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АНОТАЦІЯ 

Лютенко І. В. Моделі та інформаційні технології комплексного оціню-

вання багатоознакових об’єктів в задачах підтримки прийняття рішень. –

 Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних на-

ук (доктора філософії) за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні техноло-

гії» (122 – Комп’ютерні науки). – Національний технічний університет «Хар-

ківський політехнічний інститут», Харків, 2017. 

Об’єкт дослідження – процес комплексного оцінювання багатоознако-

вих об’єктів в задачах підтримки прийняття рішень. 

Предмет дослідження – моделі, методи та інформаційні технології 

комплексного оцінювання багатоознакових об’єктів в задачах підтримки 

прийняття рішень. 

Дисертацію присвячено вирішенню науково-практичної задачі – роз-

робці моделей та інформаційної технології комплексного оцінювання склад-

них об’єктів багатоознакової природи для підвищення обґрунтованості про-

цесу прийняття рішень. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, зазначено зв’язок 

роботи з науковими темами, сформульовано мету і задачі дослідження, ви-

значено об’єкт, предмет і методи дослідження, показано наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію про прак-

тичне використання, апробацію результатів та їх висвітлення у публікаціях. 

У першому розділі проведено аналіз задачі оцінювання складних 

об’єктів, підходів та технологій її вирішення в межах підтримки прийняття 

рішень, визначено необхідність дослідження задачі оцінювання як складної 

системи, наведено постановку задач щодо формалізації процесу комплексно-

го оцінювання багатоознакових об’єктів.  

У реальних ситуаціях оцінювання число ознак, що описують власти-

вості складних об’єктів, є досить великим. Багатоознаковий об’єкт – це 

об’єкт, який описується багатьма якісними і/або кількісними ознаками і може 

існувати в декількох екземплярах. Тому безпосереднє порівняння, упорядку-

вання або класифікація багатоознакових об’єктів є дуже трудомісткою про-

цедурою, яка вимагає значних витрат часу і розробки спеціальних методів 

обробки інформації. На практиці згортка багатьох різнорідних ознак або не-

можлива, або математично некоректна, що не дає можливості вирішення за-

дач оцінювання та класифікації класичними методами. Наявність невизначе-

ності внаслідок збору даних з різних джерел також ускладнює проблему. 
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Крім того, при вирішенні задач великої розмірності нерідко застосовуються 

спрощені стратегії, які враховують тільки частину наявної інформації, що не-

гативно позначається на підсумках впорядкування об’єктів, вироблення ви-

рішальних правил, побудові меж класів рішень і ускладнює подальший ана-

ліз отриманих результатів. 

У другому розділі розглянуто базові засади побудови системи комп-

лексного оцінювання, обґрунтовано вибір математичного інструментарію, 

розроблено науково-практичний метод до реалізації процесу комплексного 

оцінювання, а також запропоновано концептуальну модель комплексного 

оцінювання. 

Побудова сукупності показників базується на використанні дерева вла-

стивостей, яке характеризує інтегральну якість об’єкта оцінювання та бу-

дується за певними правилами, які детально досліджено в теоретичній квалі-

метрії. 

Для отримання інтегрального показника запропоновано процедуру по-

слідовного комплексного оцінювання. Для цього спочатку згортаються окре-

мі показники, потім  вже отримані показники. У багатьох випадках логіка 

згортки диктується деревом цілей, структурою декомпозиції цілей і завдань 

системи управління. 

Таким чином, показано, що для оцінки багатоознакових об’єктів до-

цільною є розробка мережевої моделі комплексного оцінювання, оскільки 

саме вона надає можливість отримати агреговану оцінку об’єкта, врахувати 

різні групи показників, які його характеризують; порівнювати альтернативні 

варіанти між собою та вибирати найбільш вигідний з точки зору поставлених 

цілей.  

Запропонований метод комплексного оцінювання поєднує методи вер-

бального аналізу рішень і процедури зниження розмірності простору ознак, 

за допомогою яких велике число вихідних характеристик об’єктів (числових, 

символьних або вербальних) послідовно агрегуються в невелике число кри-

теріїв. Шкали критеріїв запропоновано конструювати за допомогою комбіна-

цій декількох методів. Сформовані критерії використовуються при вирішенні 

задач прийняття рішень. Процедура агрегування ознак має блоковий харак-

тер, за рахунок чого значно скорочуються трудомісткість і час отримання пі-

дсумкових результатів, з’являється можливість їх змістовного пояснення. 

