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ΕΝΟΤΗΤΑ 8
Θεωρία σχέσεων υπεροχής
Εισαγωγή
Η ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité) αποτελεί μια οικογένεια
μεθόδων πολυκριτήριας ανάλυσης η οποία ξεκίνησε να αναπτύσσεται από τον
Bernard Roy το 1968 ενώ εργαζόταν σε εταιρεία συμβούλων. Το αρχικό πλαίσιο της
ELECTRE, στην πορεία του χρόνου εξελίχθηκε στην μέθοδο ELECTRE I, ενώ η εξέλιξη
συνεχίστηκε με την ανάπτυξη παραπάνω παραλλαγών όπως οι ELECTRE II, ELECTRE
III, ELECTRE IV, ELECTRE IS και η ELECTRE TRI με εφαρμογές σε διαφορετικούς τομείς
των αποφάσεων.
Η οικογένεια ELECTRE ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των μεθόδων σχέσεων
υπεροχής (outranking methods). Αυτό σημαίνει πως, σε αντίθεση με την
πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας που αναπτύσσεται μια συνάρτηση βαθμολόγησης
των εναλλακτικών, οι διαφορετικές εναλλακτικές συσχετίζονται με την κατασκευή
διμερών σχέσεων υπεροχής S βάσει κάποιων προκαθορισμένων κριτηρίων. Μια
εναλλακτική x λέμε πως υπερέχει μιας δεύτερης εναλλακτικής y αν υπάρχουν
αρκετοί λόγοι που να υποστηρίζουν πως η x είναι τουλάχιστον όσο καλή είναι η y και
ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που να υποστηρίζουν το αντίθετο:
𝑥𝑥 𝑆𝑆 𝑦𝑦 ⇔ "𝛨𝛨 𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀ή 𝑥𝑥 𝜀𝜀ί𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈𝜈 𝜀𝜀𝜀𝜀ί𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎𝜎 ή 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅ή 𝛼𝛼𝛼𝛼ό 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝑦𝑦"

ELECTRE I
Η μέθοδος ELECTRE I αποτελεί μια απλή εκδοχή της οικογένειας. Με δεδομένο ένα
σύνολο εναλλακτικών 𝛢𝛢, στόχος της μεθόδου δεν είναι να βρεθεί πάντα μια βέλτιστη
εναλλακτική αλλά ένα υποσύνολο εναλλακτικών 𝛫𝛫 όπου 𝐾𝐾 ⊆ 𝐴𝐴 οι οποίες θα
υπερέχουν των υπολοίπων. Το πρόβλημα ορίζεται από ένα σύνολο εναλλακτικών
επιλογών και κριτηρίων με βάση τα οποία αξιολογείται κάθε μια από αυτές. Αρχικά
πραγματοποιείται ο έλεγχος συμφωνίας και ασυμφωνίας για κάθε πιθανό ζεύγος
εναλλακτικών επιλογών. Από το προηγούμενο βήμα προκύπτει τελικά ο πίνακας
υπεροχής και το αντίστοιχο γράφημα υπεροχής από το οποίο προκύπτει το
υποσύνολο των πιθανών “βέλτιστων” εναλλακτικών.
Η μέθοδος ELECTRE I με veto περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια για την εφαρμογή
της:
1. Σχεδίαση του πίνακα απόφασης 𝛢𝛢, ο οποίος αποτελείται από εναλλακτικές,
κριτήρια αξιολόγησης, βάρη και βέτο.
𝑥𝑥11 𝑥𝑥1𝑛𝑛
𝛢𝛢 = �𝑥𝑥
�
𝑚𝑚1 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚
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όπου 𝛢𝛢1 , 𝛢𝛢2 , … , 𝛢𝛢𝑚𝑚 , 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑚𝑚 είναι οι εναλλακτικές, 𝐶𝐶1 , 𝐶𝐶2 , … , 𝐶𝐶𝑛𝑛 , 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑛
είναι τα κριτήρια και 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 είναι η επίδοση της εναλλακτικής 𝐴𝐴𝑖𝑖 στο κριτήριο 𝐶𝐶𝑗𝑗 .

Επιπλέον δίνονται τα βάρη 𝑤𝑤1 , 𝑤𝑤2 , … , 𝑤𝑤𝑛𝑛 , 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑛 για κάθε ένα από τα κριτήρια
καθώς και οι αντίστοιχες τιμές veto 𝑣𝑣1 , 𝑣𝑣2 , … , 𝑣𝑣𝑛𝑛 , 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑛.
2. Κατασκευή του πίνακα συμφωνίας εφαρμόζοντας τον έλεγχο συμφωνίας για
κάθε ζευγάρι εναλλακτικών επιλογών του πίνακα 𝛢𝛢, βάσει του τύπου:
𝐶𝐶�𝐴𝐴𝑖𝑖 , 𝐴𝐴𝑗𝑗 � =

�

∀ 𝑘𝑘 𝜖𝜖 {𝑘𝑘| 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 ≥0}

𝑤𝑤𝑘𝑘

3. Εφαρμογή του ελέγχου ασυμφωνίας για κάθε ζευγάρι εναλλακτικών
επιλογών ως προς τα διαθέσιμα κριτήρια του πίνακα 𝛢𝛢, βάσει του τύπου:
όπου 𝑘𝑘 = 1, 2, … , 𝑛𝑛

