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0 Εισαγωγή  
 
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την πολυκριτήρια μέθοδο 
UTADIS που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση ενός συνόλου εναλλακτικών 
λύσεων σε προκαθορισμένες ομάδες. Κατόπιν θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα 
εφαρμογής της μεθόδου όπου θα καταταχτούν σε 3 προκαθορισμένες ομάδες μια 
σειρά καταστημάτων προς αξιολόγηση. Για την λύση των γραμμικών προγραμμάτων 
που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιούμε το λογισμικό 
ανοικτού κώδικα (open source)  LpSolve 5.5 ένα από τα καλύτερα στο είδος του και 
με δυνατότητες που συναγωνίζεται τα επαγγελματικά πακέτα εφαρμογών.       
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1 Η μέθοδος UTADIS 
 
Η UTADIS είναι μια πολυκριτήρια μέθοδος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την ταξινόμηση ενός συνόλου εναλλακτικών λύσεων σε προκαθορισμένες ομάδες. Οι 
ομάδες αυτές καθορίζονται από τον αποφασίζοντα  έτσι ώστε να εναρμονίζονται με 
τον σκοπό της απόφασης του. Τούτο επιτυγχάνεται συνήθως με ερωτήσεις προς τον 
αποφασίζοντα ή με ερωτηματολόγιο, κλπ. Τέτοια προβλήματα ταξινόμησης 
συναντώνται συχνά στη χρηματοοικονομική διοίκηση. Για παράδειγμα, στην 
πρόβλεψη πτώχευσης επιχειρήσεων, όπου ως δύο ομάδες επιχειρήσεων συνήθως 
ορίζονται οι πτωχευμένες και οι μη-πτωχευμένες επιχειρήσεις. Στην αξιολόγηση 
δανείων, οι επιχειρήσεις που είναι υποψήφιες για δανεισμό κατατάσσονται στις 
αποδεκτές για παροχή δανείου και στις μη αποδεκτές. Στην αξιολόγηση κινδύνου 
χωρών, οι χώρες ταξινομούνται σε αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου και 
επομένως απαιτείται αναδιάρθρωση των δανειακών τους υποχρεώσεων και σε αυτές 
που χαρακτηρίζονται ως χαμηλού κινδύνου και άρα δεν απαιτείται ανασύσταση των 
δανείων τους. Σε πολλά από αυτά τα χρηματοοικονομικά προβλήματα, η προσθήκη 
επιπλέον ομάδων θεωρείται ότι προσδίδει περισσότερη ευελιξία στη λήψη 
αποφάσεων καθόσον η ταξινόμηση σε δύο ομάδες περιορίζει τη λήψη αποφάσεων 
Με αυτή την έννοια, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε άσχημη χρηματοοικονομική 
κατάσταση και οι οποίες επιτυγχάνουν να βελτιωθούν θα πρέπει να διακριθούν από 
αυτές που τελικά οδηγούνται σε πτώχευση δημιουργώντας έτσι τρεις ομάδες 
επιχειρήσεων στο πρόβλημα της πρόβλεψης χρηματοοικονομικής αποτυχίας, ήτοι τις 
χρηματοοικονομικά δυναμικές επιχειρήσεις, τις χρηματοοικονομικά μέτριες οι οποίες 
όμως επιτυγχάνουν να βελτιωθούν και τις πτωχευμένες επιχειρήσεις. 
 
Η μέθοδος UTADIS προέρχεται από την αναλυτική-συνθετική προσέγγιση 
(preference disaggregation analysis). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, αρχικά 
χρησιμοποιείται ένα σύνολο αναφοράς αποτελούμενο από εναλλακτικές λύσεις οι 
οποίες αξιολογούνται από τον αποφασίζοντα και ταξινομούνται σε ομάδες ανάλογα 
με τις προτιμήσεις του, τις εμπειρίες του και το σκοπό της ανάλυσης. Στη συνέχεια με 
τη χρήση τεχνικών γραμμικού προγραμματισμού αναπτύσσεται μία συνάρτηση 
προσθετικής χρησιμότητας και γίνεται ο υπολογισμός των κατάλληλων ορίων 
χρησιμοτήτων έτσι ώστε να επιτευχθεί η ταξινόμηση των εναλλακτικών λύσεων στις 
ομάδες στις οποίες ανήκουν με το ελάχιστο σφάλμα ταξινόμησης. Παρόμοια 
μεθοδολογία ακολουθείται και στις περιπτώσεις όπου απαιτείται κατάταξη των 
εναλλακτικών ενεργειών από τις καλύτερες προς τις χειρότερες. 
 
