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Streszczenie 

W pracy przedstawiono sposób modelowania preferencji uŜytkownika w systemie 
wspomagania podejmowania decyzji. Proces decyzyjny modeluje się przy pomocy 
optymalizacji wielokryterialnej. Metody optymalizacji wielokryterialnej nie dają jednego 
rozwiązania, ale cały zbiór rozwiązań. Modelowania preferencji i wspomaganie 
podejmowania decyzji polega na interaktywnym prowadzeniu procesu podejmowania decyzji, 
w którym rola uŜytkownika systemu jest nadrzędna. Wybór decyzji dokonuje się przez 
rozwiązywanie problemu z parametrami, które określają aspiracje uŜytkownika i ocenie 
otrzymywanych rozwiązań.  

 
Słowa kluczowe 

Model preferencji uŜytkownika, optymalizacja wielokryterialna, rozwiązanie optymalne w 
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1. Wprowadzenie 
 
W pracy przedstawiono modelowanie preferencji uŜytkownika w systemie wspomagania 

podejmowania decyzji. Proces decyzyjny modeluje się przy pomocy optymalizacji 
wielokryterialnej. Metody optymalizacji wielokryterialnej nie dają jednego rozwiązania, ale 
cały zbiór rozwiązań. Modelowanie preferencji i wspomaganie podejmowania decyzji polega 
na interaktywnym prowadzeniu procesu podejmowania decyzji. Wybór decyzji dokonuje się 
przez rozwiązywanie problemu z parametrami sterującymi, które określają aspiracje 
uŜytkownika i ocenie otrzymywanych rozwiązań. UŜytkownik zadaje parametr, dla którego 
wyznaczana jest decyzja Pareto-optymalna. Następnie ocenia otrzymaną decyzję akceptując ją 
lub odrzucając. W drugim przypadku uŜytkownik podaje nową wartość parametru i problem 
jest rozwiązywany ponownie dla nowego parametru. 

Proces podejmowania decyzji nie jest procesem jednorazowym, ale iteracyjnym procesem 
uczenia się decydenta o problemie decyzyjnym. Stosując ten sposób wyboru decyzji decydent 
moŜe otrzymać taką decyzję, jaką chce, a nawet ją polepszyć. Jak jakiś poziom aspiracji jest 
niemoŜliwy do osiągnięcia, to moŜna się do niego najlepiej przybliŜyć. 

 
2. Modelowanie sytuacji decyzyjnej 
 
Podejmowanie decyzji jest to proces wyboru decyzji celem rozstrzygnięcia określonego 

problemu. Decyzją nazywamy wybór pomiędzy wieloma moŜliwościami, które nazywa się 
opcjami (wariantami) decyzyjnymi. Dokonywanie wyboru oznacza  więc działania związane z 
wyborem jednej moŜliwości ze zbioru wielu moŜliwości, gdzie sam wybór jest zaledwie 
częścią podejmowania decyzji [1], [2], [5], [7], [8]. 

Problem decyzyjny opisuje się matematycznie wprowadzając zmienne decyzyjne x  z 
pewnej przestrzeni decyzji X , której elementy jednoznacznie opisują podjęte decyzje. 



Zmienne decyzyjne nie mogą przyjmować dowolnych wartości. Występują ograniczenia na te 
zmienne wynikające na przykład z określonego zasobu surowców, ograniczonych nakładów 
finansowych czy moŜliwości technologicznych. Zmienne decyzyjne x  powinny naleŜeć do 
pewnego ustalonego zbioru decyzji dopuszczalnych 0X . Zbiór 0X  nazywa się zbiorem 

decyzji dopuszczalnych, a naleŜące do niego zmienne decyzyjne 0Xx∈  zmiennymi 

dopuszczalnymi. W problemach decyzyjnych występują pewne miary jakości podejmowania 
decyzji. Matematycznie miarę jakości decyzji wyraŜa się za pomocą funkcji oceny: przy 
pomocy jednego lub wielu kryteriów. 