У третьому розділі розроблено метод комплексного оцінювання склад-

них об’єктів. Запропоновано методику побудови системи первинних показ-

ників з використанням розробленої онтології дерева властивостей відповідно 
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дорозглянутих правил побудови. Розглянуто критерії вибору первинних по-

казників. Розроблено мережеву модель комплексного оцінювання. 

На етапі формування системи показників відповідно до поставленихці-

лей оцінювання проводиться формалізація об’єкта. Для цього визначається 

ситуація оцінювання та будується дерево властивостей. Отримані характери-

стики (властивості) об’єкта можуть бути представлені кількісними та якісни-

ми показниками. Тому для якісних показників будуються градації оцінок, а 

кількісні шляхом нормалізації переводяться у відносні одиниці і таким чином 

формується множина первинних показників. Для вирішення задачі визначен-

ня відповідності первинних показників та критеріїв досягнення цілей управ-

ління в роботі пропонується використання бінарної логічної мережі.  

Оскільки первинні показники неоднорідні за своєю суттю і мають різні 

одиниці виміру, неможливо скласти один агрегований показник шляхом зго-

ртки їх значень. Тому доцільно сформувати декілька рівнів агрегованих пока-

зників відповідно до дерева цілей, які послідовно будуть згортатися в один. 

Для цього використовується послідовна згортка шляхом побудови мережевої 

моделі комплексного оцінювання. 

З іншого боку, проміжні агреговані показники дають оцінку різних ас-

пектів складного об’єкта та можуть використовуватися в процесі оцінювання 

як самостійні. 

Для проведення повноцінного аналізу отриманої оцінки запропоновано 

використання задачі комплексного оцінювання у зворотному напрямку. Це 

дозволитьпроаналізувати всі показники об’єкта та виявляти «вузькі місця», 

сформувати шляхи підвищення значень відповідних показників та дослідити 

вплив зміни значень первинних показників на значення результуючої ком-

плексної оцінки. 

Четвертий розділ присвячено удосконаленню інформаційної технології 

комплексного оцінювання складних об’єктів багатоознакової природи. За-

пропоновано функціональну схему інформаційної технології, розроблено ар-

хітектуру СППР, проведено тестування та дослідження навантаження на роз-

роблені програмні компоненти. Запропонований метод застосовано для ви-

рішення різних задач оцінювання: оцінка ресурсного забезпечення ВНЗ, са-

мооцінка навчального закладу щодо готовності до ліцензування та акредита-

ції, оцінка проектів технологічного оновлення тощо. 

Запропонована інформаційна технологія комплексного оцінювання ба-

гатоознакових об’єктів за рахунок повторного використання компонентів си-

стеми комплексного оцінювання дозволяє автоматизувати процес обробки 
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даних щодо формування оцінок в задачах підтримки прийняття рішень та 

вдосконалити процеси вирішення задач прийняття рішень. 

Ключові слова: інформаційна технологія, багатоознаковий об’єкт, ком-

плексне оцінювання, первинний показник, агрегування показників, квалімет-

рична методика. 
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SUMMARY 

Liutenko I. V. Models and information technologies of multiattribute object 

comprehensive assessment in the tasks of decision-making support. – Qualification 

scientific work on the rights of. 

The dissertation for a candidate degree in technical sciences (PhD), specialty 

05.13.06 «Information Technologies» (122 – Computer science). – National Tech-

nical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 2017. 

The object of the study is the process of multiattribute object comprehensive 

assessmentin the tasks of decision-making support. 

The subject of research - models, methods and information technologies of 

multiattribute object comprehensive assessmentin the tasks of decision-making 

support. 

The dissertation is devoted to the solution of the scientific and practical 

problem - the development of models and information technology for complex ob-

jects of multi-sign nature comprehensive assessment to increase the validity of the 

decision-making process. 

In the introduction the relevance of the dissertation topic is substantiated, the 

connection of work with scientific themes is specified, the purpose and tasks of the 

research is formulated, the object, subject and methods of the research are defined, 

the scientific novelty and practical significance of the results are shown,  infor-

mation on practical use, testing of the results and their coverage in the publications 

are provided. 

In the first section task analysis of the assessing complex objects, approach-

es and technologies for its solution within the framework has been performed, the 

necessity of studying the problem of evaluation as a complex system has been de-

termined, task description for the formalization of the multiattribute object com-

prehensive assessment process has been given. 