Το πρόβλημα της ταξινόμησης σε ομοιογενείς προκαθορισμένες ομάδες στη μέθοδο 
UTADIS διατυπώνεται μαθηματικά ως εξής :  
 
 
Υπάρχει ένα σύνολο αναφοράς Α το οποίο περιλαμβάνει π εναλλακτικές λύσεις α1, 
α2, .... ,αn οι οποίες αξιολογούνται βάσει m κριτηρίων g1, g2, .... ,gm. Σκοπός είναι η 
ταξινόμηση των εναλλακτικών λύσεων σε q διατεταγμένες ομάδες C1, C2, ...,Cq  έτσι 
ώστε η ομάδα Ck προτιμάται της ομάδας Ck+1. Η μορφή της προσθετικής συνάρτησης 
χρησιμότητας η οποία αναπτύσσεται μέσω της μεθόδου UTADIS είναι η ακόλουθη: 
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όριο χρησιμότητας  διαχωρίζει τις ομάδες Cku k και Ck+1

 
Η εκτίμηση τόσο της προσθετικής συνάρτησης χρησιμότητας (μέσω της οποίας 
υπολογίζονται οι ολικές χρησιμότητες των εναλλακτικών) όσο και των ορίων 
χρησιμοτήτων επιτυγχάνονται μέσω της επίλυσης του ακόλουθου γραμμικού 
προγράμματος: 
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Ως  και )  συμβολίζονται τα σφάλματα ταξινόμησης (σφάλμα 
υπερεκτίμησης και σφάλμα υποεκτίμησης, αντίστοιχα), ενώ δ και s είναι θετικές 
σταθερές (s > δ > 0) οι οποίες χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί ότι .| 
και , αντίστοιχα. Το μοντέλο ταξινόμησης (προσθετική συνάρτηση 
χρησιμότητας και όρια χρησιμοτήτων) που αναπτύσσεται μέσω του παραπάνω 
γραμμικού προγράμματος εφόσον κριθεί ικανοποιητικό από τον αποφασίζοντα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση αξιολόγηση και ταξινόμηση νέων 
εναλλακτικών ενεργειών σε πραγματικό χρόνο. 
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Ανάλυση μεταβελτιστοποίησης  (Post Optimality Analysis) 

 
Σε αυτό το στάδιο εξετάζεται η ύπαρξη πολλαπλών βέλτιστων ή σχεδόν βέλτιστων 
λύσεων που αποδίδουν τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης μικρότερες του 

, όπου  είναι η βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης μετά την 
λύση του παραπάνω γραμμικού προβλήματος ενώ το )  είναι ένα μικρό τμήμα 
της βέλτιστης αυτής τιμής.  
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Έτσι η αντικειμενική συνάρτηση του παραπάνω γραμμικού προβλήματος 
μετατρέπεται σε ένα ακόμα περιορισμό της μορφής  
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Έτσι η νέα αντικειμενική συνάρτηση αφορά την μεγιστοποίηση και ελαχιστοποίηση 
των βαρών των κριτηρίων και των ορίων χρησιμοτήτων :  
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2 Περιγραφή προβλήματος  
 
 
Μεγάλος κατασκευαστής προϊόντων επίπλωσης γραφείου αποφάσισε την αξιολόγηση 
των 8 συνεργαζόμενων καταστημάτων μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η διάθεση 
των προϊόντων του στο Νομό Αττικής. Στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της 
ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες καθώς και η σύσφιξη της συνεργασίας 
της εταιρείας με τα σημεία πώλησης. 
 

 8



3 Μοντελοποίηση 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα στάδια της μοντελοποίησης του προβλήματος. 

