступним чином 

 ∑
=

=
KM

k
ll kw

KM
v

1
)(1 .  (4) 

Якщо після проходження опитування значення lv  дорівнює 1, оцінкам ек-
сперта можна довіряти, а якщо 0=lv , то експерт вважається некомпетентним в 
даній проблемі і його результати не слід враховувати при агрегації групової 
оцінки. Такий підхід дозволяє вважати індивідуальні оцінки більш компетент-
них експертів більш значущими при розрахунку групових оцінок конкуруючих 
агентів. 

Після отримання індивідуальних оцінок та коефіцієнтів довіри до оцінки 
кожного експерта запропоновано проводити їх агрегацію для визначення групо-
вих оцінок. При визначенні групової експертної оцінки для кожного i-го агента 
визначається сумарна оцінка Sumi. Оскільки на етапі опитування експертів для 
кожного з KS експертів були отримані вектор глобальних пріоритетів lgw  та ко-
ефіцієнт довіри до оцінки експерта lv , розрахунок сумарної оцінки Sumi кожної 
i-ї альтернативи включає підсумовування оцінок ligw , що присвоїв їй кожний l-й 
експерт. При цьому оцінки слід множити на коефіцієнт довіри до оцінки експерта  

 ∑
=

⋅=
KS

l
lili gwvSum

1
. (5) 

Таким чином, чим більше значення коефіцієнта довіри lv , тим більший 
вплив має l-й експерт на загальну оцінку. 

Після підсумовування обчислюється рейтинг конкуруючих агентів 
},...,1|{ KNidD i == . Кожна індивідуальна оцінка помножується на коефіцієнт 



9 

довіри до оцінки експерта і обчислюється частка di кожного i-го агента в зага-
льній сумі оцінок:  

 
∑
=

= KN

a
a

i
i

Sum

Sumd

1

,  ∑
=

=
KN

i
id

1
1. (6) 

Альтернативи упорядковуються за зменшенням di. Кращою вважається 
альтернатива, чия частка є найбільшою ibest dd max= . Результатом є рейтинг 

агентів, де першим буде найкращий за оцінкою групи експертів агент. 
Вдосконалений метод визначення групових оцінок на основі агрегації 

експертних оцінок за кожним рішенням, що враховує при обчисленні сумарної 
оцінки кількісну перевагу агентів один над одним і коефіцієнти довіри до оцін-
ки кожного учасника групи, дозволяє вважати результати опитування компете-
нтних експертів більш значущими і тим самим підвищити якість групового рі-
шення. 

У третьому розділі удосконалено метод оцінювання конкуруючих агентів 
за набором критеріїв та модифіковано метод оптимізації розподілу обсягу замо-
влення між конкуруючими агентами, що враховує відносні коефіцієнти важливо-
сті критеріїв. 

В методі оцінювання конкуруючих агентів за набором критеріїв запропо-
новано використовувати нейромережевий підхід для синтезу моделей, що уза-
гальнюють наявну інформацію про оцінки експертів, які були отримані раніше 
в процесі вирішення аналогічних задач. 

На початковому етапі виконується побудова навчальної вибірки для по-
дальшого синтезу моделі залежності рейтингу агентів від набору значень абсо-
лютних оцінок агентів за критеріями. В якості вхідної інформації для побудови 
навчальної вибірки доцільно використовувати дані, отримані від експертів при 
вирішенні типових задач вибору агентів з подібними умовами.  

Після побудови навчальної вибірки виконується синтез моделі залежності 
рейтингу агентів від набору значень абсолютних оцінок агентів за критеріями. 
В роботі запропоновано використовувати нейромережеву модель, яка склада-
ється з трьох шарів, має один прихований шар, і за своєю архітектурою відо-
бражає декомпозицію задачі оцінювання агентів. Така архітектура є досить 
простою в реалізації та дозволяє при цьому забезпечити достатньо високий 
ступінь апроксимації та узагальнення наявних експертних даних, отриманих 
при розв’язанні типових задач вибору агентів з подібними умовами. В цій архі-
тектурі нейрони першого шару qZ1 , де KMq ,...,1= , призначені для визначення 
зваженої суми значень вектора }..,,.1|{ KMjxX j == , який відповідає вхідному 
зразку. Вихідний шар виконує остаточне оцінювання, формуючи рейтинг аль-
тернатив. Синтезована модель дозволяє оцінити ступінь відповідності альтер-
нативи умовам завдання на основі абсолютних оцінок альтернативи експертом 
без необхідності виконання попарних порівнянь, що дозволяє скоротити час 
роботи експерта.  