Przyjmujemy następujące oznaczenia: 

0Xx∈ – decyzja naleŜąca do zbioru decyzji dopuszczalnych, nRX ⊂0 , 

0Yy∈  – skutek, czyli rezultat decyzji x  naleŜący do zbioru rezultatów osiągalnych, 
mRY ⊂0 , 

YXfxfy →= 0:)(  – odwzorowanie decyzji w ich rezultaty, które zawiera teŜ 

reprezentację niepewności. 
Większość problemów ma charakter wielokryterialny, czyli nie ma w nich jednego 

wskaźnika jakości, którego optymalna wartość zapewniłaby decyzję najlepszą. Decyzje są 
scharakteryzowane przez wiele kryteriów, które są sprzeczne między sobą, tzn. polepszenie 
jednego z nich powoduje pogorszenie innego lub innych kryteriów. 

Podejmowanie decyzji przy wielu kryteriach oceny jest szukaniem kompromisu w sytuacji 
konfliktu kryteriów. Chcemy znaleźć taką decyzję, która byłaby akceptowalna dla kaŜdego 
kryterium. Powstaje więc zadanie znalezienia odpowiedniego rozwiązania kompromisowego. 
Aby wyznaczyć taką decyzję naleŜy stosować metody optymalizacji wielokryterialnej, które 
pozwalają wyznaczać decyzje Pareto-optymalne. 

Problem decyzyjny rozpatruje się jako zadanie optymalizacji wielokryterialnej: 
)1(}:))(),...,({(max 01 Xxxfxf m

x
∈  

gdzie: 
Xx∈  – wektor zmiennych decyzyjnych, 

),...,( 1 mfff =  –  funkcja wektorowa, która przyporządkowuje kaŜdemu wektorowi 

zmiennych decyzyjnych 0Xx∈  wektor ocen )(xfy = ; poszczególne współrzędne 

mif i ,...,1, =  reprezentują skalarne funkcje ocen, 

0X  –  zbiór decyzji dopuszczalnych. 

Zadanie (1) polega na znalezieniu takiej decyzji dopuszczalnej 0Xx∈  dla której m ocen 

przyjmuje jak najlepsze wartości. 
Zadanie (1) rozpatruje się w przestrzeni ocen, tzn. rozpatruje się następujące zadanie: 

)2(}:),...,{(max 01 Yyyy m
x

∈  

gdzie: 
Xx∈  –  wektor zmiennych decyzyjnych, 

),...,( 1 myyy =  –  wektorowy wskaźnik jakości,; poszczególne współrzędne 

miyi ,...,1, =  reprezentują pojedyncze, skalarne kryteria, 

0Y  – zbiór dopuszczalnych wektorów ocen. 

Funkcja )(xfy =  przyporządkowuje kaŜdemu wektorowi zmiennych decyzyjnych x  

wektor ocen 0Yy∈ , który mierzy jakość decyzji x  z punktu widzenia ustalonego układu 



wskaźników jakości myy ,...,1 . Obraz zbioru dopuszczalnego 0X  dla funkcji y  stanowi zbiór 

osiągalnych wektorów ocen 0Y . 

 
3. Model preferencji 
 
Problem wyboru najlepszej decyzji sprowadza się do zadania wyboru najlepszego wektora 

ocen w zbiorze osiągalnych wektorów ocen )),(:( 00 XxxfyYyY ∈=∈= . 

Z kaŜdym problemem decyzyjnym związany jest pewien model preferencji. Podstawową 
formą modeli preferencji są modele preferencji oparte na pojeciu relacji. Relacja preferencji 
definiowana jest jako pewien podzbiór iloczynu kartezjańskiego YY ×  przestrzeni rezultatów 
decyzji Y  z sobą samą spełniający odpowiednie własności. 

