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Анотація. Розглянуто задачу побудови інтегрального індикатору на основі агрегування
набору часткових показників. В рамках концепції машинного навчання передбачається,
що набір вихідних даних складається з набору статистичних даних вимірювань
часткових показників та експертних оцінок відповідних значень інтегрального
індикатору. Для оцінки параметрів лінійної моделі інтегрального індикатору
використовується метод оптимального узгодження експертних і статистичних
оцінок.
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Проблема побудови узагальнених інтегральних показників (індикаторів)
якості на основі агрегування окремих часткових показників ефективності є
однією з центральних в системному аналізі складних соціальних та технікоекономічних систем [1, 2]. Подібні завдання виникають при вибрі ефективних
варіантів, аналізу ефективності інвестицій, у маркетингових дослідженнях тощо.
Під інтегральним індикатором зазвичай розуміють скалярну функцію, яка в
певному сенсі визначає узагальнену характеристику якості об'єктів і залежить
від набору часткових показників, що характеризують їхні індивідуальні
особливості чи властивості [3]. Різні методи агрегування набору часткових
показників в одному узагальненому розроблялись в рамках загальної теорії
багатокритеріального прийняття рішень [4]. Загальновідомо, що для цього
необхідно залучати додаткову інформацію у вигляді експертних оцінок
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відносної важливості певних окремих показників та (або) оцінки інтегрального
показника в цілому. Ці експертні оцінки зазвичай формуються з використанням
вихідних даних у вигляді набору статистичних даних вимірювань часткових
показників для даного набору об'єктів. Тоді проблема побудови інтегрального
показника зводиться до відновлення деякої невідомої скалярної функції, яка
відображає переваги експертів і значення якої експертно оцінюються для
кожного вимірюваного набору часткових показників. У цьому формулюванні
задачу побудови інтегрованих індикаторів можна розглядати в рамках
загальної концепції машинного навчання, точніше, навчання перевагам
(preference learning), оскільки модель інтегральних показників повинна
відображати уподобання експертів [5].
Вибір методу вирішення цієї задачі значною мірою визначається
наявними вихідними даними, що трактуються в даному випадку як навчальний
набір даних (training dataset). Якщо доступні лише результати вимірювань
окремих часткових показників ефективності, то вочевидь використовується
концепція неконтрольованого навчання, яка для проблеми побудови
інтегрального показника зазвичай реалізується за допомогою аналізу головних
компонент [6]. Якщо є додаткова інформація, така, як експертні оцінки
інтегрального показника, та оцінки відносної значущості часткових показників,
проблема може трактуватися як задача відновлення регресії. Тоді, як
пропонується в [7], експертні оцінки ваг відносної значущості певних
показників можуть бути використані у якості апріорної інформації для
регуляризації задачі, і такий підхід можна розглядати як розвиток ідеї
узгодження (координації) експертних оцінок значень інтегрального показника
та відносних ваг часткових показників [8, 9].
В якості моделі інтегрального індикатору найчастіше використовується
проста адитивна модель у вигляді зваженої суми часткових показників, тобто
модель, лінійна за параметрами; тоді оцінка параметрів моделі інтегрального
показника здійснюється за схемою лінійної регресії.
Розглянемо задачу оцінки параметрів лінійної моделі інтегрального
показника з оптимальною координацією експертних оцінок інтегральних
показників, а також ваг відносної значущості часткових показників.
Нехай задана множина об’єктів 𝑉 = {𝑣1 , 𝑣2 , … , 𝑣𝑛 } та множина часткових
показників 𝐵 = {𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑚 }. Довільний об’єкт 𝑣𝑖 можна описати за допомогою
вектору-строки значень часткових показників 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 … , 𝑥𝑖𝑚 ). Інтегральний
індикатор об’єкта 𝑣𝑖 ∈ 𝑉 із номером і - це скаляр 𝑞𝑖 , поставлений у відповідність
набору 𝑥𝑖 значень часткових показників об’єкта.
В якості вихідних даних в задачі побудови моделі інтегрального показника
будемо використовувати:
– статистичні дані у вигляді матриці 𝑋 = {𝑥𝑖𝑗 }𝑛,𝑚
𝑖,𝑗=1 вимірювань часткових
показників, де елемент 𝑥𝑖𝑗 - значення j-го показника 𝑏𝑗 для i-го об’єкта 𝑣𝑖 ;
– експертні оцінки інтегральних показників 𝑞 = (𝑞1 , … , 𝑞𝑛 )𝑇 для кожного
об’єкту з параметрами 𝑥𝑖 = (𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 … , 𝑥𝑖𝑚 ).
– експертні оцінки ваг 𝑤0 , що характеризують відносну значущість
часткових показників.
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Зазначемо, що оцінки вектору 𝑤0 можуть бути отримані на основі методу
аналізц ієрархій в вигляді процедури попарного порівняння [10]. Оцінка
відносної важливості часткових показників 𝑤0 у подальшому використовується
як апріорна оцінка вагових коефіцієнтів для покращення якості оцінок.
Модель інтегрального індикатора приймається у вигляді лінійної згортки:
J(xi ) = w
̅ т xi
(1)
де 𝑤
̅ - вектор вагових коефіцієнтів, що підлягають визначенню.