Нейронна мережа виконує оцінювання агентів на основі оцінок кожного з 
експертів, що беруть участь в опитуванні. Після цього складається таблиця ре-
зультатів для оцінювання агентів ni за абсолютними оцінками експертів sl. По-
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тім для кожного агента обчислюється його оцінка з урахуванням інформації, 
отриманої від усіх експертів 

 ∑
=

=
TKS

l
il

T
i Zf

KS
rt

1
),(1  (7) 

де KST – кількість експертів, що беруть участь в оцінюванні агентів, )(Zfil  – 
значення результату оцінки i-го агента l-м експертом. 

Після структурно-параметричного синтезу моделі проводиться класифі-
кація, в процесі якої формуються локальні списки: список відповідних агентів 
L1 і список невідповідних агентів L0. Кожний агент оцінюється за кількістю йо-
го потраплянь у локальні списки невідповідності експертів. Визначено, що чим 
більше невідповідність агента, тим нижче його рівень надійності, і при досяг-
ненні деякого порогового значення E він повинен бути повністю виключений з 
рейтингу як такий, що не відповідає умовам завдання. 

Доведено, що вдосконалений метод оцінювання конкуруючих агентів до-
зволяє складати рейтинг учасників та враховувати при складанні рейтингу оці-
нки експертів, ґрунтуючись на результатах задач, які вирішувались раніше, що 
дає можливість підвищити рівень автоматизації процесу прийняття рішення та 
зменшити витрати на проведення процесу оцінювання.  

Метод оптимізації розподілу обсягу замовлення між конкуруючими аге-
нтами  дозволяє при розв’язанні певних практичних задач розподілити весь не-
обхідний обсяг замовлення між деякою кількістю агентів Z, подібних за зна-
ченням якісних критеріїв, що дозволяє уникнути ситуацій, які вимагають по-
вторного проведення оцінювання. 

Якщо замовник бажає обрати не одного, а відразу i агентів, то завдання оп-
тимізації розподілу обсягу всього замовлення U між декількома агентами предста-
вляється у вигляді optΨ  задачі мінімізації суми всіх витрат P частин замовлення ui, 
а також мінімізації часу it∆ , необхідного для виконання замовлення. Якщо агенти 
виконують поставку товарів або послуг одночасно, загальний час виконання пов-
ного обсягу замовлення it∆  визначається через рішення відповідної екстремаль-
ної задачі: 
 Φ=Ψ

Ω
minopt , }2,1|{ =Φ=Φ kk , ∑=Φ

i
ii Pu1 , it∆=Φ max2 , ∑=Ω

i
iuU: , (8) 

 де kΦ  – часткові критерії оптимальності. 
Пошук оптимального розподілу (8) запропоновано виконувати шляхом іте-

раційного процесу перебору на деякій дискретній множині варіантів рішень. При 
цьому слід враховувати відносні пріоритети критеріїв вартості і часу виконання 
замовлення, визначені на основі експертних оцінок в процесі оцінювання конку-
руючих агентів. 

При пошуку оптимального рішення показником позитивного результату 
ітерації вважається те, що відносний рівень зниження якості за одним частковим 
критерієм не перевищує відносного рівня підвищення якості за іншим частковим 
критерієм. Нехай існують рішення Ya і Yb, що представляють собою способи ро-
зподілу обсягу замовлення U на частини ui. Міра відносної зміни якості рішен-
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ня при переході від рішення Ya до Yb  за кожним з критеріїв визначається насту-
пним чином 

 
k

YYY

bak
bak

ba

YYYY
Φ

∆Φ
=Φ∆

∈ },{
max

),(),(~ , (9) 

де )()(),( bkakbak YYYY Φ−Φ=∆Φ  – абсолютні зміни значень часткових критері-
їв оптимальності при переході від рішення Ya до Yb. 

