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VISPĀRĒJS DARBA RAKSTUROJUMS 

 
Tēmas aktualitāte 
 Tradicionāli l ēmumu analīzes uzdevumos tiek apskatīts tikai viens nenoteiktības veids. 
Tomēr, reālajā pasaulē notikumi parasti ir gan izplūduši, gan nedeterminēti. Proti, notikumi ir 
nedeterminēti, jo tos var nodefinēt ar kādu subjektīvu varbūtību, un tie ir izplūduši, jo notikuma 
izpausme var būt tikai daļēja. Klasiskajā varbūtību teorijā tiek pieņemts, ka notikums vienmēr 
vai nu pavisam neizpildās, vai nu tas pilnīgi izpildās. Reālajā pasaulē notikums var izpildīties 
tikai daļēji vai pat pats notikums var būt izplūdis. Viens no jaunākajiem un straujāk 
attīstītākajiem virzieniem izplūdušās loģikas pētījumos ir uz percepcijas balstīta lēmumu 
pieņemšana, kurā šis uzdevums tiek apskatīts vairāku nenoteiktības avotu apstākļos. Izplūdušās 
granulas ir viena no uz percepcijas balstītas lēmumu pieņemšanas virziena jomām. Promocijas 
darbā izstrādātā metode problēmas apgabala aprakstā ļauj izmantot gan izplūdušas, gan 
nedeterminētas vērtības. 
 Efektīva lēmumu pieņemšanas metode ir spējīga dot pozitīvu stimulu tautsaimniecībā 
iesaistītajiem uzņēmumiem, jo ar tās palīdzību ir iespējams pieņemt labāku un informatīvāku 
lēmumu, kas ņem vērā daudzveidīgu reālās pasaules nenoteiktību. 
 
Darba mērķis 
 Promocijas darba mērķis ir izstrādāt vidē ar diviem nenoteiktības avotiem (nejaušība un 
izplūdums) izmantošanai paredzētu lēmumu pieņemšanas metodi. Tiek apskatīts gadījums, kad 
alternatīvu un kritēriju skaits ir galīgs. Metode sastāv no vairākiem posmiem. Proti, metodes 
izstrādei ir jāatrisina šādi apakšuzdevumi: 
1. Jāizpēta eksistējošās nenoteiktajā vidē ar vienu vai vairākiem nenoteiktības avotiem 

izmantošanai paredzētas lēmumu pieņemšanas metodes. 
2. Jāizstrādā adaptīvais tīkls izplūdušo granulu apstrādei. Jāizstrādā adaptīvā tīkla 

apmācīšanas algoritms, kuru var izmantot alternatīvu parametru svarīguma noteikšanai. 
3. Alternatīvu informatīvuma noteikšanai izmanto Šenona entropiju. Tomēr, metodē tiek 

izmantotas intervālu varbūtības. Tādējādi, Šenona entropija ir jāvispārina intervālu 
gadījumam un jāpierāda, ka tā ir aditīva. 

4. Jāizstrādā alternatīvu pilnās un daļējās sakārtošanas metode. 
5. Atsevišķus izstrādātus līdzekļus ir jāapvieno lēmumu pieņemšanas metodē, kura ir 

paredzēta izmantošanas vidēs, kuras ir gan nedeterminētas, gan izplūdušas. 
6. Jāizstrādā programmnodrošinājums eksperimentu veikšanai. 
7. Izstrādātās metodes praktiskā lietojamība jāpierāda uz uzdevuma, kurš atbilst reālās 

pasaules apstākļiem. 
 
Pētījuma priekšmets 
 Pētījuma priekšmets ir lēmumu pieņemšanas metode, kura ir paredzēta izmantošanai vidē 
ar vairākiem nenoteiktības avotiem, proti, vidē, kura ir gan nedeterminēta, gan izplūdusi. Šo 
metodi ir paredzēts izmantot gadījumā, kad ir galīgs skaits kritēriju un alternatīvu. 
 
Pētījuma hipotēzes 
 Pētījumu gaitā tiek izvirzītas šādas hipotēzes. 
1. Apskatāmo lēmuma pieņemšanas vidi var pietiekoši precīzi aprakstīt ar izplūdušo granulu 

palīdzību, proti, izmantojot varbūtību teorijas un izplūdušo kopu teorijas līdzekļus. 
2. Novērtējot alternatīvu informatīvumu tiek pieņemts, ka izveidotas sistēmas ir neatkarīgas. 
 
Pētījumu metodes 
 Promocijas darbā tiek izmantota izplūdušo kopu teorija, iespējamību teorija, varbūtību 
teorija, matemātiskā analīze, informācijas teorija, optimizācijas teorija. Tai skaitā, tiek 
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izmantotas izplūdušās granulas, Šenona entropija, Lagranža reizinātāju metode, gradienta 
lejupslīdes metode, izplūdušā izveduma metodes, lēmumu modeļa jūtīguma analīze. 
 
Zinātniskā novitāte 
1. Darba galvenais jaunieguvums ir izstrādātā lēmumu pieņemšanas metode, kura ir 

paredzēta izmantošanai vidē ar diviem nenoteiktības avotiem, proti, vidē, kura ir gan 
izplūdusī, gan nedeterminēta. No eksistējošiem metodēm tā atšķiras vai nu ar to, ka tā 
ļauj analīzē iekļaut gan izplūdušo, gan nedeterminētu informāciju, vai nu ar to, ka tā 
prasa relatīvi maz skaitļošanas resursu un ir praktiski lietojama liela parametru skaita 
gadījumā. 

2. Pārējie jaunieguvumi ir saistīti ar darba gaitā sastaptajām un atrisinātajām problēmām. 
Proti, izstrādājot metodi alternatīvu informatīvuma novērtēšanai, Šenona entropija tika 
vispārināta intervālu varbūtību gadījumam, jo izstrādātajā metodē tiek izmantotas 
intervālu varbūtības. Ir pierādīts, ka vispārinātā entropija ir aditīva. 

3. Turklāt, izplūdušo granulu apstrādei ir izstrādāts adaptīvais tīkls ANGIE un algoritms tā 
apmācībai, kurš balstās uz gradienta lejupslīdes metodi. Tīkls ANGIE tiek izmantots 
izplūdušu liecību analīzei. Ar tīkla ANGIE apmācības algoritma palīdzību tiek risināts 
daudzparametru jūtīguma analīzes uzdevums. 

 
Darba praktiskais pielietojums un aprobācija 
 Darbā ir izstrādāta nenoteiktajās vidēs ar diviem nenoteiktības avotiem izmantošanai 
paredzēta lēmumu pieņemšanas metode. Atšķirībā no citām metodēm, piedāvātājā metodē nav 
jākonstruē alternatīvu kritēriju vērtību matrica. Turklāt, izstrādātā metode tiek izmantota 
gadījumos, kad vide ir tik nenoteikta, ka šo matricu ar precīzām vērtībām nevar sastādīt. No otrās 
puses, izstrādātā metode prasa mazāk skaitļošanas resursu, nekā eksistējošās metodes, kuras ļauj 
vienlaicīgi izmantot dažādus nenoteiktības veidus. Darba gaitā ir izanalizēti daži praktiskie 
lēmumu pieņemšanas piemēri nenoteiktajā vidē, kuri parāda kā izstrādāto metodi var pielietot 
praksē. Turklāt, MS Visual C++ vidē ir izstrādāta programma, kura veic visus izstrādātās 
metodes izmantošanai nepieciešamus rēķinus. 
Par darba rezultātiem tika ziņots sekojošajās zinātniskajās konferencēs: 

1. Vališevskis A., Borisov A. F-Granule-Based Decision-Making// Proceedings of the 
International Conference on Operational Research "Simulation and Optimisation in 
Business and Industry", SOBI 2006, Tallinn, Estonia, May 17-20, 2006, 164-169 p. 

2. Vališevskis A. Calculation of Shannon's Interval Entropy, The Tenth Estonian Winter 
School in Computer Science, Palmse, Estonia, February 27 – March 4. 

3. Vališevskis A. Granular-Information-Based Decision Aid Methodology// Proceedings of 
the International Conference “Managing Uncertainty in Decision Support Models” 
(MUDSM 2004), Coimbra, Portugal, September 22-24, 2004. 

4. Vališevskis A., Borisov A. Risk Analysis in Granular-Information-Based Decision Aid 
Models// Proceedings of the International Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing 
in Economics and Finance, FSSCEF 2004, St. Petersburg, Russia, June 17-20, 2004, 466-
473 p. 

5. Vališevskis A. Sets as Hypercube Points or Why do Midpoint Paradoxes Occur, The 
Ninth Estonian Winter School in Computer Science, Palmse, Estonia, February 29 – 
March 5. 

6. Vališevskis A., Borisov A. Fuzzy-Granule-Based Information Theoretic Approach 
towards Risk Analysis// Proceedings of the Second International Conference on Soft 
Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and 
Control ICSCCW-2003, Antalya, Turkey, September 9-11, 2003, 275-281 p. 

7. Vališevskis A. Fuzzy-Information-Based Risk Assessment, The Second Estonian 
Summer School on Computer and Systems Science, Taagepera, Estonia, August 10 – 14. 
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8. Vališevskis A. Granular Information-Based Risk Analysis in Uncertain Situations// 
Proceedings of the international conference "Environment. Technology. Resources", 
Rezekne, Latvia, June 26-28, 2003, 385-391 p. 