Model preferencji porównuje dwa rezultaty (dwóch róŜnych decyzji), czyli dwa wektory 
m

m Ryyyy ∈= ),...,,( 11
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m Ryyyy ∈= ),...,,( 22
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Model taki ustala, Ŝe dla pewnych par wektorów ocen określone jest, który z nich jest 
lepszy. WyraŜane jest to za pomocą relacji ścisłej preferencji P 

2121 )( yniŜypreferowanlepszyjestyPyy ⇔  
Dla pewnych par wektorów ocen moŜna stwierdzić Ŝe, są one jednakowo dobre. WyraŜa 

się to za pomocą relacji równowaŜności I 
2121 yjakdobrysamotakjestyIyy ⇔  

Dla pewnych par wektorów ocen moŜna stwierdzić jedynie, Ŝe jeden z nich jest nie gorszy 
od drugiego. Zapisuje się to za pomocą relacji słabej preferencji S 

2121 yni ŜgorszyjestnieySyy ⇔  
Model preferencji jest całkowicie określony przez relację słabej preferencji S. Relacje 

ścisłej preferencji i równowaŜności są indukowane przez relację słabej preferencji według 
następujących wzorów: 

122121 ~ SyyiSyyPyy ⇔  
122121 SyyiSyyIyy ⇔  

Relacja preferencji słabej wraz z wynikającymi z niej relacjami nazywa się strukturą 
preferencji. 

W ogólnym przypadku model preferencji moŜe nie być spójny, tzn. mogą istnieć pary 
nieporównywalnych wektorów ocen, dla których nie zachodzi Ŝadna z relacji P, S, I. 

W problemach decyzyjnych zakłada się, Ŝe relacja preferencji S jest 
zwrotna 

yySy ∀  
przechodnia (tranzytywna) 

321313221 ,, yyySyySyyiSyy ∀⇒  
i antysymetryczna 

211221 yySyyiSyy =⇒ . 
Relacja preferencji spełniająca warunki zwrotności, przechodniości i antysymetryczności 

stanowi tzw. porządek częściowy. Mogą istnieć wtedy wektory ocen nieporównywalne w 
sensie danej relacji preferencji S. 

W przypadku wielowymiarowych wektorów ocen tzn.  
m
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relacja preferencji S zdefiniowana jest następująco 
midlayySyy ii ,...,2,12121 =≥⇔  



Jest to relacjat zwrotna, przechodnia i antysymetryczna, a odpowiednie relacje 
równowaŜności i ścisłej preferencji są określone następująco 

midlayyIyy ii ,...,2,121 =′′=′⇔  
212121 ,...,2,1 jjii yyjorazmidlayyPyy ≥∃=≥⇔  

Relacja nierówności wektorowej jest porządkiem częściowym nazywanym porządkiem 
Pareto. 

Porządek Pareto moŜna teŜ wyrazić za pomocą stoŜka dodatniego, który definiuje elementy 
niezdominowane. 

Rezultaty Pareto-optymalne (niezdominowane) są definiowane w następujący sposób: 

)3()
~

ˆˆ0̂ }=Y  )D+y( :Yy{ = Y 00 ∅∩∈  

gdzie: }0{\
~

DD =  – stoŜek dodatni bez wierzchołka. Jako stoŜek dodatni moŜna przyjąć 
mRD +=~

 [2], [6], [7], [8]. 
Rezultaty Pareto-optymalne to takie, w których nie moŜna poprawić jednego wskaźnika 

jakości bez pogarszania wskaźników pozostałych.. 
W przestrzeni decyzji określa się odpowiednie decyzje dopuszczalne. 
Decyzję 0ˆ Xx∈  nazywa się decyzją efektywną (Pareto-optymalną), jeśli odpowiadający 

mu wektor ocen )ˆ(ˆ xfy =  jest wektorem niezdominowanym(Pareto-optymalnym). 
Relacja, która jest porządkiem częściowym, ale nie porządkiem liniowym nie gwarantuje 

moŜliwości wyznaczenia wektora największego w sensie tej relacji, czyli wektora 0Yy∈  

takiego, Ŝe 0YyPyy ∈∀  tzn. wektora 0Yy∈  który preferuje wszystkie wektory tego 

zbioru. MoŜliwe jest tylko wyznaczenie wektora maksymalnego w sensie porządku 
częściowego, czyli wektora 0Yy∈  takiego, Ŝe nie istnieje wektor 0Yy∈  spełniający relację 

yyP , tzn. wektora 0Yy∈  którego nie  preferuje Ŝaden wektor tego zbioru. 