Αντικείμενο της απόφασης 

Σύνολο δράσεων 

Ορίζουμε το σύνολο A που περιέχει τις εναλλακτικές λύσεις, τα 8 καταστήματα που 
θα κατηγοριοποιηθούν : 

A = { Κ1, Κ2, Κ3 , Κ4 Κ5, Κ6, Κ7, Κ8,} 

Κωδικός Καταστήματος Τζίρος(χιλ. €) Κατάστημα Μάνατζμεντ 
Κ1 40 Α Β 
Κ2 130 Γ Α 
Κ3 80 Β Α 
Κ4 30 Α Α 
Κ5 70 Β Γ 
Κ6 150 Γ Γ 
Κ7 60 Β Β 
Κ8 180 Γ Β 

 

Καθορισμός προβληματικής 

Έχουμε να αντιστοιχίσουμε την κάθε δράση από το σύνολο A. σε μια 
προκαθορισμένη κατηγορία. Οπότε, πρόκειται για προβληματική β : 
κατηγοριοποίηση. 
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Συνεπή οικογένεια κριτηρίων 

Ως κριτήρια αξιολόγησης των καταστημάτων ορίστηκαν τα εξής: 
 
Κριτήριο 1: Μέσος μηνιαίος κύκλος εργασιών (τζίρος) του καταστήματος (κλίμακα: 
0 – 200 χιλ.€). 
 
Κριτήριο 2: Το κατάστημα (περιοχή, εμφάνιση εγκαταστάσεων, πάρκινγκ, προβολή 
του κατασκευαστή στο κατάστημα,...) με την ακόλουθη κλίμακα βαθμολόγησης: 
 
Α: Εξαιρετικές εγκαταστάσεις 
Β: Μέτριες εγκαταστάσεις 
Γ: Προβληματικές εγκαταστάσεις 
 
Κριτήριο 3: Το μάνατζμεντ του καταστήματος (διεύθυνση, στρατηγική πωλήσεων, 
οικονομική διαχείριση, προώθηση της μάρκας,...) με την ακόλουθη κλίμακα: 
 
Α: Πολύ αποτελεσματικό 
Β: Αποτελεσματικό αλλά με ελλείψεις 
Γ: Ανεπαρκές έως προβληματικό 
 
 
 

Προκαθορισμένες Κατηγορίες  
 
Οι προκαθορισμένες κατηγορίες που ορίστηκαν ήταν οι εξής : 
 
Κατηγορία (ΝΑΙ) : σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα καταστήματα τα οποία ο 
αποφασίζων πιστεύει ότι θα πρέπει να συνεργαστεί.  
 
Κατηγορία (?) : σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα καταστήματα τα οποία ο 
αποφασίζων δεν μπορεί να αποφασίσει με σιγουριά αν θα συνεργαστεί ή όχι και θέλει 
να τα εξετάσει σε μια δεύτερη φάση πιο αναλυτικά. 
 
Κατηγορία (ΟΧΙ) : σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα καταστήματα τα οποία ο 
αποφασίζων είναι σίγουρος ότι δεν επιθυμεί να συνεργαστεί. 
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Καταστήματα Αναφοράς  

 
Ο αποφασίζων ρωτήθηκε από τον αναλυτή του προβλήματος να ταξινομήσει στις 
προκαθορισμένες κατηγορίες ένα υποθετικό σύνολο από καταστήματα. Ο 
αποφασιζων έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις που βρίσκονται στον πίνακα και 
σύμφωνα με αυτές έγινε και η μοντελοποίηση του προβλήματος..  
 