9. Vališevskis A. Using Adaptive Networks to Process Fuzzy-Granular Information, 
Seventh International Conference on Cognitive and Neural Systems, ICCNS'2003, 
Boston, USA, May 28 – 31. 

10. Vališevskis A., Borisov A. Using Interval-Valued Entropy for Risk Assessment// 
Proceedings of “Modelling and Simulation of Business Systems”, Kaunas University of 
Technology Press – Technologija, Lithuania, May 13-14, 2003, 74-78 p. 

11. Vališevskis A. Interval-Valued Entropy, a Generalised Concept, The Eighth Estonian 
Winter School in Computer Science, Palmse, Estonia, March 2 – 7. 

12. Vališevskis A., Borisov A. Normalization Issues in Granular Evidence-Based Adaptive 
Network ANGIE// Proceedings of the International Conference on Computational 
Intelligence for Modelling, Control and Automation CIMCA'2003, Vienna, Austria, 
February 12-14, 2003, 117-124 p. 

13. Vališevskis A. Granular Information-Based Decisions// Proceedings of the international 
conference Information Society and Modern Business, Ventspils, Latvia, January 31 - 
February 1, 2003, 327-333 p. 

14. Vališevskis A., Borisov A. ANGIE: Adaptive Network for Granular Information and 
Evidence Processing// Proceedings of the Fifth International Conference on Application 
of Fuzzy Systems and Soft Computing ICAFS-2002, Milan, Italy, September 17-19, 
2002, 166-173 p. 

15. Vališevskis A. Adaptive Learning Algorithm for Hybrid Fuzzy System// Proceedings of 
the International scientific conference Traditions and Innovations in Sustainable 
Development of Society, Rezekne, Latvia, February 28-March 2, 281-288 p. 

 
Promocijas darba galvenie rezultāti 
 Promocijas darbā ir izstrādāta lēmumu pieņemšanas metode, kura ir paredzēta 
izmantošanai vidē ar diviem nenoteiktības avotiem, proti, vidē, kura ir gan izplūdusī, gan 
nedeterminēta. Metode ir balstīta uz izplūdušajām granulām, kuras aprakstot alternatīvas ļauj 
izmantot gan izplūdušas vērtības, gan to varbūtības. Darba gaitā radās papildus problēmas, kuras 
promocijas darbā ir atrisinātas. Piemēram, izstrādājot metodi alternatīvu informatīvuma 
novērtēšanai, Šenona entropija tika vispārināta intervālu varbūtību gadījumam un tika pierādīts, 
ka tā ir aditīva, jo izstrādātajā metodē tiek izmantotas intervālu varbūtības. Turklāt, izplūdušo 
granulu apstrādei ir izstrādāts adaptīvais tīkls ANGIE (Adaptive Network for Granular 
Information and Evidence Processing). Ar tīkla ANGIE apmācības algoritma palīdzību tiek 
risināts vairākparametru jūtīguma analīzes uzdevumus. Darbs noslēdzas ar praktisko piemēru 
apskatīšanu, kuri parāda kā izstrādāto metodi var izmantot praksē. Zemāk darbā paveiktais ir 
aprakstīts sīkāk. 
1. Darbā ir izpētītas nenoteiktajai videi paredzētas lēmumu pieņemšanas metodes un tika 

secināts, ka eksistējošas metodes vai nu neapskata vairāk par vienu nenoteiktības veidu, 
vai nu tās ir pārāk sarežģītas skaitļošanas ziņā, vai nu agregācijas operatori tajās 
nepamatoti reducē pieejamo informāciju. 

2. Ir parādīts kā izplūdušās granulas var izmantot, lai modeļa aprakstā apvienotu izplūdumu 
un nenoteiktību. Proti, izplūdušas liecības var uzskatīt par izplūdušo vērtību varbūtību 
sadalījumu. Līdz ar to modelī var aprakstīt divus dažādus nenoteiktības avotus. 
Gadījumā, ja kāda no šīm nenoteiktībām neattiecās uz doto parametru, var uzdot precīzu 
un/vai determinētu vērtību. 

3. Ir izstrādāts adaptīvais tīkls ANGIE, ar kura palīdzību var apstrādāt izplūdušās liecības. 
Skaitļošana šajā tīklā notiek paralēli, kas ļauj paaugstināt skaitļošanas ātrumu izpildot 
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programmu sistēmā, kas atbalsta paralēlo skaitļošanu. Adaptīvā tīkla ANGIE 
apmācīšanas algoritmu var izmantot lēmumu pieņemšanas modeļa jūtīguma analīzei. 

4. Šenona entropija ir vispārināta gadījumam, kad varbūtības ir intervālu. Turklāt, ir 
pierādīts, ka vispārinātā entropija ir aditīva. 

5. Ir izstrādāta metode alternatīvu pilnai un daļējai sakārtošanai. Līdzīgi PROMETHEE 
metodei, tā balstās uz negatīvajām un pozitīvajām plūsmām. 

6. Ir izstrādāta lēmumu pieņemšanas metode, kura ietver sevī augstāk minētos līdzekļus, 
kuri ir nepieciešami alternatīvu analīzei un lēmuma pieņemšanai. Izstrādātā metode ir 
paredzēta izmantošanai vidē, kura ir gan nedeterminēta, gan izplūdusī. 

7. Izstrādātā metode ir pārbaudīta uz diviem praktiskajiem piemēriem, kas demonstrē kā 
izstrādāto metodi var pielietot praksē. 

 
Publikācijas 
Pētījuma rezultāti ir publicēti 13 zinātniskajos rakstos. Publikāciju sarakstu var apskatīt kopējā 
promocijas darbā izmantojamās literatūras sarakstā, kas atrodas autoreferāta beigās. 
 
Darba struktūra un apjoms 
 Promocijas darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājuma, literatūras saraksta un 1 
pielikuma. Promocijas darbs ir izklāstīts uz 153 lappusēm un paskaidrots ar 43 zīmējumiem un 
13 tabulām. Literatūras sarakstā ir 49 nosaukumi. 
 Promocijas darba struktūra ir šāda: 

IEVADS – Lēmumu pieņemšanas jomas attīstības vispārējs apraksts. 

1. NODAĻA: LĒMUMU PIEŅEMŠANA NEDETERMINĒTĪBAS UN IZPLŪDUMA 
APSTĀKĻOS – Līdzekļu apraksts, kurus tiek izmantoti nedeterminētības un izplūduma 
modelēšanai lēmumu pieņemšanas uzdevumos. 

2. NODAĻA: LĒMUMU PIEŅEMŠANAS METODES NENOTEIKTAJAI VIDEI – Lēmumu 
pieņemšanas metožu un tajās izmantojamo palīglīdzekļu apraksts. 

3. NODAĻA: UZ GRANULĀRAS INFORMĀCIJAS BALSTĪTĀS LĒMUMU 
PIEŅEMŠANAS METODES IZSTRĀDE – Promocijas darba autora izstrādātās lēmumu 
pieņemšanas metodes, kā arī citu darbā iegūto rezultātu apraksts. 

4. NODAĻA: 4. PRAKTISKO UZDEVUMU RISINĀŠANA – Šajā nodaļā ir izanalizēti daži 
praktiskie uzdevumi, kuri parāda kā izstrādāto lēmumu pieņemšanas metodi var pielietot 
praksē. 

DARBA REZULTĀTI 

DARBA NOVITĀTE 

PIELIKUMS – Pielikumā ir izstrādātā programmnodrošinājuma apraksts. 
 
 
 

DARBA ATSEVIŠĶO NODAĻU ĪSS IZKLĀSTS 
 
Pirmā nodaļa 

Pirmajā nodaļā ir dots lēmumu pieņemšanas uzdevuma vispārīga nostādne un ir aprakstīti 
līdzekļi, kuri tiek izmantoti nedeterminētības un izplūduma modelēšanai lēmumu pieņemšanas 
uzdevumos. Kā arī, ir definēts promocijas darba mērķis. 

Lēmumu pieņemšanas uzdevums rodas, kad vēlamo rezultātu var sasniegt vairākos 
veidos. Vispārīgo lēmumu pieņemšanas uzdevuma nostādni var definēt šādi. Pieņemsim, ka 
mums ir dota alternatīvu kopa X un iznākumu kopa Y. Pie kā, katra alternatīva ix X∈  ir saistīta 

ar atbilstošu iznākumu iy Y∈ . Turklāt, ir alternatīvas izvēles kvalitātes novērtēšanas mehānisms. 

Parasti tiek vērtēta iznākuma kvalitāte. Ir jāizvēlas alternatīva, kuras kvalitātes novērtējums ir 
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vislabākais. Kvalitātes jēdzienam šajā gadījumā ir plaša nozīme un tā tiek vērtēta pieejamas 
informācijas un lēmējpersonas preferenču ietvaros [54]. 