Rozwiązanie problemu decyzyjnego polega na wyznaczeniu dopuszczalnego wektora 
zmiennych decyzyjnych z maksymalnym (w sensie danej relacji) wektorem ocen, czyli 
wektora 0ˆ Xx∈  takiego, Ŝe nie istnieje 0Yy∈  spełniający zaleŜność )ˆ(xyPf . W przypadku 

niespójnej relacji preferencji róŜne maksymalne wektory ocen mogą być nieporównywalne. 
 
4. Technika wyznaczania decyzji 
 
Dla relacji, która jest porządkiem częściowym moŜe istnieć wiele wektorów ocen 

maksymalnych w sensie tej relacji. Relacja taka nie pozwala na jednoznaczne określenie 
najlepszego wektora ocen. Umozliwia ona jedynie wyróŜnienie zbioru niezdominowanych 

wektorów ocen. Zbiór elementów niezdominowanych 0̂Y  odgrywa podstawowa rolę w 

wspomaganiu decyzji.  
Metodą wyznaczania poszczególnych decyzji i rezultatów Pareto-optymalnych jest 

rozwiązywanie parametrycznej skalaryzacji zadania wielokryterialnego. Jest to zadanie 
optymalizacji jednokryterialnej specjalnie utworzonej funkcji skalaryzującej dwóch 
zmiennych - wskaźnika jakości Yy∈  i parametru sterującego mRy ⊂Ω∈  o wartości 

rzeczywistej tzn. funkcji 1: RYs →Ω× . Parametr y  jest w dyspozycji uŜytkownika, co 
umoŜliwia mu przeglądanie zbioru rozwiązań wielokryterialnych. 

Aby wyznaczyć rozwiązanie Pareto-optymalne zadania wielokryterialnego rozwiązuje się 
skalaryzację tego zadania z funkcją skalaryzującą 1: RYs →Ω× : 



)4(}:),({max

}:)),(({max
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Xxyys

Xxyxfs
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Rozwiązanie optymalne zadania (4) powinno być rozwiązaniem zadania 
wielokryterialnego. 

Funkcja skalaryzująca powinna charakteryzować się dwiema własnościami: własność 
wystarczalności i własnością zupełności. 

• Własność wystarczalności – kaŜdy punkt maksymalny takiej funkcji względem y  jest 

zawarty w zbiorze 0̂Y , tzn. 

 

0

0 )5(ˆmax

Yy

Y  )y s(y,Arg

∈
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gdzie: Argmax oznacza zbiór wszystkich punktów maksymalnych danej funkcji; 
• Własność zupełności – za pomocą odpowiednich zmian y  moŜna osiągnąć dowolny 

rezultat ŷ , tzn. dla kaŜdego 0̂ˆ Yy∈  istnieje takie y , Ŝe: 

0

0 )6(ˆmaxˆ

Yy

Y  )y s(y,Argy

∈
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Funkcja skalaryzująca majaca własność wystarczalności i własność zupełności w pełni 

charakteryzuje rozwiązania Pareto-optymalne. KaŜde maksimum takiej funkcji jest 
rozwiązaniem Pareto-optymalnym. KaŜde rozwiązanie Pareto-optymalne moŜna osiągnąć 
przyjmując odpowiedni poziom aspiracji y  [5], [6], [7], [8]. 