Максимальне зниження якості рішення при переході від рішення Ya до Yb 
визначається наступним чином  

 )),(~min(),(~
min bakkba YYdYY Φ∆⋅=Φ∆ . (10) 

Аналогічно максимальне підвищення якості рішення при переході від рі-
шення Ya до Yb становить 

 )),(~max(),(~
max bakkba YYdYY Φ∆⋅=Φ∆ .  (11) 

Рішення Yb перевищує рішення Ya ( ab YY  ), якщо виконується умова  

 ),(~),(~
minmax baba YYYY Φ∆>Φ∆ . (12) 

Відповідно, рішення Ya перевищує рішення Yb ( ba YY  ) при  

 ),(~)(~
min,max baba YYYY Φ∆≤Φ∆ . (13) 

В якості початкового рішення вибирається випадковий вузол дискретної 
сітки рішень. Однак слід враховувати, що агент може обмежити мінімальний 
обсяг, який він згоден поставити в рамках однієї задачі. Значення частини обся-
гу замовлення ui для кожного агента слід обговорити додатково ще на етапі 
оцінювання.  

Таким чином, процес оптимізації з урахуванням коефіцієнтів важливості 
критеріїв представлено у вигляді наступних етапів: 

– на першій ітерації r = 1 вибирається початкове рішення задачі розподілу 
Y0. Потім обчислюються значення часткових критеріїв оптимальності Фk для 
обраного рішення Y0; 

– вибирається наступне рішення задачі розподілу Yr і обчислюються зна-
чення часткових критеріїв оптимальності Фk для рішення Yr; 

– відповідно до (9) – (13) визначається рішення Yt, що перевищує інші рі-
шення. Якщо умова закінчення пошуку виконана, то обчислення припиняється, 
а рішення Yt приймається за наближене рішення задачі. В іншому випадку при-
значається Y0 = Yt, виконується перехід до попереднього етапу і повторюється 
процес вибору і порівняння.  

В якості умови закінчення пошуку запропоновано використовувати дося-
гнення попередньо заданої кількості ітерацій або закінчення повного перебору 
дискретної множини рішень Ys. Останнє рішення Yt  містить наближене значен-
ня оптимального розподілу обсягу замовлення U на i частин ui. 

Запропонований метод оптимізації розподілу обсягу замовлення між кон-
куруючими агентами дозволяє враховувати відносні коефіцієнти важливості 
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критеріїв, отримані на основі експертних оцінок, оптимально розподілити обсяг 
між декількома агентами, а також мінімізувати витрати і уникнути можливих 
затримок в поставках. 

У четвертому розділі наведено результати експериментального дослі-
дження розроблених методів і моделей при розв’язанні практичних задач вибо-
ру конкуруючих агентів, які стали основою розробки прикладної інформаційної 
технології.  

Реалізацією інформаційної технології є відповідна інформаційна система 
вибору конкуруючих агентів, основною метою якої є підтримка процесу прове-
дення тендерів, а саме: підготовка і формалізація тендерного завдання, прове-
дення опитування експертів, розрахунок оцінок пропозицій, додаткова обробка 
і оптимізація результатів, вибір остаточного рішення. Система призначена для 
вирішення наступних функціональних задач: забезпечення підтримки експертів 
в процесі оцінювання конкуруючих агентів; забезпечення математичної і техні-
чної підтримки процесу оцінювання, класифікації та відбору учасників; прове-
дення оптимізації розподілу обсягу замовлення згідно із заданими параметрами. 
На основі зазначених задач виділено функціональні підсистеми, відображені в 
архітектурі системи (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Схема взаємодії підсистем інформаційної системи 

вибору конкуруючих агентів 
 
Підсистема аналізу складається з бази моделей та бази методів. При над-

ходженні від користувача задачі, яку необхідно розв’язати, система вибирає з 
бази модель, що їй відповідає, та за необхідності використовує відповідні мето-
ди. База моделей розробленої системи містить модель процесу проведення тен-
дера, що визначається кортежем (1), модель задачі прийняття рішень в тендері 
PDS (2), нейромережеву модель для оцінювання агентів, модель розподілу обся-
гу замовлення між декількома агентами (8). База методів інформаційної систе-
ми включає метод отримання та формалізації оцінок експерта, заснований на 
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модифікації методу аналізу ієрархій, метод прийняття групових рішень на ос-
нові агрегації оцінок експертів з урахуванням їх компетентності, вдосконале-
ний метод оцінювання конкуруючих агентів за набором критеріїв, метод опти-
мізації розподілу обсягу замовлення між конкуруючими агентами з урахуван-
ням відносних коефіцієнтів важливості критеріїв. 