Promocijas darba pirmajā nodaļā ir dota lēmumu pieņemšanas metožu klasifikācija pēc 
šādiem pazīmēm (sk. 1. att.): 

 
1. Atribūtu vērtību tips. Tās var būt precīzas, izplūdušās, nedeterminētas un gan izplūdušas, 

gan nedeterminētas. 
2. Kritēriju skaits. Alternatīvas var vērtēt pēc viena vai vairākiem kritērijiem. 
3. Alternatīvu skaits. Alternatīvu kopa var būt galīga vai bezgalīga. 
4. Svaru vērtību tips. Tās var būt precīzas vai izplūdušās. 
5. Soļu skaits. Proti, lēmums ir jāpieņem vienu reizi, vai vairākas reizes. 
 
 Promocijas darbā izstrādātā lēmumu pieņemšanas metode 1. attēlā it atzīmēta ar trekniem 
burtiem. 

Lēmumu pie ņemšanas metodes

Atribūtu vērtības
(pieejama informācija)

Precīzas
Izplūdušas Nedetermin ētas

Izplūdušas un nedetermin ētas

Kritēriju skaits Viens kritērijs Vairāki krit ēriji

Alternatīvu skaits
Galīgs alternat īvu skaits Bezgalīgs alternatīvu skaits

Preferences (svari)
Prec īzi Izplūduši

… ……

… ……

… ……

… ……
Soļu (lēmumu) skaits Viens solis Vairāki soļi

Klasifikācijas pazīmes

 
1. att. Lēmumu pieņemšanas metožu klasifikācija 

 
Pētījuma priekšmets ir lēmumu pieņemšanas metode, kura ir paredzēta izmantošanai vidē 

ar vairākiem nenoteiktības avotiem, proti, nedeterminētajās un izplūdušajās vidēs. Tiek izstrādāta 
lēmumu pieņemšanas metode ar vairākiem kritērijiem un alternatīvām, kuru skaits ir galīgs. 

Lēmumu pieņemšanas vide ir raksturota ar to, ka tajā ir gan izplūdušās, gan varbūtiskās 
nenoteiktības avots. Proti, lai precīzi nomodelētu lēmuma problēmu, objektu aprakstā ir 
jāizmanto gan izplūdušās vērtības, gan varbūtības. Šo nenoteiktību apvienošana tiek panākta 
pateicoties tam, ka alternatīvu atribūtu aprakstā tiek izmantotas izplūdušas granulas, kuras ir 
izplūdušo vērtību varbūtību sadalījums. 

Šāda lēmumu pieņemšanas vide ir raksturīga uzdevumiem, kuros par analizējamām 
alternatīvām ir pieejams ārkārtīgi maz informācijas. Piemēram, ja aprakstā tiek izmantotas 
nākotnes vērtības, kuras šobrīd nav zināmas (piemēram, vēl neuzsākta projekta rādītāji tā 
pabeigšanas brīdī, ekspertu novērtējumi), vai ja aktuāla informācija nav precīzi zināma un ir 
pieejami aptuveni ekspertu novērtējumi vai līdzīgi dati. Piemēram, izstrādājot pārdošanas 
stratēģiju aktuāla informācija par pārdošanām nav pieejama, jo tā vispirms jāapkopo un tā tiek 
iegūta ar aizkavi. 

Izplūdušās liecības ir Dempstera-Šefera liecību teorijas vispārinājumu izplūdušajam 
gadījumam [45]. Dempstera-Šefera teorijas ietvaros tiek apskatītas nejaušas kopas, pie kā, 
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definējot zināšanas var nomodelēt arī "nezināšanu". Ar to Dempstera-Šefera teorija atšķiras no 
varbūtību teorijas. Izplūdušās liecību teorijas galvenā īpašība ir tas, ka tajā tiek apvienota 
izplūdusī loģika un varbūtības teorija. Proti, šīs teorijas liecības var uzskatīt par izplūdušo 
apakškopu varbūtību sadalījumu. 

Izplūdušās liecības sastāv no informācijas granulām, katra no kurām tiek raksturota ar 
nosacīta JA-TAD likuma palīdzību. Pie kā, likumu kreisā daļa tiek uzdota ar varbūtības 
sadalījuma palīdzību, bet likumi tiek uzskatīti par nosacītās iespējamības sadalījumu. Līdz ar to 
izplūdušās liecības var uzskatīt par izplūdušo vērtību varbūtību sadalījumu. 

Turklāt, pirmajā nodaļā ir definēts promocijas darba pētījuma mērķis, kuru var atrast 
nodaļā "Vispārējs darba raksturojums". 
 
Otr ā nodaļa 

Otrajā nodaļā ir aprakstītas lēmumu pieņemšanas metodes un tajās izmantojamo 
palīglīdzekļi. Izvēloties lēmumu pieņemšanas metodes mērķis bija apskatīt pēc iespējas vairāk 
dažāda tipa lēmumu pieņemšanas metodes. 

Kopsavilkumu par apskatītām metodēm var atrast 1. tabulā, kurā ir norādīts metodes 
nosaukums, tās pazīmes un analīzes rezultātā atklātie trūkumi. Nosakot trūkumus vērā tika 
ņemtas metožu pielietojamība vidē ar varbūtisko un izplūdušo nenoteiktību. 

 
1. tabula 

Promocijas darbā izanalizēti lēmumu pieņemšanas metodes un atklāti trūkumi 
Metode Pazīmes Trūkumi  

PROMETHEE, ELECTRE Balstoties uz pārspēšanas 
attiecību tiek veidots 
alternatīvu sakārtojums 

Ieejas datiem jābūt precīziem 

AHP Kritēriju hierarhijas 
izveidošana un viena līmeņa 
kritēriju bināra salīdzināšana 

Liels bināro salīdzinājumu 
skaits 

Lēmumu analīze Balstās uz lēmumu kokiem un 
lietderīguma teorijas 

Ja ir daudz kritēriju, 
lietderīguma funkciju un svaru 
noteikšana ir darbietilpīga 

Uz stohastiskās dominances 
balstītā metode sajaukto 
novērtējumu agregācija 

Var izmantot gan precīzo, gan 
nedeterminēto, gan izplūdušo 
informāciju 

Visas vērtības, arī izplūdušas, 
tiek pārveidotas varbūtību 
blīvuma funkcijās 

PRUF – uz izplūdušās loģikas 
balstītā metode dabiskās 
valodas aprakstīšanai 

Ir ievesta vispārinātā relācija, 
kuru var izmantot dažāda 
veida nenoteiktību 
aprakstīšanai 

Skaitliski sarežģīta metode, 
palielinoties ieejas datu 
apjomam kļūs praktiski 
nelietojama 

 
Turklāt, otrajā nodaļā ir aprakstīti palīglīdzekļi, kuri tiek izmantoti lēmumu pieņemšanas 

metodēs: morfoloģiskā analīze un jūtīguma analīze. 
Morfoloģiskā analīze ir domāta alternatīvu kopas izveidošanai. Tas ir līdzeklis, ar kura 

palīdzību ir iespējams ģenerēt jaunas alternatīvas. Morfoloģiskās analīzes ideja ir šāda: ir 
jāsastāda atribūtu saraksts un ir jānosaka kādas ir šo atribūtu iespējamas vērtības. Tad ir 
jāizveido tabula, kuras kolonas atbilst atribūtiem un tās šūnās ir jāieraksta atribūtu vērtības. Lai 
izveidotu jaunu alternatīvu katrā tabulas kolonā ir jāizvēlas viena vērtība. Izvēlēto vērtību 
kopums raksturos vienu alternatīvu. 

Lēmumu modeļu jūtīguma analīze tiek saukta arī par robustuma analīzi, jo ar tās 
palīdzību var noteikt cik stabils ir lēmumu modelis un cik liela ietekme var būt modeļa atribūtu 
vērtību izmaiņai [4]. Jūtīguma analīzes laikā tiek mainītas lēmumu modeļa parametri, piemēram, 
varbūtību vērtības, kritēriju vērtības, kritēriju svaru vērtības un tiek analizēts kā šīs izmaiņas 
ietekmē lēmumu vai alternatīvu sakārtojumu. Ar šīs analīzes palīdzību var noteikt vai 
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pieņemamais lēmums ir stabils, proti, ir jābūt ievērojamām parametru izmaiņām, lai cita 
alternatīva kļūtu labāka, vai tas nav stabils un nelielas izmaiņas modeļa parametros noved pie 
cita risinājuma. It īpaši tas ir svarīgi pieņemot lēmumus nenoteiktības apstākļos. 

Praksē tiek izmantoti divi jūtīguma analīzes veidi: vienvirziena un divvirzienu. 
Vienvirziena jūtīguma analīzē vienlaicīgi tiek mainīta tikai viena parametra vērtība, bet 
divvirzienu jūtīguma analīzē vienlaicīgi tiek mainītas divas vērtības. Šo analīžu rezultātus var 
attēlot ar tā sauktajām tornado diagrammām vai divdimensiju zīmējumiem. 
 
Trešā nodaļa 

Trešajā nodaļā ir izklāstīta promocijas darba autora izstrādātā lēmumu pieņemšanas 
metode, kā arī citi darbā iegūtie rezultāti. 