In real-world evaluation situations the number of features describing the 

properties of complex objects is quite large. A multiattribute object is an object 

that is described by many qualitative and/or quantitative attributes and can exist in 

several instances. Therefore direct comparison, arrangement or classification of 

multiattribute objects is a very time-consuming process, which requires considera-

ble time effort and developing special methods of information processing. In prac-

tice the convolution of many heterogeneous signs is either impossible or mathe-

matically incorrect, which doesn’t allow solving the problems of evaluation and 

classification by classical methods. The uncertainty as a result of data collection 

from different sources also complicates the problem. In addition when solving 
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problems of large dimension simplified strategies are used, that takes into account 

only part of the available information, which negatively affects the objects order-

ing results, the decisive rules development, the classes solutions boundaries con-

struction and complicates further results analysis. 

The second chapter deals with the basic principles of integrated assessment 

system constructing, the choice of mathematical tools is justified, a scientific and 

practical approach to the implementation of the comprehensive assessment process 

is developed, and a conceptual model of comprehensive assessment is proposed. 

The set of indicators construction is based on the use of the property tree, 

which characterizes the integral quality of the evaluation object and is built upon 

certain rules that are thoroughly investigated in the theoretical qualimetry. 

In order to obtain an integral index a procedure for sequential integrated 

evaluation is proposed. For this purpose individual indicators are first folded down, 

then the indicators already obtained. In many cases the logic of convolution is dic-

tated by the objectives tree, by the structure of the goals decomposition and by  the 

control system tasks. 

Thus, it has been shown that for the multiattribute objects assessment it is 

expedient to develop a network model of integrated evaluation, since it provides 

the opportunity: to obtain the aggregated assessment of the object; take into ac-

count different groups of indicators that characterize it; compare alternatives with 

each other and choose the most advantageous from the goals point of view. 

The proposed method of comprehensive assessment combines the methods 

of solution verbal analysis and the procedure for reducing the dimension of the at-

tributes space, whereby a large number of objects output characteristics (numeric, 

symbolic or verbal) is consistently aggregated into a small number of criteria. The 

criteria scales are proposed to be constructed using combinations of several meth-

ods. The developed criteria are used in solving decision-making problems. The 

procedure of aggregation of signs has a block character, due to which the complex-

ity and time of obtaining the final results are considerably reduced, there is a pos-

sibility of their meaningful explanation. 

In the third section a method for complex objects comprehensive assessment 

has been developed. The technology of constructing a system of primary attributes 

based on a property tree has been proposed, rules for constructing a property tree 

and criteria for choosing primary indicators have been considered. A network 

model of comprehensive assessment has been developed. 

At the formation stage of indicators system in accordance with the objectives 

of evaluation, the formalization of the object is carried out. To do this, the evalua-
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tion situation is determined and the property tree is constructed. Obtained proper-

ties of the object can be represented by quantitative and qualitative indicators. 

Therefore, for qualitative indicators, gradations of estimates are constructed, and 

quantitative by normalization are translated into relative units and thus a set of 

primary indicators is formed. To solve the problem of determining the correspond-

ence of primary indicators and criteria for achieving the objectives of management 

the use of binary logic network is proposed in the work. 

Since the primary indicators are heterogeneous in nature and have different 

units of measure, it is impossible to make one aggregate indicator by converting 

their values. Therefore it is advisable to form several levels of aggregated metrics 

in accordance with the objectives tree, which will be successively converted into 

one. For this purpose a consistent convolution is used by constructing a network 

model of complex assessment. 

On the other hand, intermediate aggregates give an assessment of various 

aspects of a complex object and can be used as an independent evaluation process. 

In order to carry out a thorough analysis of the obtained evaluation, it is pro-

posed to use the problem of complex assessment in the opposite direction. This 

will allow to analyse all indicators of the object and identify bottlenecks, to form 

ways to increase the values of the relevant indicators and to investigate the effect 

of changes in the values of the primary indicators on the value of the resulting in-

tegrated assessment. 

The fourth section is devoted to the technology improvement of the complex 

objects of multi-sign nature comprehensive assessment. The functional scheme of 

information technology has been proposed, the SPPR architecture has been devel-

oped, load testing and researching on the developed software components have 

been carried out. The proposed method is used for solving various tasks of assess-

ment: assessment of higher educational institutions resource provision, self-

assessment of the educational institution regarding readiness for licensing and ac-

creditation, assessment of technological update projects, etc. 

The proposed information technology of the complex objects of multi-sign 

nature comprehensive assessment through the reuse of components of the compre-

hensive assessment system allows to automate the data computing process with 

respect to the formating of evaluations in decision support problems and to im-

prove the decision-making processes. 

Keywords: information technology, multiattribute object, comprehensive as-

sessment, primary indicator, indicator aggregation, qualimetric method. 
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