Визначено, що робота інформаційної системи заснована на розділенні 
етапів вирішення задачі, контролі на кожному етапі і зниженні впливу учасни-
ків цих етапів один на одного. Оскільки задача вибору агентів складається з рі-
зних етапів, що вимагають різного рівня компетентності та обізнаності в про-
блемі, в системі передбачено три ролі для користувачів: оператор, експерт, ад-
міністратор.  

Програмне забезпечення розроблено на основі клієнт-серверної архітек-
тури з широким використанням web-технологій. При цьому клієнтські програ-
ми функціонують за принципом «тонкий клієнт» і можуть використовуватися 
на будь-якому пристрої з доступом до мережі Інтернет незалежно від програм-
ної платформи, а серверний додаток має бути запущений на web-сервері і вима-
гає для коректної роботи наявність бази даних. 

Для експериментального дослідження запропонованих методів, моделей 
та інформаційної технології вирішено задачі вибору конкуруючих агентів при 
проведенні тендерів. Використано дані, засновані на тендерних завданнях, про-
позиціях учасників і результатах тендерів, що проводились проектними компа-
ніями ТОВ «ТФС ГмбХ» (м. Запоріжжя) і «ВСТ» (м. Запоріжжя), а також оцін-
ки запрошених експертів. Результати експериментального дослідження довели 
ефективність розроблених моделей та методів. Використання інформаційної те-
хнології, заснованої на запропонованих моделях і методах,  при розв’язанні 
практичних задач дозволило знизити час роботи експертів та підвищити якість 
результатів експертного оцінювання. 

Додатки містять огляд практичних задач вибору конкуруючих агентів, таб-
лиці вихідних даних для експериментального дослідження та копії документів 
про впровадження та належність результатів роботи.  

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі вирішено науково-практичну задачу підтримки 

процесу вибору конкуруючих агентів за допомогою застосування моделей і ме-
тодів отримання та формалізації індивідуальних і групових оцінок експертів, 
методів класифікації та оптимізації результатів оцінювання, що стало основою 
розробки відповідної прикладної інформаційної технології. Основні результати, 
отримані в процесі дослідження, дозволяють сформулювати такі висновки: 

1. Проаналізовано основні існуючі рішення проблеми експертного оціню-
вання конкуруючих агентів. Обґрунтовано необхідність та перспективність 
створення нових та удосконалення існуючих методів та моделей підтримки 
процесу вибору конкуруючих агентів при розв’язанні практичних задач. 

2. Запропоновано модель процесу вибору конкуруючих агентів на основі 
його декомпозиції на чітко визначені підпроцеси, обмежені заданими наборами 
вхідних і вихідних даних. Розбиття процесу на декілька етапів від постановки 
завдання до вибору найкращого рішення дозволяє визначити набори даних, які 
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використовуються на кожному з них, що робить можливою незалежну оптимі-
зацію кожного з етапів. 

3. Удосконалено метод визначення групових оцінок агентів на основі агре-
гації індивідуальних експертних оцінок з урахуванням ступеня компетентності 
експертів. Формування рейтингу агентів відбувається за допомогою абсолютного 
та відносного оцінювання з визначенням компетентності експерта шляхом обчи-
слення коефіцієнта довіри до отриманих результатів, при обчисленні сумарної 
оцінки враховується кількісна перевага агентів один над одним і коефіцієнти 
компетентності кожного учасника групи. Такий підхід дозволяє вважати резуль-
тати опитування компетентних експертів більш значущими, і, як наслідок, під-
вищити якість остаточного рішення. 

4. Удосконалено метод рейтингового оцінювання конкуруючих агентів, що 
дозволяє агрегувати судження всіх експертів, і виключати тих учасників, чиї про-
позиції не відповідають формальним умовам поточної задачі. Це дає можливість 
підвищити рівень автоматизації процесу прийняття обґрунтованих  рішень та 
зменшити витрати на проведення процесу оцінювання. 

5. Удосконалено метод оптимізації розподілу обсягу замовлення між кон-
куруючими агентами, який враховує відносні коефіцієнти важливості критеріїв, 
що дозволяє оптимально розподілити зазначений в формальних умовах задачі 
обсяг замовлення між двома чи трьома учасниками для мінімізації витрат і уни-
кнення можливих затримок в поставках. Пошук найкращого розподілу запро-
поновано представляти у вигляді ітераційного процесу перебору на дискретній 
множині варіантів рішень, де при визначенні переважаючого розподілу врахо-
вуються нормовані значення пріоритетів критеріїв оцінки. 