Κωδικός 
Καταστήματος 

Τζίρος(χιλ. €) 
g1

Κατάστημα
g2

Μάνατζμεντ
g3

 
Αποφαση 

A1 180 B A  ΝΑΙ 
A2 200 B B  ΝΑΙ 
A3 40 A Α  ? 
A4 80 Α Α  ΝΑΙ 
A5 100 Β Γ  ? 
A6 70 Γ B  ΟΧΙ 
A7 120 Γ Γ  ΟΧΙ 

 
 
 
 
 
 

Μοντελοποίηση του γραμμικού προβλήματος και επίλυση 

 
Σύμφωνα με την μέθοδο UTADIS ελαχιστοποιούμε τα σφάλματα υποεκτίμησης και 
υπερεκτίμησης   (min: s1 + s2 + s4 + s3 + si3 + s5 + si5 + si6 + si7 ;) και με γραμμική 
παρεμβολή υπολογίζουμε τους συντελεστές των wij
 

Τζίρος         =  [g1*, g1
*] = [w10, w11, w12, w13, w14 ] = [0 , 50 , 100 , 150 , 200 ] 

Κατάστημα =  [g2*, g2
*] = [w20, w21, w22 ] = [ Γ, Β, Α ] 

Μάνατζμεντ = [g3*, g3
*] = [w30, w31, w32 ] = [ Γ, Β, Α ] 

 Όπου τα w10 ,w20 , w30 η χρησιμότητα τους ισούται με το μηδέν οπότε μπορούν να 
μην εισαχθούν στο γραμμικό πρόβλημα.  
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Έτσι προκύπτει το εξής γραμμικό πρόβλημα προς επίλυση  
 

/* Objective function */ 
min: s1 + s2 + s4 + s3 + si3 + s5 + si5 + si6 + si7 ; 
/* Variable bounds */ 
c1:          w11 +        w12 +       w13 + 0.6  w14 +  w21 +       w31     + w32 - u1 + s1   >= 0   ;     
c2:          w11 +        w12 +       w13 +        w14 +  w21 +       w31                - u1 + s2   >= 0   ;   
c4:          w11 + 0.6  w12 +                                     w21 + w22 + w31 + w32 - u1 + s4   >= 0   ; 
c6:        - w11 - 0.4    w12 -                                                           w31           + u2 + si6  >= 0.1 ;      
c7:        - w11 -          w12 - 0.2 w13                                                               + u2 + si7  >= 0.1  ;     
c3a: -0.8 w11 -                                                        w21 - w22 - w31   - w32 + u1 + si3  >= 0.1 ;  
c3b:  0.8 w11 +                                                       w21 + w22 + w31 + w32 - u2 + s3   >= 0.1 ; 
c5a:      - w11 -           w12 -                                    w21                                  + u1 + si5  >= 0.1 ;     
c5b:        w11 +          w12 +                                   w21                                  - u2 + s5   >= 0.1 ; 
c0:          w11 +          w12 +     w13 +      w14 +   w21 + w22 + w31 + w32 = 1 ; 
c10: u1 - u2 >= 0.11 ; 
 

  
Και στην συνέχεια το εισάγουμε στο λογισμικό LPSolve για την επίλυση του. 
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Η λύση του παραπανω γραμμικού προβλήματος είναι η εξης  
 

 
 
 
 
 
 
 

Μεταβελτιστοποίηση λύσης  

Ακολουθεί η ανάλυση μεταβελτιστοποίησης με την μεγιστοποίηση της χρησιμότητας 
των τριών κριτηρίων g1, g2, g3 . Από την παραπάνω λύση παρατηρούμε ότι όλα τα 
σφάλματα (υπερεκτίμησης και υποεκτίμησης) ισούνται με το μηδέν οπότε αφού δεν 
επηρεάζουν το αποτέλεσμα μπορούν να παραληφθούν.   
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Μεγιστοποίηση 1ου κριτηρίου (g1) 
 

 
 
 

Λύση 1ου κριτηρίου 
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Μεγιστοποίηση 2ου κριτηρίου (g2) 
 

 
 
Λύση 2ου κριτηρίου  
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Μεγιστοποίηση 3ου κριτηρίου (g3) 
 

 
 
 
Λύση 3ου κριτηρίου 
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Αφού επιλυθούν τα γραμμικά προβλήματα μεγιστοποίησης του κάθε κριτηρίου τότε 
ως λύση προκρίνεται ο μέσος όρος των λύσεων  
 
 

 w11 w12 w13 w14 w21 w22 w31 w32 u1 u2

[max]u(g1) 0,5 0 0 0,2 0,2 0 0 0,09 0,8 0,6
[max]u(g2) 0 0,16 0,1 0 0,56 0,16 0 0 0,83 0,63
[max]u(g3) 0 0,346 0 0 0,2 0 0,2 0,24 0,75 0,44

           
Average 0,167 0,169 0,033 0,067 0,320 0,053 0,067 0,110 0,793 0,557

 
Σημείωση :  Στον παραπάνω πίνακα έγιναν στρογγυλοποιήσεις. 
 