Sākumā ir aprakstīts adaptīvais tīkls ANGIE (Adaptive Network for Granular 
Information and Evidence Processing – angļu val.), kurš tiek izmantots izplūdušo granulu 
apstrādei [36]. Tīkla priekšrocība ir tāda, ka izmantojot tīklu, kurā rēķini notiek paralēli, ir 
iespējams paātrināt skaitļošanas ātrumu. Protams, ātrums palielināsies tikai tajā gadījumā, ja šis 
tīkls tiks realizēts ar aparatūras nodrošinājuma palīdzību, kas atbalsta paralēlus rēķinus. 

Tā kā izstrādātais tīkls ir adaptīvs, ir iespējams veikt tā apmācīšanu, jeb, citiem vārdiem, 
tā parametru automatizēto regulēšanu [37]. Tātad, ir izstrādāts sistēmas ANGIE apmācīšanas 
algoritms. Tāpat kā neironu tīklu apmācīšanas algoritmi, sistēmas ANGIE apmācīšanas algoritms 
balstās uz gradienta lejupslīdes metodes. 

Tīklā veikto rēķinu specifikas dēļ ir iespējams veikt tikai varbūtību vērtību regulēšanu. 
Tā kā algoritms veic tikai varbūtību vērtību regulēšanu un neņem vērā to konsistenci, lai to 
summa būtu vienāda ar vieninieku, ir jāveic varbūtību vērtību normēšana. Ir iespējami trīs 
varianti: 1) veikt normēšanu pēc katras iterācijas; 2) veikt normēšanu pēc katras n-tās iterācijas 
un 3) veikt normēšanu pēc sistēmas apmācīšanas. Analīzes gaitā ir parādīts, ka šajā gadījumā 
vispiemērotākais ir 3. variants [33]. 

Sistēmas ANGIE apmācīšanas rezultātā var noskaidrot kurš no parametriem un cik lielā 
mērā ietekmē to, ka kritērijs pieņem vēlamo vērtību. Kā ir parādīts tālāk, šīs uzdevums ir saistīts 
ar lēmumu pieņemšanas modeļa jūtīguma analīzes uzdevumu. 

Adaptīvais tīkls, kas atbilst sistēmai, kurā ir divas zemāk norādītas liecības, ir parādīts 
2. attēlā: 

 
1. IF (Х1 is B11) with p11 THEN (Y is G11) 

IF (Х1 is B12) with p12 THEN (Y is G12) 
2. IF (Х2 is B21) with p21 THEN (Y is G21) 

IF (Х2 is B22) with p22 THEN (Y is G22) 
 
Apskatīsim kādas darbības veic un par ko ir atbildīgs katrs no tīkla elementiem. Ovālie 

elementi ir paredzēti neizplūdušās informācijas apstrādei, bet romba elementi ir paredzēti 
izplūdušas informācijas apstrādei. 

Pirmais slānis. 
Elementa Gij izeja ir izplūdusī vērtība, kura atbilst i-tās liecības j-tās granulas labajā pusē 

esošai vērtībai. 
Elementa pij izeja ir varbūtības vērtība, kas ir saistīta ar i-tās liecības j-tās granulas 

kreisajā pusē esošo vērtību. 
Elementa Q izeja ir kritērija vēlamā vērtība. 
Otrais slānis. 
Elements, kas tiek apzīmēts ar sup ir paredzēts tajā ienākošo izplūdušo vērtību šķēluma 

suprēmuma noteikšanai. Izplūdušās vērtības, kuras elements saņem ieejā, tiek sakopotas ar 
šķēluma funkcijas palīdzību. Šī elementa aktivēšanas funkcija ir suprēmuma funkcija. Tātad, 
elementa sup izeja ir ieejā saņemto izplūdušo vērtību šķēluma suprēmums. 
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Trešais slānis. 
Elementa Π  izeja ir tajā ieejošo vērtību reizinājums. 
Ceturtais slānis. 
Elementa Σ  izeja ir tajā ieejošo vērtību summa. 
 
 

1,1p
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1,2p

2,2p

Q
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1,2G

2,2G

Evidence 2

Evidence 1

sup

sup

sup

sup

Π

Π

Π

Π

Σ ΠE

 
 

2. att. Adaptīvais tīkls ANGIE 
 
Sistēmas ANGIE apmācīšanai tiek izmantota gradienta lejupslīdes metode. Tas nozīmē, 

ka parametru regulēšanai mums ir jānosaka kļūdas funkcijas parciālie atvasinājumi pēc 
parametriem, kuru regulēšana ir jāveic. 

Piedāvātajā metodē tiek izmantota intervālu entropija, proti, tā ir jārēķina balstoties uz 
intervālu varbūtībām. Līdz ar to Šenona entropija ir jāvispārina intervālu gadījumam. Promocijas 
darbā vispārinājuma uzdevums ir aprakstīts kā optimizācijas uzdevums ar ierobežojumiem 
nevienādojumu veidā. Šīs uzdevums ir atrisināts analītiski ar Lagranža reizinātāju metodes 
palīdzību [31]. 

Pieņemsim, ka sistēma var atrasties n stāvokļos un varbūtība, ka sistēma atrodas i-tajā 
stāvoklī ir intervālu un ir vienāda ar [p i

min, pi
max] . Gadījumā, ja varbūtības ir precīzas, nevis 

intervālu, to summai jābūt vienādai ar vieninieku, proti: 
 1=∑

i
ip . 

Ja varbūtības ir intervālu, tad šo izteiksmi var pārrakstīt šādi: 
 ∑∑ ≤≤

ii
ii

pp maxmin 1 . 

Entropija arī ir intervālu: ],[ maxmin HHH = . Intervālu entropijas rēķināšanas vispārīgu 
uzdevumu var nodefinēt sekojošā veidā (1). 
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Pieņemsim, ka [p1
min, p1

max], [p2
min, p2

max], … , [pn
min, pn

max]  ir intervālu varbūtības, tad 
intervālu entropijas apakšējo un augšējo robežu var noteikt sekojošajā veidā: 

Apakšējā robeža: min

1

min ln
i i

n

i

H p p
=

 = − 
 
∑   

un augšējā robeža: max

1

max ln
i i

n

i

H p p
=

 = − 
 
∑ , 

ar sekojošajiem nosacījumiem: 

nippp
ii i ,1,maxmin =≤≤ , 

un 1
1

=∑
=

n

i
ip  

(1) 

 
Uzdevuma (1) atrisināšanai tiek izmantota Lagranža reizinātāju metode. Vispirms visi 

ierobežojumi ar ≥  zīmi jāpārveido nevienādībās ar ≤  zīmi. Turklāt, minimizēšanas uzdevums ir 
jāpārveido maksimizēšanas uzdevumā. Apskatīsim maksimizēšanas uzdevuma (2) risinājumu. 

 

maxln:
1

max →−∑
=

n

i
ii

ppH  

ar sekojošajiem ierobežojumiem: 

 .,1,, maxmin nipppp iiii =≤−≤−  

1
1

=∑
=

n

i
ip  

(2) 

 
Lagranža vienādojums uzdevumam (2) izskatās šādi: 

( )

( ) ( )( )
1 11 12 21 22 1 2

min max
1 2

1 1 1

,..., , , , , , ,..., , ,

ln 1
i i

n n n

n n n

i i i i i i i
i i i

L p p

p p p p p p p

λ µ µ µ µ µ µ

λ µ µ
= = =

=

 = − + − + − + − 
 

∑ ∑ ∑
  (3) 

Lagranža vienādojuma (3) parciālie atvasinājumi izskatās sekojošajā veidā: 

nip
p

L
iii

i

,1,1ln 21 =−++−−=
∂
∂ µµλ . 

Tādējādi, ir jāatrisina šāds uzdevums: 

nip iii ,1,01ln 21 ==−++−− µµλ , (4) 

1
1

=∑
=

n

i
ip , (5) 

( ) ( ) nipppp iiiiii ,1,0,0 max
2

min
1 ==−=− µµ , (6) 

2,1,,1,0,maxmin ==≥≤≤ jnippp iji ii
µ . (7) 

 
Tagad ir jāapskata 22n gadījumi, kuri atšķiras ar ijµ  vērtībām nosacījumā (6). Proti, 

atkarībā no tā vai ijµ  vērtība ir vai nav vienāda ar nulli. 

1. Ja 2,1,,1,0 === jniijµ  un visas intervālu varbūtības satur vērtību 
n

1
, tad tas ir 

maksimizēšanas uzdevuma atrisinājums. Pretējā gadījumā jāpāriet pie nākošā soļa. 
2. Jāpārbauda visas konfigurācijas, kuras atšķiras ar to, vai attiecīgā ijµ  vērtība ir vienāda ar 

nulli. Var pamanīt, ka ja 1iµ  vai 2iµ  vērtība nav vienāda ar nulli, tad saskaņā ar (6) 
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izteiksmju ( )min
ii pp −  vai ( )ii pp −max  vērtībai jābūt vienādai ar nulli. Tādējādi, ja 1iµ  vai 

2iµ  vērtība nav vienāda ar nulli, tad, attiecīgi, min
ii pp =  vai max

ii pp = . 