W pracy stosuje się funkcję skalaryzującą o postaci: 

∑
=≤≤

−⋅+−=
m

i
ii

mi
ii

yyyyyys
1

1
)7()()(min),( ε  

gdzie: 
),...,( 1 myyy =  –  wektorowy wskaźnik jakości,; poszczególne współrzędne 

miyi ,...,1, =  reprezentują pojedyncze, skalarne kryteria, 

iy – poziomy aspiracji dla poszczególnych kryteriów mi ,...,1= , 

ε  – arbitralnie mały, dodatni parametr regularyzacyjny. 
Taka funkcja skalaryzującą nazywa się skalaryzującą funkcją osiągnięcia zgodną 

z porządkiem. Maksymalizacja takiej funkcji ze względu 0Yy∈  wyznacza rozwiązanie 

Pareto-optymalne ŷ  i generującą ją decyzję Pareto-optymalną x̂ . Wyznaczone rozwiązanie 

Pareto-optymalne ŷ  zaleŜy od wartości poziomów aspiracji miyi ,...,1, =   [2], [6], [7], [8]. 

Rozwiązaniem w sensie wielokryterialnym jest prawie zawsze zbiór, a nie punkt. Wyboru 
rozwiązania powinien dokonywać uŜytkownik w interakcji z komputerem. Decydent patrząc 
na zbiór osiągalnych wskaźników jakości jest stanie ustosunkować się do zbioru Pareto. 

Na początku procesu decyzyjnego decydent określa ogólnie swoje wymagania w postaci 
prostego modelu preferencji. Matematycznie oznacza to przyjęcie modelu preferencji 
w postaci porządku częściowego – porządku Pareto i moŜliwością jego modyfikacji przez 
decydenta w trakcie procesu decyzyjnego. 

Proces podejmowania decyzji nie jest aktem jednorazowym, ale procesem iteracyjnym 
i dokonuje się w następujący sposób: 



a) uŜytkownik określa poziomy aspiracji imiy ,...,1, =  dla poszczególnych rezultatów 

decyzji. Te poziomy aspiracji są określane adaptacyjnie w procesie uczenia się, 
b) wybór decyzji nie jest pojedynczym aktem optymalizacji, ale dynamicznym procesem 

poszukiwania rozwiązań, w trakcie, którego uŜytkownik uczy się i moŜe zmienić swoje 
preferencje, 

c) proces ten kończy się, gdy uŜytkownik znajdzie taką decyzję, która pozwala na 
osiągnięcie rezultatów spełniających jego aspiracje lub w pewnym sensie najbliŜszych 
do tych aspiracji. 

 
Taki sposób podejmowania decyzji nie narzuca decydentowi Ŝadnego sztywnego 

scenariusza analizy problemu decyzyjnego i dopuszcza moŜliwość modyfikacji jego 
preferencji w trakcie analizy problemu. W tym sposobie podejmowania decyzji uŜytkownik 
spełnia rolę nadrzędną. Komputer nie zastępuje uŜytkownika w podejmowaniu decyzji. Całym 
procesem podejmowania decyzji steruje uŜytkownik. 

 
5. Zakończenie 
 
W pracy przedstawiono sposób modelowania preferencji decydenta w wspomaganiu 

podejmowania decyzji oparty na analizie wielokryterialnej. W proponowanyn sposobie 
postępowania uŜytkownik spełnia rolę nadrzędną. Metoda nie zastępuje uŜytkownika 
w podejmowaniu decyzji. Całym procesem podejmowania decyzji steruje uŜytkownik. 
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USER PREFERENCES MODELLING IN DECISION SUPPORT SYSTEM 

Keywords: preferences modelling, multicriteria optimization, scalarization function , 
optimality in a Pareto sense, decision making. 

Summary: User preferences modelling of user in decision support system has been presented 
in this paper. Methods of multiobjective optimalization do not give one unique solution, but a 
whole set of them. A decision making relies on interactive conducting of the decision making 
process. Selection of given decision is made by way of solving a problem with parameters 
defining user’s aspirations and the evaluation of obtained results. 

 