Τα καταστήματα με χρησιμότητα μικρότερη του 0,557 ανήκουν στην κατηγορία 
(ΟΧΙ). Ενώ καταστήματα με χρησιμότητα από 0,557 εως 0,793 ανήκουν στην 
κατηγορία (?). Με χρησιμότητα άνω του 0,793 κατατάσσονται στην κατηγορία 
(ΝΑΙ).  
 
Τα καταστήματα προς αξιολόγηση είναι τα εξής : 
 

Κωδικός Καταστήματος 
Τζίρος(χιλ. €) 

g1

Κατάστημα
g2

Μάνατζμεντ 
g3

Κ1 40 Α Β 
Κ2 130 Γ Α 
Κ3 80 Β Α 
Κ4 30 Α Α 
Κ5 70 Β Γ 
Κ6 150 Γ Γ 
Κ7 60 Β Β 
Κ8 180 Γ Β 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ο ακόλουθος όπου με γραμμική παρεμβολή 
υπολογίζονται τα βάρη των wij 

Κωδικός 
Καταστήματος w11 w12 w13 w14 w21 w22 w31 w32

Κ1 0,8 0 0 0 1 1 1 0 
Κ2 1 1 0,6 0 0 0 1 1 
Κ3 1 0,6 0 0 1 0 1 1 
Κ4 0,6 0 0 0 1 1 1 1 
Κ5 1 0,4 0 0 1 0 0 0 
Κ6 1 1 1 0 0 0 0 0 
Κ7 1 0,2 0 0 1 0 1 0 
Κ8 1 1 1 0,6 0 0 1 0 

Με την αντικατάσταση των wij (με την μέση λύση για το καθένα όπως έχει 
υπολογιστεί) θα προκύψει ένας αριθμός για κάθε κατάστημα που συγκρινόμενος με 
το u1 και u2 θα μας δώσει την κατηγορία που ανήκει. 
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Ο υπολογισμός της χρησιμότητας του κάθε καταστήματος υπολογίζεται ως εξής :  

Κ1 = 0,8w11+0w12+0w13+0w14+1w21+1w22+1w31+0w32 = 0,573333  
Κ2 = 1w11+1w12+0,6w13+0w14+0w21+0w22+1w31+1w32 = 0,532 
Κ3 = 1w11+0,6w12+0w13+0w14+1w21+0w22+1w31+1w32 = 0,764533 
Κ4 = 0,6w11+0w12+0w13+0w14+1w21+1w22+1w31+1w32 = 0,65 
Κ5 = 1w11+0,4w12+0w13+0w14+1w21+0w22+0w31+0w32 = 0,554133 
Κ6 = 1w11+1w12+1w13+0w14+0w21+0w22+0w31+0w32    = 0,368667 
Κ7 = 1w11+0,2w12+0w13+0w14+1w21+0w22+1w31+0w32 = 0,587067 
Κ8 = 1w11+1w12+1w13+0,6w14+0w21+0w22+1w31+0w32 = 0,475333 

 

Κατάταξη σε κατηγορίες 

Κατά συνέπεια τα καταστήματα ταξινομούνται ως εξής : 
 
(ΝΑΙ) = {}    >= 0,793 
 
(?)      = {Κ1, K3, K4, K7 }  0,557 >= & < 0,793 
 
(ΟΧΙ) = { K2, K5, K6, K8 }  < 0,557 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κανένα κατάστημα δεν πληρει τις προϋποθέσεις του 
αποφασιζων για να καταταχθεί στην πρώτη κατηγορία. Τα αμφιλεγόμενα  ως προς 
συνεργασία καταστήματα φτάνουν τα τέσσερα όπως και τα απορριφθέντα.    
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