Tātad, vispirms visiem pozitīviem 1iµ  vai 2iµ  ir jānosaka varbūtību vērtības. Visu pārējo 

varbūtību vērtībām jābūt vienādām, kas seko no (4) un no tā, ka 01 =jµ  un 02 =jµ  

visām jp , kuras nav iespējams noteikt. Varbūtību jp  vērtības var noteikt ar (5) 

palīdzību, izmantojot faktu, ka visas nezināmās varbūtības ir vienādas. Tagad visas 
apskatāmas konfigurācijas varbūtību vērtības ir zināmas. 
Ir jāpārbauda, vai varbūtību summa ir vienāda ar vieninieku un vai, saskaņā ar (7), visas 

ijµ  vērtības ir nenegatīvas. Lai pārbaudītu pēdējo faktu, ir jāatrisina no (4) iegūtā lineāru 

vienādojumu sistēma. 
Ja visi nosacījumi ir apmierināti, tad atbilstošajā punktā ir jāizrēķina entropijas vērtība. 
Pēc visu konfigurāciju apskatīšanas jāizvēlas vislielākā vērtībā, kura ir meklējamā 
entropijas augšējā robeža maxH . 
 
Minimizēšanas uzdevuma risinājums ir analoģisks uzdevuma (2) risinājumam. 
 
Tālāk trešajā nodaļā ir aprakstīts izstrādātā metode [25]. Viena no aprakstāmās metodes 

īpašībām ir tas, ka tajā alternatīva tiek vērtēta nevis pamatojoties uz tās kritēriju vērtībām, bet uz 
varbūtības, ka alternatīvas kritēriju vērtības būs tuvu vēlamajām vērtībām. Proti, tā ir varbūtība, 
ka alternatīva būs līdzīga vēlamajai alternatīvai, kura tika nodefinēta pirms alternatīvu 
salīdzināšanas. Šīs varbūtības ir intervālu, kas padara alternatīvu salīdzināšanas uzdevumu par 
netriviālu problēmu, jo ir iespējams gadījums kad alternatīvas ir nesalīdzināmas. Tādējādi, 
vispārīgā gadījumā ir iespējama tikai daļēja alternatīvu sakārtošana. Tas ir saskaņā ar mūsu 
intuīciju, jo no sistēmas nevar gaidīt precīzu atbildi, ja tai tika uzdots neprecīzs jautājums, kurā ir 
divu tipu nenoteiktības. Tas atgādina situāciju, kura ir tādās lēmumu pieņemšanas metodēs kā 
PROMETHEE vai ELECTRE. Parasti nav iespējams iegūt pilnu alternatīvu sakārtojumu bez 
informācijas zušanas, jo risināmais lēmumu pieņemšanas uzdevums var būt pārāk sarežģīts, lai 
izmantojamā metode varētu atrast kompromisu starp konfliktējošām alternatīvām. Tādējādi, 
parasti tiek veikts daļējs alternatīvu sakārtojums un kompromisa atrašanas uzdevums tiek 
deleģēts lēmumu pieņemošai personai. 

Kā jebkurā citā lēmumu pieņemšanas metodē, kura ir paredzēta izmantošanai vidē ar 
nenoteiktību, optimalitātes jēdzienu nevar stingri nodefinēt. Tādējādi, galvenais uzdevums ir 
nevis optimālas alternatīvas noteikšana, bet tādu līdzekļu kā alternatīvu sakārtošana un jūtīguma 
analīze izmantošana, lai palīdzētu lēmumu pieņemošajai personai pieņemt labāku un 
informatīvāku lēmumu. 

Šī metode atšķiras no citām lēmumu pieņemšanas metodēm vairākos aspektos. Galvenā 
atšķirība ir tas, ka piedāvāto lēmumu pieņemšanas metodi var izmantot kad pieejamā informācija 
ir ļoti nenoteikta. Tā var būt tik nenoteikta, ka nav iespējams izveidot kritēriju vērtību tabulu, vai 
aprakstīt problēmas apgabalu ar neizplūdušas metodes palīdzību. 

Kā jau tika minēts, piedāvātajā metodē tiek izmantotas tā sauktas izplūdušās f-granulas. 
Tās ļauj alternatīvu aprakstā izmantot gan izplūdušo, gan nedeterminētu informāciju. To var 
uzskatīt par kompromisu starp neizplūdušām lēmumu pieņemšanas metodēm un tādām metodēm 
kā PRUF, kurās izplūdusī informācija tiek izmantota tik intensīvi, ka skaitliski šis uzdevums 
kļūst pārāk sarežģīts. 

Kā redzams 3. attēlā, piedāvāto metodi var sadalīt šādos soļos: 
1. Noteikt alternatīvu un kritēriju kopu. 
2. Aprakstīt alternatīvas ar izplūdušo granulu palīdzību. 
3. Katram kritērijam izrēķināt varbūtību, ka dotajai alternatīvai šī kritērija 

vērtība būs vēlama. 
4. Noteikt alternatīvu informatīvumu. 
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5. Nomodelēt preferences. 
6. Izveidot alternatīvu daļējo vai pilno sakārtojumu. 
7. Veikt jutīguma analīzi. 
8. Izanalizēt iegūtos rezultātus. 
9. Parādīt rezultātus. 

Apskatīsim šos soļus sīkāk. 
 

1. Noteikt alternatīvu un
kritēriju kopu

2. Aprakstīt kritērijus ar
f-granulu palīdzību

3. Noteikt varbūtības, ka kritēriju vērtības
būs vienādas ar vēlamajām vērtībām

4. Noteikt
alternatīvu

informatīvumu

Izveidot daļējo vai pilno
sakārtojumu?

6.1. Izveidot daļējo
sakārtojumu

daļējo

6.2. Izveidot pilno
sakārtojumu

pilno

7. Jūtīguma analīze

8. Vai papildus analīze ir
nepieciešama?

Jā

Parādīt analīzes
rezultātus

No

Vai noteikt alternatīvu
informatīvumu?

Jā

5. Veikt preferenču modelēšanu

Nē

 
 3. att. Izstrādātās lēmumu pieņemšanas metodes etapi 
 
 
1. Alternatīvu un krit ēriju kopas noteikšana 
Kā citās lēmumu pieņemšanas metodēs, alternatīvu kopu var noteikt rīkojot prātavētras 

(brainstorming – angļu val.) sesijas vai rūpīgi analizējot lēmumu pieņemšanas uzdevumu. 
Turklāt, var izmantot morfoloģisko analīzi [53]. 

Kritēriji ir t ās alternatīvu īpašības, kuras mūs interesē visvairāk. Ar dažādu kritēriju 
palīdzību mēs varam atšķirt labāku risinājumu, jeb alternatīvu, no sliktāka. Un otrādi, risinot 
lēmuma pieņemšanas uzdevumu, ir jāatceras, ka analīzē tiek apskatīti tikai izvēlētie kritēriji. 
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2. Problēmas apgabala aprakstīšana ar izplūdušo granulu palīdzību 
Pēc alternatīvu un kritēriju kopas noteikšanas ir jāizveido liecības, kuras sastāv no f-

granulām. Katra liecība satur granulas, kuras apraksta kāda nedeterminēta notikuma iespējamus 
iznākumus un šiem iznākumiem atbilstošas kritērija vērtības. Alternatīvu apraksts ir liecību 
kopa, kura nosaka iespējamas alternatīvas kritēriju vērtības. 

Informācija par vienu alternatīvu var būt sadalīta vairākās liecībās. Tomēr, katra liecība 
apraksta tikai vienu kritēriju. Pēc liecību kopas noteikšanas un apstiprināšanas (ja ir vairākas par 
lēmumu atbildīgas personas) var iegūt informāciju un šīm liecībām, nosakot varbūtību, ka liecībā 
aprakstītā kritērija vērtība būs vienāda ar kādu vērtību. 

Kā jau tika minēts, nosacītas f-granulas var uzskatīt par izplūdušo vērtību varbūtību 
sadalījumu. Citiem vārdiem, tās uzliek varbūtiskus ierobežojumus uz kritēriju iespējamības 
sadalījumu. Izplūdušās f-granulas var nodefinēt ar JA-TAD likumu palīdzību. Kreisajā likumu 
pusē tiek aprakstīti iespējami nedeterminēti iznākumi, jeb iespējamas situācijas, kuras ir 
nedeterminētas un no kurām ir atkarīgas kritēriju vērtības. Iznākumi, kuri attiecās uz vienu un to 
pašu parādību tiek grupēti vienā liecībā. Likumu labajā pusē ir izplūdušās kritērija vērtības, kuras 
uzstāda iespējamības ierobežojumu uz tā vērtībām. 

Apskatīsim nelielu piemēru. Pieņemsim, ka ir jānovērtē būvniecības projekta risks, kurš 
ir atkarīgs no augsnes tipa, kurš nav precīzi zināms. Šajā gadījumā risks ir kritērijs un augsnes 
tips ir nedeterminēta parādība. Pēc konsultēšanās ar ekspertiem un pēc augsnes paraugu 
pārbaudes tika secināts, ka šo problēmu var aprakstīt sekojošajā veidā: 

 
JA (augsne ir akmeņaina) ar varbūtību 0,8 TAD risks ir ĻOTI ZEMS 
JA (augsne ir smilšaina) ar varbūtību 0,15 TAD risks ir VIRS VĪDĒJA 
JA (augsne ir purvaina) ar varbūtību 0,05 TAD risks ir ĻOTI AUGSTS 
 
Katra liecība ir izplūdušo vērtību varbūtību sadalījums. Piemēram, augstāk minēto liecību 

var interpretēt kā sekojošo varbūtību sadalījumu: 
 
P(risks ir ĻOTI ZEMS) = 0,8 
P(risks ir VIRS VĪDĒJA) = 0,15 
P(risks ir ĻOTI AUGSTS) = 0,05 
 
Ja ir nodefinēta šādu liecību kopa, kura apraksta kritēriju "risks" un, iespējams, arī citus 

kritērijus, var noteikt kāda ir varbūtība, ka dotajam būvniecības projektam riska vērtība būs 
ZEMA. Varbūtības P(risks ir ZEMS) vērtība ir intervālu. 

