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Dalyko anotacija 
Su sprendimų priėmimu susiduriama įvairiose srityse. Dažnai tenka priimti sprendimus įvertinus įvairias 
alternatyvas, atsižvelgiant ne į vieną, o kelis kriterijus. Tai vadinama daugiakriteriniu sprendimų 
priėmimu. Pirmoje kurso dalyje suteikiamos žinios apie daugiakriterinių sprendimų priėmimą, apie 
metodus, naudojamus priimant sprendimus, apie sprendimų priėmimo/paramos sistemas. Antra dalis 
skirta daugiakriteriniam optimizavimui. Trečioje dalyje nagrinėjamas sprendimų priėmimas, kai 
sprendimas daromas interpretuojant vaizdą, gautą tam tikru būdu vizualizavus analizuojamus duomenis. 
Išsamiai analizuojami keli pagrindiniai vizualizavimo metodai. Tiriama vizualizavimo nauda 
sprendžiant klasifikavimo ir klasterizavimo uždavinius. Doktorantai įgys žinių apie daugiakriterinį 
sprendimų priėmimą, pagrindinius metodus taikomus priimant sprendimus bei gebėjimus juos taikyti 
sprendžiant realius sprendimų priėmimo uždavinius. 
 
Pagrindinės temos: 
1. Daugiakriterinis sprendimų priėmimas 

1.1. Pagrindinės sąvokos ir uždaviniai 
1.2. Metodai, naudojami priimant sprendimus 

1.2.1.  Porinių palyginimų metodas 
1.2.2.  Pareto technologija 
1.2.3.  Neraiškiosios logikos (fuzzy) technologija 
1.2.4.  ELECTRE metodai 
1.2.5.  PROMETHEE metodai 
1.2.6. TOPSIS metodas 

1.3. Sprendimų priėmimo sistemos, jų kūrimo principai, sistemų pavyzdžiai. 

2. Daugiakriterinis optimizavimas 
2.1 Daugiakriterinio optimizavimo uždavinio formulavimas (kintamieji, kriterijai, tikslo funkcijos, 

apribojimai, sprendimo priėmėjo vaidmuo) 
2.2 Daugiakriterinio optimizavimo uždavinio sprendiniai (Pareto sprendiniai, Pareto aibė (front), 

dominavimo sąryšiai) 
2.3 Daugiakriterinio optimizavimo metodų klasifikacija pagal sprendimų priėmėjo vaidmenį 
2.4 Daugiakriterinio optimizavimo metodai, grįsti sprendimų priėmėjo prioritetais 
2.5 Pareto aibės vizualizavimas 

3. Vizualus sprendimų priėmimas 
3.1 Vizualizavimo tikslai ir jo nauda priimant sprendimus 
3.2 Duomenų vizualizavimo metodai 

3.2.1 Tiesioginiai vizualizavimo metodai (sklaidos diagramų matrica, lygiagrečiosios 
koordinatės, Andrews kreivės, Černovo veidai ir kiti) 



3.2.2 Dimensijų mažinimu grįsti metodai (pagrindinių komponenčių analizė, daugiamatės 
skalės) 

3.2.3 Saviorganizuojantys neuroniniai tinklai (žemėlapiai) 
3.3 Rezultatų interpretavimas ir sprendimų priėmimas 
3.4 Vizualizavimo nauda sprendžiant klasifikavimo ir klasterizavimo uždavinius (dendogramos, k-

vidurkių metodo rezultatų vizualizavimas) 
 
Praktinė užduotis: išspręsti sprendimų priėmimo ir optimizavimo daugiakriterinius uždavinius, 
naudojant pasirinktas sprendimų paramos sistemas bei pasirinkus duomenų aibę, ją vizualizuoti taikant 
įvairius vizualizavimo metodus; paruošti ataskaitą, kurioje aprašyti gautus rezultatus ir padaryti išvadas.  
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