Оцінка вагових коефіцієнтів моделі інтегрального індикатора (1), (2) з
використанням вхідних даних 𝑞 𝑇 = (𝑞1 , … , 𝑞𝑛 ), 𝑋 = {𝑥𝑖𝑗 }𝑛,𝑚
𝑖,𝑗=1 та попередніх
оцінок вагових коефіцієнтів 𝑤0 здійснюється на основі резулярізованого методу
найменших квадратів з урахуванням умов нормування 𝑒 𝑇 𝑤 = 1, де 𝑒 𝑇 =
(1, 1, … , 1).
Резулярізуюча складова, що забезпечує стійкість оцінок, формується з
використанням апріорної інформації щодо відносних ваг показників.
Тоді маємо оптимізаційну задачу з обмеженнями:
2

1

1

Q(q, w) = ||q − Xw|| + α||w − w0 ||2
2
2
𝑒𝑇𝑤 = 1
Рішення задачі (3) отримуємо з використанням функції Лагранжа:

(3)

2

(4)

1

1

L(q, w, α) = ||q − Xw|| + α||w − w0 ||2 + μ(1 − eT w)
2

2

Тоді з умов мінімізації функції (4) оцінка параметрів моделі інтегрального
індикатору набуває вигляду:
w
̅ = Пm (αIm + X T X)−1 X T q + αПm w0 + m−1 e,
(5)
−1
т
де П𝑚 = 𝐼𝑚 − 𝑚 𝑒𝑒 , 𝐼𝑚 – одинична матриця відповідного розміру
Оцінки інтегральних показників і оцінки параметрів моделі (5)
називаються узгодженими [8, 9], якщо вони задовольняють вимогам 𝑞 = 𝑞̅ =
𝑋𝑤
̅ . Зрозуміло, що для довільних вихідних даних ця умова не виконується, що
вимагає додаткової корекції (координації) оцінок параметрів моделі
інтегрального індикатора для забезпечення узгодженості оцінок.
Відповідно до запропонованої у [7] методиці оптимальної координації
експертних оцінок, знайдемо уточнені значення параметрів моделі
інтегрального показника із умов мінімізації функціоналу з додатковими
обмеженнями:
1

2

1

M(q, w) = ||q − Xw|| + α||w − w0 ||2 ,
2
2
𝑞 = 𝑋𝑤,
𝑒 𝑇 𝑤 = 1.

(6)

Обмеження у (6) відповідають взаємозв’язку між експертними оцінками
інтегральних та часткових показників для лінійної функції моделі інтегрального
індикатору та вимогам нормалізації вагових коефіцієнтів.
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З використанням зазначених оцінок можуть бути знайдені прогнозовані
значення інтегральних індикаторів 𝑞̅, що відповідають наявним статистичним
даним вимірювань часткових показників:
q̅ = (J(x1 ), … , J(xn ))T = Xw
̅.
(2)

287

International scientific journal «Grail of Science» | № 4 (May, 2021)

288

Розв’язання оптимізаційної задачі (6) з обмеженнями отримуємо за
допомоги функції Лагранжу:
L(q, w, α, μ) = M(q, w) + αT (q − Xw) + μ(1 − eT w).
(7)

SECTION XIX. SYSTEM ANALYSIS, MODELING AND OPTIMIZATION

Використовуючи відомі умови оптимальності Куна-Таккеру для функції (7),
знайдемо співвідношення між оптимальними значеннями множників Лагранжу:
μ = m−1 eT X T α, α = Pn−1 (q − X n w0 ),
(8)
𝑇
−1
т
де 𝑃𝑛 = 𝛼𝐼𝑛 + 𝑋𝑛 П𝑚 𝑋𝑛 , П𝑚 = 𝐼𝑚 − 𝑚 𝑒𝑒 , 𝐼𝑛 , 𝐼𝑚 − одиничні матриці.
З урахуванням отриманої залежності (8), розв’язання задачі оптимального
узгодження експертних оцінок має наступний вигляд:
w
̅ = w0 + Пm X T Pn−1 (q − Xw0 ),
(9)
𝑞̅ = 𝑋𝑤0 + Ψ𝑛 𝑃𝑛−1 (𝑞 − 𝑋𝑤0 ),
де 𝛹𝑛 = 𝑋𝑛 П𝑚 𝑋𝑛𝑇 , 𝑃𝑛 = 𝛼𝐼𝑛 + 𝛹𝑛 .
У сукупності з (1), формула (9) визначає параметри узгодженої моделі
інтегрального індикатору.
Запропонований метод проілюстровано на прикладі побудови
інтегрального індикатору якості міста [11]. Для побудови показників та оцінки
якості використовуються реальні данні із набору даних MoveHub City Rankings
https://www.kaggle.com/blitzr/movehub-city-rankings.
Набір навчальних даних містить дані про 198 міст, і кожне місто із набору
даних описується 11 числовими ознаками часткових показників та
інтегральною рейтинговою оцінкою MoveHub.
На рис. 1 представлена візуалізація побудованої лінійної моделі
интегрального індикатору, перетворена до перших двох головних компонент
набору статистичних даних.

Рис. 1. Візуалізація лінійної моделі інтегрального індикатору.
Таким чином, запропонована методика дозволяє ефективно поєднувати
експертну та статистичну інформацію при побудові інтегральних індикаторів.
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