 
3. Krit ēriju v ērt ēšana 
Ja ir dota liecību kopa, kura apraksta kādu kritēriju, tad ir iespējams noteikt varbūtību, ka 

kritērijs būs vienāds ar kādu izplūdušo vērtību. Šīm nolūkam tiek izmantots profesora L.Zadē 
izstrādātā metode. Piemēram, ja liecībās ir aprakstīts kritērijs "risks", tad ir iespējams noteikt 
varbūtību, ka tā vērtība būs "ZEMA", kur "ZEMS" ir izplūdusī vērtība. Iegūta varbūtība ir 
intervālu, tas ir saskaņā ar intuīciju, jo alternatīvu apraksts ir nenoteikts, tajā ir gan izplūdusī, gan 
nedeterminēta informācija, līdz ar ko sistēma nevar dot precīzu atbildi. 

 
4. Uz entropijas balstīta alternatīvu informat īvuma novērt ēšana 
Šajā nodaļā ir aprakstīts kā var noteikt cik informācijas ir pieejams par katru no 

alternatīvām. Šīs metodes pamatā ir entropijas jēdziens no informācijas teorijas, kurš tiek 
izmantots sistēmas nenoteiktības apzīmēšanai. Entropijas vērtības parāda cik daudz informācijas 
trūkst. Tātad, to var izmantot kā alternatīvu nenoteiktības mēru [27]. 

Lai izrēķinātu entropiju šis uzdevums vispirms ir jāapraksta informācijas teorētiskajā 
formā – tiek uzbūvētas vairākas sistēmas, kuras var atrasties dažādos stāvokļos. Katra sistēma 
atbilst kādam kritērijam un tās stāvokļi ir vērtības, kuras attiecīgais kritērijs var pieņemt. 
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Sistēmas stāvokļu varbūtības ir intervālu. Tātad, ir jāizmanto promocijas darbā izstrādātā 
intervālu entropijas skaitļošanas metode. 

Rezultātā tiks iegūts papildus kritērijs, kurš raksturos zināšanu trūkumu par alternatīvām. 
Piedāvāto entropijas skaitļošanas metodi var sadalīt četros posmos, pie kā pirmie divi soļi 

sakrīt ar piedāvātās lēmumu pieņemšanas metodes soļiem. Tādējādi, ja informatīvums netiek 
noteikts lēmumu pieņemšanas metodes ietvaros, tad sākumā ir jāizpilda tās pirmie soļi. 

1) Kritēriju kopas noteikšana. Šajā posmā ir jānoskaidro kādi kritēriji tiks izmantoti alternatīvu 
vērtēšanai. 

2) Alternatīvu aprakstīšana ar izplūdušo granulu palīdzību. Šajā posmā visas alternatīvas tiek 
aprakstītas ar izplūdušo granulu palīdzību. 

3) Sistēmu konstruēšana. Šajā posmā informatīvuma analīzes uzdevums tiek pārveidots 
informācijas teorētiskajā formā. 

4) Entropijas vērtības noteikšana. Tā kā izstrādātajā metodē entropija tiek izmantota kā 
informatīvuma novērtējums, līdz ar entropijas izskaitļošanu mēs iegūstam alternatīvas 
informatīvuma novērtējumu. 

Apskatīsim pēdējos divus soļus sīkāk. Otrajā solī aprakstītas liecības var izmantot, lai 
noteiktu varbūtību, ka kādam kritērijam būs kāda vērtība. Šī varbūtība ir intervālu vērtība, kura 
nosaka varbūtības augšējo un apakšējo robežu. 

Tādā veidā var izskaitļot varbūtības, ka kritērijs būs vienāds ar dažādām izplūdušajām 
vērtībām. Turklāt, šo operāciju var atkārtot pārējiem kritērijiem, nosakot šo kritēriju vērtību 
varbūtības. 

Tagad apskatīsim kā tas viss attiecās uz informatīvuma novērtēšanas metodi, kuras būtība 
ir parādīta 4. attēlā, un kādā veidā uzdevums tiek pārveidots informācijas teorētiskajā formā. 

 
 

4. att. Informatīvuma novērtēšanas metode 

Sistēma System1, atbilst kritērijam Criterion1 

Vērtība1 
Varbūtība1 

Vērtība2 
Varbūtība2 

Vērtīban 
Varbūtīban 

… 

ENTROPIJA1 
Sistēma SystemL, atbilst kritērijam CriterionL 

Vērtība1 
Varbūtība1 

Vērtība2 
Varbūtība2 

Vērtībak 
Varbūtībak 

… 

ENTROPIJAL 

ENTROPIJA 

Sistēma System2, atbilst kritērijam Criterion2 

Vērtība1 
Varbūtība1 

Vērtība2 
Varbūtība2 

Vērtībam 
Varbūtībam 

ENTROPIJA2 

… 

Kopējo entropijas vērtību var iegūt 
sasummējot individuālo entropiju 
vērtības (ja entropija ir aditīva) 
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Dažādi kritēriji atbilst dažādām sistēmām. Savukārt, par šo sistēmu stāvokļiem tiek 

uzskatītas šo parametru iespējamas vērtības. Tādējādi, varbūtība, ka sistēma Si atrodas stāvoklī qk 
ir varbūtība, ka sistēmai Si atbilstošajam kritērijam ir stāvoklim qk atbilstošā vērtība. Citiem 
vārdiem, teiciens “sistēma atrodas stāvoklī” ir ekvivalents teicienam “kritērijs ir vienāds ar 
vērtību”. 

Šādā veidā ir jāapraksta visi kritēriji. Rezultātā mēs iegūsim sistēmu kopumu, katra no 
kurām atbilst kādam kritērijam. To var uzskatīt par aprakstīšanas posma beigām un par 
skaitļošanas posma sākumu. Proti, pēc sistēmu aprakstīšanas ir jāizrēķina sistēmu entropija [35]. 

Sākotnēja informatīvuma novērtēšanas problēma ir reducēta uz informācijas teorijas 
problēmu. Turklāt, ar sistēmu individuālu entropiju izskaitļošanu informatīvuma novērtēšanas 
process nebeidzās. Proti, ir jāiegūst kopējais entropijas novērtējums alternatīvai. Šajā gadījumā 
var izmantot to, ka iegūtā vispārināta entropija ir aditīva. Entropijas aditivitāte nozīmē, ka ja mēs 
apvienojam vairākas neatkarīgas sistēmas, tad apvienotas sistēmas entropija ir vienāda ar 
apvienojamo sistēmu individuālo entropiju summu. Proti, ja ir dotas divas sistēmas X, Y, un ar 
H(X), H(Y) apzīmē šo sistēmu entropiju, tad aditivitāte nozīmē, ka apvienotās sistēmas entropija 
H(X, Y) ir vienāda ar: H(X, Y) = H(X) + H(Y). Promocijas darbā ir parādīts, ka vispārinātā 
entropija ir aditīva. Tātad, kopējo alternatīvas entropijas novērtējumu var iegūt sasummējot 
sistēmu individuālas entropijas. 

Iegūtais kopējais entropijas novērtējums ir informatīvuma novērtējums dotajai 
alternatīvai. Lai iegūtu novērtējumu citām alternatīvām, šī procedūra ir jāatkārto. 

 
5. Krit ēriju sv ēršana 
Preferenču modelēšanai tiek piedāvāts izmantot kādu no svēršanas shēmām. Proti, var 

izmantot uz vērtību kokiem bāzēto metodi AHP. Turklāt, var izmantot tādas svaru novērtēšanas 
metodes kā SMART, Swing vai to vispārinājumu intervālu gadījumam. Pēdējās pieejas 
pamatideja ir nofiksēt atbalsta atribūtu, piešķirt tam kādu vērtību un noteikt citu atribūtu relatīvu 
svarīgumu, piešķirot tiem vērtības par pamatu ņemot atbalsta atribūta vērtību. Pēc šīs procedūras 
pabeigšanas svarus var noteikt normējot iegūtās atribūtu vērtības tā, lai to summa būtu vienāda ar 
vieninieku. 

Savukārt, AHP procedūras pamatā ir koka konstruēšana, kurš attēlo kritēriju un 
apakškritēriju hierarhiju. Svaru piešķiršana balstās uz pāru salīdzinājumiem starp kritērijiem, 
kuriem ir viens un tas pats vecāks. 

