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 Páros összehasonlítási mátrixok (PCM) néhány tulajdonsága 

 PCM előállítása döntési probléma esetén 

 Korrekciós lehetőségek verbális skála alkalmazásával 

 Error-free PCM előállításának egy lehetséges módja a döntéshozó 

bevonásával 
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Többtényezős döntési probléma megoldása: a döntéshozó (DH) az 

alternatívák súlyaira, vagy adott kritériumokhoz tartozó alternatíva 

értékelésekre vonatkozó becsléseit páros összehasonlítások révén 

adja meg. 

 

w1, w2, …, wn : implicit súlyok  W mátrix 

 

aij ( aii = 1, aij > 0 és aij = 1/aji,; i, j = 1,…,n): a DH által adott páronkénti 

összehasonlítási értékek  A mátrix 

 

Feladat: az A mátrixból előállítani a w vektort. Becslési probléma.  

 

Az aij  értékek megadása jelenti a PCM előállítását. Ez verbális és 

numerikus skálán, többféle módon is megtörténhet. 
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Példa: négy kritérium súlyainak meghatározása 
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Legyen w1 = 16, w2 = 8, w3 = 4, w4 = 2 ismert. 
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A pozitív, konzisztens és reciprok A1 mátrixra, aijajk = aik (i, j, k = 1, …, 

n) és az A1 rangja 1.  

A2 értékei a Saaty-féle 9 fokozatú skálán adottak. Nem konzisztens. 

 s1 = [0,067; 0,133; 0,267; 0,533]    s2 = [0,050; 0,114; 0,255; 0,581]  

. 
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Szokásos feltételezés: a DH nem tudja konzekvens módon (hibátlanul) 

kifejezni a preferenciáit a páros összehasonlítások során, így a valós 

döntési feladatokban az aij és wi /wj különböznek egymástól.  

Felmerülő problémák: 

 inkonzisztencia 

 reciprocitás hiánya 

 tranzitivitás hiánya 

Közel-konzisztens mátrix (Saaty, 2003): egy konzisztens mátrix 

perturbációjával áll elő. Más megközelítés (Bozóki-Fülöp-Poesz, 2011): 

néhány elem módosításával a konzisztencia biztosítható. 

Döntéselmélet: racionális döntéshozó  tranzitivitás. Hasznossági 

függvény létezése. Új megközelítések: intuitív döntéshozó  

intranzitivitás megengedése. 
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A páros összehasonlítási mátrix elemeit arányskálán megadva a 

döntéshozó akkor hibamentes, ha 

 a páros összehasonlítási mátrix pozitív, reciprok és konzisztens, 

 a páros összehasonlítások a döntéshozó valódi preferenciáit 

tükrözik (Temesi, 2011).  

Döntési probléma páros összehasonlítási mátrixának előállítása 

speciális esetben: 

 a döntéshozó a teljes előállítási folyamatban rendelkezésre áll, 

 verbális skálát alkalmazunk az arányok megadására. 

 

Közel-konzisztencia sajátos értelmezése. 

 

A PCM előállítása a döntési probléma megoldására is hatással lehet 

(Bozóki-Dezső-Poesz-Temesi, 2013): kísérleti megközelítés. Ez az eset 

is tesztelhető empirikus módszertannal. 

 

 

XXXI.  Operációkutatási konferencia, Cegléd 

Hibamentességi tulajdonság és a döntéshozó konzisztenciája 



7 

A döntéshozó a Saaty-féle verbális skálán értékel: az általa jobbnak ítélt 
kritérium kissé jobb, közepesen jobb, sokkal jobb, nagyon sokkal jobb a 
másiknál, vagy azzal azonosan értékelt. A reciprok értékekkel bővített 
kvantitatív átírás tehát 9 fokozatú: 1/9, 1/7, 1/5, 1/3, 1, 3, 5, 7, 9. (Más 
skálával az eljárás az itt leírttal azonos elvek szerint működik.) 

Tekintsünk egy triádot a PCM-ben. Összesen 743 lehetséges triádot 
tudunk felírni. Vegyük ezek közül azokat, amelyeknél 2 elemet már 
tetszőlegesen összehasonlítottunk és ehhez harmadikként kiszámítottuk a 
konzisztens harmadik értéket. Két elem összehasonlítása 81-féleképpen 
történhet. A 3. elemet konzisztensen választva 31 esetben a skálán 
maradunk. Pl. (1, 1/3, 1/3), (1/3, 1/9, 1/3), (5, 5, 1), (9, 3, 1/3).  

De:  az (1/3, 5, 15) vagy a (9, 5, 5/9) esetekben a harmadik elemet csak 
közelítéssel tudjuk a skálára „vinni”. Másképpen mondva: a döntéshozó 
által megadandó elem nem lesz a skálán (hiszen az első esetben csak a 
„nagyon sokkal jobb” lehetősége van (ekkor15 helyett 9-et írunk be), a 
másik esetben pedig az „azonosan értékelt” vagy a „kissé rosszabb” lehet 
a választása (az 1 vagy az 1/3). 

Amennyiben a triád harmadik eleme így alakul ki, a triádot közel-
konzisztensnek tekintjük.  

 

Közel-konzisztencia elérése verbális skála esetében 
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A fennmaradó esetekben 30 triádnál automatikusan a szélső értékek 

kerülnek a 3. helyre (9 vagy 1/9), a maradék esetekben pedig 2 

választásunk is van.  

Adjunk meg egy A mátrixot. Legyen ennek egy triádja megengedett, ha 

bármely 2 elemét rögzítve a 3. elem vagy közel-konzisztens triádot ad 

meg, vagy ez a triád a egy közel-konzisztens mátrix szomszédja a 3. 

elemben.  

Ha minden triád megengedett, akkor nincs teendő. 

Ha van nem megengedett triád, akkor olyan javítást keresünk, ahol a triád 

egy elemének szomszédosra cserélése a triádot megengedetté teszi és 

nem hoz létre nem megengedett triádokat. Ha ez sikerül, akkor általában 

több módon történhet, ezért a döntéshozónak kell megmondania, melyik 

változtatással ért egyet. Ha nem javítható triádot találunk, akkor ez annak a 

jele, hogy a döntéshozónak újra kell a teljes A mátrix megadását gondolnia. 

Az eljárás intuitív értelmezése az, hogy egyetlen triádban sem kerülünk „túl 

messze” a döntéshozó eredeti elképzelésénél. 

Közel-konzisztencia elérése verbális skála esetében 
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Legyen az a,b,c,d elemekre vonatkozó A mátrix az alábbi: 

 

 

 

 

A triádok: abc, abd, acd és bcd. Az abc triád (3,5,3) azonnal nem megengedett, 

hiszen az 5 helyén 9-nek kellene lennie. (Vegyük észre, hogy a 3-as értékek 

helyén ugyan 5/3 lenne a konzisztens érték, de a közel-konzisztencia elérhető 

felfelé korrekcióval vagy az aktuális értékek szomszédjával, az 1 értékkel.) 

Az abd triád konzisztens, az acd és bcd triádok megengedettek. Elegendő tehát 
az abc triád javításait megvizsgálni. Két megfelelő javítást is tudunk mutatni a 
döntéshozónak. Ezek: 

 

 

 

Kérdésünk természetesen a verbális skálán fogalmazandó meg! 

Illusztratív példa az eljárásra 
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