6. Запропоновано інформаційну технологію, засновану на розроблених 
методах і моделях оцінювання конкуруючих агентів. Виконано програмну реа-
лізацію інформаційної системи для підтримки процесу вибору найкращого рі-
шення серед конкуруючих агентів, що включає етапи підготовки, проведення 
опитування експертів, розрахунку оцінок пропозицій, вибору найкращого рі-
шення і подальшої оптимізації отриманих результатів. 

7. Проведено експериментальне дослідження ефективності застосування 
розроблених методів при вирішенні практичних завдань. Виявлено, що ураху-
вання в груповій оцінці коефіцієнта довіри до оцінки експерта впливає на роз-
поділ оцінок в остаточному рейтингу агентів, в деяких випадках викликаючи 
зміну лідера рейтингу учасників. Вдосконалений метод оцінювання конкурую-
чих агентів за набором критеріїв дозволяє виключити до 40 % учасників, при-
чому чим більше завдань вирішується за допомогою розробленої системи, тим 
більш точним є результат навчання моделі на основі даних про попередні зада-
чі. Запропонований метод оптимізації розподілу обсягу замовлення між конку-
руючими агентами довів свою ефективність, дозволивши знизити очікувану ва-
ртість проекту в деяких випадках від 4,5 % до 6 % при зниженні загального те-
рміну виконання замовлення від 28 % до 60 %. 

8. Отримані в роботі теоретичні та практичні результати впроваджено у  
проектних компаніях ТОВ «ТФС ГмбХ» (м. Запоріжжя) та «ВСТ» (м. Запоріж-
жя), а також у навчальний процес кафедри програмних засобів ЗНТУ.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Колпакова Тетяна Олексіївна. Методи, моделі та інформаційна техно-
логія підтримки процесу вибору конкуруючих агентів. – На правах рукопи-
су. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2017. 

Мета дисертації – підвищення ефективності процесу експертного оціню-
вання на основі методів, моделей та інформаційної технології підтримки проце-
су вибору конкуруючих агентів. 

Об’єкт дослідження – процес вибору конкуруючих агентів. Предмет 
дослідження – моделі, методи та інформаційна технологія вибору конкуруючих 
агентів. 

Розроблено нові моделі, методи  та інформаційну технологію, які забез-
печують підтримку впродовж всього процесу вибору конкуруючих агентів з 
метою підвищення якості рішення, що приймається.  

Запропоновано модель процесу вибору конкуруючих агентів, в якій склад-
ний процес вибору декомпозується на чітко визначені етапи. Удосконалено ме-
тод визначення групових оцінок агентів на основі отримання, формалізації та аг-
регації індивідуальних експертних оцінок за кожним рішенням, що включає ета-
пи абсолютного і відносного оцінювання та враховує коефіцієнти довіри до оці-
нки кожного учасника. Удосконалено метод оцінювання конкуруючих агентів за 
набором критеріїв, що дозволяє складати рейтинг агентів. Удосконалено метод 
оптимізації розподілу обсягу замовлення між конкуруючими агентами, який вра-
ховує відносні коефіцієнти важливості критеріїв. Створено інформаційну техно-
логію, що дозволяє автоматизувати процес вибору конкуруючих агентів. Вико-
нано експериментальні дослідження з вирішення практичних задач вибору кон-
куруючих агентів. Розроблену інформаційну систему впроваджено на підприєм-
ствах i в організаціях. 

Ключові слова: інформаційна технологія, конкуруючі агенти, індивідуа-
льні експертні оцінки, групові експертні оцінки, компетентність експерта, кое-
фіцієнт довіри до оцінки експерта, класифікація, оптимізація. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Колпакова Татьяна Алексеевна. Методы, модели и информационная 

технология поддержки процесса выбора конкурирующих агентов. – На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.06 – информационные технологии. – Национальный 
технический университет «Харьковский политехнический институт», Харьков, 
2017. 