 
6. Alternatīvu sakārtojuma iegūšana 
Zemāk ir aprakstīta daļējā alternatīvu sakārtojuma iegūšanas procedūra, tā balstās uz 

izejošo un ieejošo plūsmu novērtēšanas [31]. Vispirms jāievada dažas definīcijas. 
Pieņemsim, ka ir dota alternatīvu kopa A = {a1, a2, … , an}, kur n ir alternatīvu skaits. 

Kritēriju kopa, kura tiek izmantota alternatīvu vērtēšanai ir C = {c1, c2, … , cm}, kur m ir kritēriju 
skaits. Turklāt, pieņemsim, ka izmantojot kādu no svēršanas metodēm ir noteikti sekojošie 
kritēriju svari: w1, w2, …, wm. Katras alternatīvas novērtēšanai tiek izmantoti m kritēriji un to 
novērtējumi ir intervālu varbūtības. Alternatīvas Ai kritēriju novērtējumi ir E1

i, E2
i, … , Em

i. Šie 
novērtējumi ir intervālu, tātad: ( )i

j
i
j

i
j eeE maxmin ,= . 

Izejošā un ieejošā plūsma tiek definēta sekojošajā veidā: 
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=

− ⋅=
m
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i
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Daļējais sakārtojums ir definēts sekojošajā veidā: 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

, ja ,

, ja un ,

, pretējā gadījumā,

aPb a b

aIb a b a b

aRb

φ φ
φ φ φ φ

− +

− − + +

 >
 = =



  (8) 

kur a un b ir divas alternatīvas no kopas A, P ir pārspēšanas (outranking) relācija, I ir 
vienlīdzības (indifference) relācija un R ir nesalīdzināmības relācija (8). 

Lai iegūtu pilnu sakārtojumu intervālu varbūtības ir jāreducē uz precīzu vērtību. Tomēr 
pilnais sakārtojums ir iespējams tikai tajā gadījumā, ja informācijas daļa tiek paslēpta, vai tā 

netiek ņemta vērā. Intervālu varbūtības var reducēt sekojošajā veidā:    
2

maxmin j
i

j
ij

i

ee
e

+=  

Alternatīvas efektivitāte tiek definēta sekojošajā veidā: 

∑
=

=
m

k

i
kki ewp

1

 

Pilno sakārtojumu var nodefinēt sekojošajā veidā, kur  ai un aj ir divas alternatīvas no 
kopas A: 

, ja

, ja
i j i j

i j i j

a Pa p p

a Ia p p

>
 =

 

Tomēr, ka jau tika minēts iepriekš, pilnais sakārtojums var būt maldinošs, jo tiek slēptas 
tās alternatīvu īpašības, kuras padara tās par nesalīdzināmām. 

 
7. Uzbūvētā modeļa jūtīguma analīze un adaptīva tīkla ANGIE izmantošana 

krit ēriju svar īguma vērt ēšanai 
Lēmumu modeļa jūtīguma analīze ir svarīgs un jaudīgs lēmumu pieņemošas personas 

rīks, jo ar tās palīdzību ir iespējams noteikt cik jūtīgs ir lēmumu modelis pret tā parametru 
mainīšanu. 

Līdzīgi kā tas notiek citās metodēs, izstrādātajā lēmumu pieņemšanas metodē ir 
iespējams mainīt svaru vērtības un sekot izmaiņām alternatīvu sakārtojumā. 

Ja nepieciešams, var mainīt arī alternatīvu definīcijas vai vēlamo kritērija vērtību. Pēc 
šīm izmaiņām būs jāpārrēķina varbūtību vērtības. 

Piedāvātās metodes ietvaros tika izstrādāta arī cita pieeja, kura papildina jūtīguma analīzi. 
Tā balstās uz alternatīvas vēlamo īpašību noteikšanas [28]. To var uzskatīt par atgriezeniskās 
inženierijas paveidu: vispirms ir jānosaka kādas kritēriju vērtības ir vēlamas un pēc tam ir 
iespējams noteikt vispievilcīgāko alternatīvu, kura vislielākā mērā atbilst šīm vērtībām. Šīs 
analīzes rezultātus var izmantot alternatīvu kritisko jeb svarīgāko īpašību noteikšanai. Šī analīze 
balstās uz adaptīvā tīkla ANGIE. 

 
8. Rezultātu analīze 
Piedāvātās metodes pēdējā solī ir jānosaka vai ir jāveic papildus analīze. Lēmumu analīze 

ir risinājuma iteratīva meklēšana. Tādējādi, pēc vienas iterācijas pabeigšanas ir rūpīgi jāizanalizē 
vai ir jāpapildina ieejas dati. Daži no iemesliem varētu būt alternatīvu informatīvuma analīzes 
rezultāti. Proti, ja izrādās, ka par kādu no alternatīvām ir pieejams daudz mazāk informācijas, 
nekā par citām alternatīvam, tad ir jāapsver papildus informācijas iegūšanas iespēja. Ja tas ir 
racionāli (izmaksu un iegūtā lietderīguma ziņā), tad modelis ir jāpapildina ar šo informāciju. Citi 
iemesli ir kritisko alternatīvu īpašību noteikšana, kuras netika pienācīgi izpētītas, papildus 
jūtīguma analīzes nepieciešamība, jauno datu iegūšana utt. Ja pieejamas informācijas pietiek, lai 
lēmējpersona varētu izdarīt pietiekoši informatīvu lēmumu, tad tālākā analīze nav nepieciešama. 
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Ceturtā nodaļa 
Ceturtajā nodaļā ir izanalizēti daži praktiskie uzdevumi, kuri parāda kā izstrādāto lēmumu 

pieņemšanas metodi var pielietot praksē. 
Viens no apskatītājiem piemēriem ir celulozes rūpnīcas būvēšanas projekts. Ir pieejamas 

vairākas būvēšanas alternatīvas, kas atšķiras ar būvēšanas vietu. Rūpnīcu var uzbūvēt (1) 
Liepusalā, (2) pie Daugavbūdas vai (3) Mazupē. Problēmas vide ir gan nedeterminēta, gan 
izplūdusī, jo tiek izmantota ekspertu prognozes. Tādējādi, šī uzdevuma risināšanai jāizmanto uz 
granulārām liecībām balstītā lēmumu pieņemšanas metode. Lai atrisinātu šo uzdevumu ir 
jāizpilda šādi soļi: 

 
• ir jānosaka kritēriju kopa; 
• katra alternatīva ir jāapraksta ar izplūdušo granulu palīdzību; 
• ir jānosaka kritēriju vēlamās vērtības; 
• ir jānosaka katras alternatīvas informatīvumu; 
• ir jānomodelē kritēriju preferences; 
• ir jāizveido alternatīvu daļējais vai pilnais sakārtojums; 
• iegūtie rezultāti ir jāizanalizē. 

 
Sākumā ir jāizvēlas kritēriju kopa. Šajā uzdevumā tika izveidotas šādas kritēriju grupas, 

kuras sastāv no vairākiem apakškritērijiem: loģistika, rūpnīcas būvēšanas izmaksas, ekonomiskā 
dzīvotspēja, ietekme uz vidi, personāls. Kritēriju saraksts ir attēlots zemāk: 

 
• Loģistika 

o Izejvielu piegādes ērtība 
o Produkcijas realizācijas ērtība 
o Infrastruktūras un sakaru attīstības līmenis 

• Rūpnīcas būvēšanas izmaksas 
• Ekonomiskā dzīvotspēja 

o Prognozējama investīciju atmaksa 
o Darba vietu radīšanas potenciāls 
o Fiksētās izmaksas 
o Mainīgās izmaksas 

• Ietekme uz vidi 
o Ietekme uz mežiem 
o Ietekme uz ūdenstilpēm 
o Ietekme uz augsni 
o Ietekme uz cilvēkiem 
o Ietekme uz lauksaimniecību 
o Ietekme uz zvejniecību 
o Ietekme uz dzīvniekiem 

• Personāls 
o Kvalificēta personāla pieejamība būvēšanas vietā 
o Apgabala kopējais ekonomiskais stāvoklis 
o Ar darba personāla pārvietošanu saistītas izmaksas 
o Ar darba personāla apmācību saistītas izmaksas 

 
Tad ir jānosaka no kā šo kritēriju vērtības ir atkarīgas un vai tās var precīzi noteikt. Ja 

nevar noteikt precīzi, tad ir jānosaka kādi iznākumi ir nedeterminētam notikumam, no kura ir 
atkarīgas kritērija vērtības un kāds ir kritērija novērtējums katram iznākumam. Katra alternatīva 
ir jāapraksta ar izplūdušo granulu palīdzību. Granulās tiek grupētas liecībās un katra liecība 
attēlo kādas nedeterminētas parādības iespējamus iznākumus, no kuriem ir atkarīga kritērija 
vērtība. Promocijas darbā ir definētas vairākas izplūdušās kopas, kuras tiek izmantotas 



 20 

izplūdušajās granulās. Zemāk uz 5. un 6. attēla ir definētas kritēriju "Prognozējama investīciju 
atmaksa" un "Ietekme uz cilvēkiem" iespējamas izplūdušās vērtības. 

 
5. att. Kritērija "Prognozējama investīciju atmaksa" izplūdušās vērtības 

 

 
6. att. Kritērija "Ietekme uz cilvēkiem" izplūdušās vērtības 

 
Tagad katram kritērijam ir jāizveido viena vai vairākas izplūdušās liecības, kas to 

apraksta. Definēsim izplūdušās liecības kritērijiem "Prognozējama investīciju atmaksa" un 
"Ietekme uz cilvēkiem". Kā ir redzams, izplūdušās liecības ir pierakstītas kā izplūdušo vērtību 
varbūtības sadalījums. 

 
Liecības alternatīvai "Liepusala": 

P(Inv_atmaksa = N2) = 0,3 
P(Inv_atmaksa = N4) = 0,6 
P(Inv_atmaksa = N5) = 0,1 

P(Ietekme_cilv = L2) = 0,1 
P(Ietekme_cilv = L3) = 0,2 
P(Ietekme_cilv = L6) = 0,4 
P(Ietekme_cilv = L7) = 0,3 

 
Liecības alternatīvai  "Daugavbuda": 

P(Inv_atmaksa = N2) = 0,1 
P(Inv_atmaksa = N4) = 0,5 
P(Inv_atmaksa = N5) = 0,4 

P(Ietekme_cilv = L4) = 0,1 
P(Ietekme_cilv = L5) = 0,2 
P(Ietekme_cilv = L7) = 0,4 
P(Ietekme_cilv = L9) = 0,3 

 
Liecības alternatīvai "Mazupe": 

P(Inv_atmaksa = N2) = 0,3 
P(Inv_atmaksa = N4) = 0,6 
P(Inv_atmaksa = N5) = 0,1 

P(Ietekme_cilv = L5) = 0,1 
P(Ietekme_cilv = L7) = 0,2 
P(Ietekme_cilv = L9) = 0,4 
P(Ietekme_cilv = L10) = 0,3 
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Nākamais solis ir kritēriju vēlamo vērtību noteikšana. Šīs vērtības ir izplūdušās un tās 

raksturo lēmējpersonas vēlmes attiecībā uz kritēriju vērtībām. Pieņemsim, kritērijam 
"Prognozējama investīciju atmaksa" tā ir definēta šādi: 

 

7. att. Kritērija "Prognozējama investīciju atmaksa" vēlamā vērtība 
 
Kritērija "Ietekme uz cilvēkiem" vēlamā vērtība ir definēta šādi: 
 

 
8. att. Kritērija "Ietekme uz cilvēkiem" vēlamā vērtība 

 
 
Pēc kritēriju vēlamo vērtību noteikšanas katrai alternatīvai ir jāizrēķina varbūtības, ka tās 

kritēriji būs vienādi ar vēlamajām vērtībām. Šīs varbūtības ir intervālu. 
Nākamais solis ir informatīvuma noteikšana, kas nav obligāts solis, jo rezultātā tiek 

iegūts papildus kritērijs un nepieciešamības gadījumā to var izslēgt no analīzes. Ar šo nolūku 
lēmumu pieņemšanas modelis tiek aprakstīts informācijas teorētiskajā formā un tiek izrēķināta 
entropija. Tā kā modelī ir intervālu varbūtības, arī entropija ir intervālu, norādījumus entropijas 
rēķināšanai [Vališevskis&Borisov, 2006] var atrast promocijas darbā. Tika iegūtas šādas 
informatīvuma vērtības: 

 
Alternat īvas "Liepusala" informat īvums: HL = [12,2 ; 12,57] 

Alternat īvas "Daugavbuda" informat īvums: HD = [12,07 ; 12,61] 
Alternat īvas "Mazupe" informat īvums: HM = [12,27 ; 12,56] 

 
Nākamais solis ir kritēriju preferenču modelēšana. Preferences tiek uzdotas ar svaru 

palīdzību, tātad šim nolūkam var izmantot jebkuru kritēriju svēršanas metodi, kura ir piemērota 
risināmajam uzdevumam. 

Turpmākās analīzes gaitā ir jāuzkonstruē alternatīvu sakārtojums. Izejošās un ieejošās 
plūsmas ir šādas: 
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( ) 0.177E LiepusalaAφ − = ,   ( ) 0.266E LiepusalaAφ + = , 

( ) 0.151E DaugavbūdaAφ − = ,  ( ) 0.233E DaugavbūdaAφ + = , 

( ) 0.207E MazupeAφ − = ,   ( ) 0.332E MazupeAφ + = . 

Kā ir redzams, visas alternatīvas ir nesalīdzināmas. Tomēr, var uzbūvēt pilno 
sakārtojumu. Ar šo nolūku ir jāizrēķina alternatīvu efektivitāte: 

0.221E
Liepusalap = , 0.192E

Daugavbūdap = , 0.269E
Mazupep =  

Tādējādi, alternatīvu pilnais sakārtojums izskatās šādi: 

 
 

9. att. Alternatīvu sakārtojums 
 
Uzdevuma risināšanas gaitā tika izanalizētas un novērtētas visas trīs alternatīvas, 

balstoties uz to aprakstu, izvēlētajiem kritērijiem un preferencēm. Beigās tika iegūti alternatīvu 
sakārtojumi, kuri raksturo alternatīvu labumu, atkarībā no sniegtās informācijas. 

 
 

Promocijas darba nobeigumā tiek aplūkoti darba rezultāti. 
 
 
Pielikumā ir aprakstīts autora izstrādātais programmnodrošinājums eksperimentu veikšanai, kas 
ļauj automatizēt rēķinus, kuri ir nepieciešami izstrādātās metodes lietošanai. 
Programmnodrošinājums ir izstrādāts MS Visual C++ vidē. 
 
 

Mazupe 

Liepusala 

Daugavbūda 
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PROMOCIJAS DARBA GALVENIE REZULTĀTI 

 
 Promocijas darbā ir izstrādāta lēmumu pieņemšanas metode, kura ir paredzēta 
izmantošanai vidē ar diviem nenoteiktības avotiem, proti, vidē, kura ir gan izplūdusī, gan 
nedeterminēta. Metode ir balstīta uz izplūdušajām granulām, kuras aprakstot alternatīvas ļauj 
izmantot gan izplūdušas vērtības, gan to varbūtības. Darba gaitā radās papildus problēmas, kuras 
promocijas darbā ir atrisinātas. Piemēram, izstrādājot metodi alternatīvu informatīvuma 
novērtēšanai, Šenona entropija tika vispārināta intervālu varbūtību gadījumam un tika pierādīts, 
ka tā ir aditīva, jo izstrādātajā metodē tiek izmantotas intervālu varbūtības. Turklāt, izplūdušo 
granulu apstrādei ir izstrādāts adaptīvais tīkls ANGIE (Adaptive Network for Granular 
Information and Evidence Processing). Ar tīkla ANGIE apmācības algoritma palīdzību tiek 
risināts vairākparametru jūtīguma analīzes uzdevumus. Darbs noslēdzas ar praktisko piemēru 
apskatīšanu, kuri parāda kā izstrādāto metodi var izmantot praksē. Zemāk darbā paveiktais ir 
aprakstīts sīkāk. 
1. Darbā ir izpētītas nenoteiktajai videi paredzētas lēmumu pieņemšanas metodes un tika 

secināts, ka eksistējošas metodes vai nu neapskata vairāk par vienu nenoteiktības veidu, 
vai nu tās ir pārāk sarežģītas skaitļošanas ziņā, vai nu agregācijas operatori tajās 
nepamatoti reducē pieejamo informāciju. 

2. Ir parādīts kā izplūdušās granulas var izmantot, lai modeļa aprakstā apvienotu izplūdumu 
un nenoteiktību. Proti, izplūdušas liecības var uzskatīt par izplūdušo vērtību varbūtību 
sadalījumu. Līdz ar to modelī var aprakstīt divus dažādus nenoteiktības avotus. 
Gadījumā, ja kāda no šīm nenoteiktībām neattiecās uz doto parametru, var uzdot precīzu 
un/vai determinētu vērtību. 

3. Ir izstrādāts adaptīvais tīkls ANGIE, ar kura palīdzību var apstrādāt izplūdušās liecības. 
Skaitļošana šajā tīklā notiek paralēli, kas ļauj paaugstināt skaitļošanas ātrumu izpildot 
programmu sistēmā, kas atbalsta paralēlo skaitļošanu. Adaptīvā tīkla ANGIE 
apmācīšanas algoritmu var izmantot lēmumu pieņemšanas modeļa jūtīguma analīzei. 

4. Šenona entropija ir vispārināta gadījumam, kad varbūtības ir intervālu. Turklāt, ir 
pierādīts, ka vispārinātā entropija ir aditīva. 

5. Ir izstrādāta metode alternatīvu pilnai un daļējai sakārtošanai. Līdzīgi PROMETHEE 
metodei, tā balstās uz negatīvajām un pozitīvajām plūsmām. 

6. Ir izstrādāta lēmumu pieņemšanas metode, kura ietver sevī augstāk minētos līdzekļus, 
kuri ir nepieciešami alternatīvu analīzei un lēmuma pieņemšanai. Izstrādātā metode ir 
paredzēta izmantošanai vidē, kura ir gan nedeterminēta, gan izplūdusī. 

7. Izstrādātā metode ir pārbaudīta uz diviem praktiskajiem piemēriem, kas demonstrē kā 
izstrādāto metodi var pielietot praksē. 
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