Цель диссертации – повышение эффективности процесса экспертного 
оценивания на основе методов, моделей и информационной технологии подде-
ржки процесса выбора конкурирующих агентов. 
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Объект исследования – процесс выбора конкурирующих агентов. 
Предмет исследования – модели, методы и информационная технология 

выбора конкурирующих агентов. 
Выполнен анализ процесса выбора конкурирующих агентов, рассмотрены 

проблемы и задачи, возникающие на различных этапах этого процесса, проана-
лизированы виды возникающих неопределенностей. Обоснована необходи-
мость использования информационных технологий для поддержки процесса 
выбора конкурирующих агентов. Проанализированы существующие методы 
получения индивидуальных и групповых экспертных оценок, а также методы 
оценивания компетентности экспертов. Сделаны выводы о существующих не-
достатках рассмотренных методов.  

Предложена модель процесса выбора конкурирующих агентов, в которой 
сложный процесс выбора разбивается на четко определенные подпроцессы, что 
позволяет определить наборы данных, используемые на каждом из них, и опти-
мизировать каждый из этапов независимо.  

Усовершенствован метод определения групповых оценок агентов на осно-
ве суммирования индивидуальных экспертных оценок по каждому решению с 
учетом степени компетентности экспертов. Метод включает этап формирова-
ния рейтинга агентов с помощью абсолютного и относительного оценивания с 
определением компетентности каждого эксперта путем вычисления коэффи-
циента доверия к его мнению, а также учитывает при вычислении суммарной 
оценки количественное преимущество агентов друг над другом и коэффи-
циенты компетентности каждого участника группы, что позволяет считать оце-
нку компетентных экспертов более значимой с целью повышения качества по-
лучаемого решения. 

Усовершенствован метод оценивания конкурирующих агентов по набору 
критериев, позволяющий составлять рейтинг агентов с учетом мнений всех 
участвующих экспертов, и исключать тех агентов, чьи предложения не соответ-
ствуют условиям задачи. 

Усовершенствован метод оптимизации распределения объема заказа ме-
жду конкурирующими агентами, который учитывает относительные коэффи-
циенты важности критериев, что позволяет оптимально распределить объем 
между несколькими агентами, минимизировать затраты и избежать возможных 
задержек в поставках. 

 Предложена информационная технология, основанная на разработанных 
методах и моделях оценивания конкурирующих агентов. Выполнена програ-
ммная реализация информационной системы. Разработанная информационная 
система осуществляет всестороннюю поддержку процесса выбора наилучшего 
решения среди конкурирующих агентов, включающую этапы подготовки, про-
ведения опроса экспертов, расчета оценок предложений, выбора наилучшего 
решения и последующей оптимизации полученных результатов. 

Проведено экспериментальное исследование эффективности применения 
разработанных методов при решении практических задач. Полученные экспе-
риментальные результаты показали, что разработанные методы позволяют уто-
чнить оценки агентов в окончательном рейтинге вплоть до изменения лидера 
рейтинга, исключить до 40 % участников, не соответствующих условиям зада-
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чи, снизить ожидаемую стоимость проекта в некоторых случаях от 4,5 % до 6 % 
при снижении общего срока выполнения заказа от 28 % до 60 %. 

Полученные в работе теоретические и практические результаты внедрены в 
производство, а также в учебный процесс, что подтверждается актами внедрения. 

Ключевые слова: информационная технология, конкурирующие агенты, 
индивидуальные экспертные оценки, групповые экспертные оценки, компетен-
тность эксперта, коэффициент доверия к оценке эксперта, классификация, оп-
тимизация. 
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The purpose of the thesis – increasing of selection process effectiveness basing 
on methods, models and information technology of supporting the process of 
competing agents selecting. 

The object of research – the process of competing agents selecting. The subject 
of research – models, methods and information technology of competing agents 
selecting. 

New models, methods and information technology which provide support of 
the entire process of competing agents selecting and allow to improve the quality of 
decisions are developed. 

The model of the process of competing agents selecting, which represents 
decomposition of the process into a set of defined stages is proposed. The method of 
determining group ratings based on individual expert ratings for each decision which 
includes obtaining of individual ratings of experts comprising absolute and relative 
evaluation and takes into account coefficients of confidence in the evaluations 
provided by each participant is improved. The method of competing agents 
evaluating by a set of criteria that allows to rank the agents is improved. A method of 
optimizing the distribution of the order among competing agents which takes into 
account the relative importance of criteria is improved. An information technology 
which allows to automate the process competing agents selecting is developed. 
Experimental research on solving practical problems of competing agents selection 
was performed. The information system is implemented in enterprises and 
organizations. 

Keywords: information technology, competing agents, individual expert 
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