𝐷𝐷𝑘𝑘 (𝐴𝐴𝑖𝑖 , 𝐴𝐴𝑗𝑗 ) = �

0,
1,

𝜀𝜀ά𝜈𝜈 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 < 𝑣𝑣𝑘𝑘
𝜀𝜀ά𝜈𝜈 𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 𝑣𝑣𝑘𝑘

4. Κατασκευή του πίνακα υπεροχής χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των
ελέγχων συμφωνίας και ασυμφωνίας, με χρήση των παρακάτω τύπων:
𝐴𝐴𝑖𝑖 𝑆𝑆 𝐴𝐴𝑗𝑗 ⇔ 𝐶𝐶�𝐴𝐴𝑖𝑖 , 𝐴𝐴𝑗𝑗 � ≥ 𝑠𝑠 ∧ 𝐷𝐷𝑘𝑘 �𝐴𝐴𝑖𝑖 , 𝐴𝐴𝑗𝑗 � = 0 , ∀ 𝑘𝑘 ∈ {1, 2, … , 𝑛𝑛}
𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 ⇔ 𝐴𝐴𝑖𝑖 𝑆𝑆 𝐴𝐴𝑗𝑗

όπου 𝑠𝑠 είναι το κατώφλι συμφωνίας που έχει οριστεί
5. Κατασκευή του γραφήματος υπεροχής χρησιμοποιώντας τον πίνακα υπεροχής
που υπολογίστηκε στο προηγούμενο βήμα. Το γράφημα υπεροχής αποτελεί
μια γραφική αναπαράσταση των εναλλακτικών που υπερισχύουν άλλων και
ταυτόχρονα δεν υπολείπονται καμίας. Για την κατασκευή του ακολουθούνται
τα παρακάτω βήματα:
•

Κάθε εναλλακτική επιλογή αποτελεί έναν κόμβο στο γράφημα

Κάθε σχέση υπεροχής 𝐴𝐴𝑖𝑖 𝑆𝑆 𝐴𝐴𝑗𝑗 αποτελεί κατευθυνόμενη ακμή από τον κόμβο 𝐴𝐴𝑖𝑖 προς
τον κόμβο 𝐴𝐴𝑗𝑗

ELECTRE Tri
Η μέθοδος ELECTRE Tri (Yu, 1992) χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων
ταξινόμησης. Ένα πρόβλημα ταξινόμησης αποτελείται από ένα σύνολο εναλλακτικών
επιλογών, οι οποίες αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, και ο σκοπός
είναι να ταξινομηθούν σε προκαθορισμένες κατηγορίες. Η ταξινόμηση μιας
εναλλακτικής πραγματοποιείται ανεξάρτητα και προκύπτει από τη σύγκρισή της με
τα πρότυπα αναφοράς τα οποία καθορίζουν και τα όρια των κατηγοριών. Η
συγκεκριμένη μέθοδος παρέχει δύο προσεγγίσεις, την αισιόδοξη και την
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απαισιόδοξη. Πιο συγκεκριμένα, η απαισιόδοξη προσέγγιση χρησιμοποιείται όταν
απαιτείται εφαρμογή μιας συντηρητικής πολιτικής ή όταν οι διαθέσιμοι πόροι είναι
περιορισμένοι, ενώ η αισιόδοξη προσέγγιση χρησιμοποιείται για προβλήματα που ο
λήπτης της απόφασης επιθυμεί να δώσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάποιες
εναλλακτικές που παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η μέθοδος ELECTRE Tri περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια για την εφαρμογή της:
1. Σχεδίαση του πίνακα απόφασης 𝛢𝛢, ο οποίος αποτελείται από εναλλακτικές και
κριτήρια αξιολόγησης.
𝛢𝛢 = �

𝑔𝑔1 (𝑎𝑎1 ) 𝑔𝑔𝑛𝑛 (𝑎𝑎1 )
�
𝑔𝑔1 (𝑎𝑎𝑚𝑚 ) 𝑔𝑔𝑛𝑛 (𝑎𝑎𝑚𝑚 )

όπου 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 , … , 𝑎𝑎𝑚𝑚 , 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑚𝑚 είναι οι εναλλακτικές, 𝑔𝑔1 , 𝑔𝑔2 , … , 𝑔𝑔𝑛𝑛 , 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑛
είναι τα κριτήρια και 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑎𝑎𝑖𝑖 ) είναι η επίδοση της εναλλακτικής 𝑎𝑎𝑖𝑖 στο κριτήριο 𝑔𝑔𝑗𝑗 .
2. Καθορισμός του πίνακα προτύπων 𝐵𝐵, ο οποίος αποτελείται από πρότυπα και
κριτήρια αξιολόγησης. Βάσει του συγκεκριμένου πίνακα πραγματοποιείται η
ταξινόμηση.
𝛣𝛣 = �

𝑔𝑔1 (𝑏𝑏1 ) 𝑔𝑔𝑛𝑛 (𝑏𝑏1 )
�
𝑔𝑔1 (𝑏𝑏𝑚𝑚 ) 𝑔𝑔𝑛𝑛 (𝑏𝑏𝑚𝑚 )

όπου 𝑏𝑏1 , 𝑏𝑏2 , … , 𝑏𝑏𝑚𝑚 , ℎ = 1, 2, … , 𝑚𝑚 είναι τα πρότυπα, 𝑔𝑔1 , 𝑔𝑔2 , … , 𝑔𝑔𝑛𝑛 , 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑛 είναι
τα κριτήρια και 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) είναι η τιμή του προτύπου 𝑏𝑏ℎ στο κριτήριο 𝑔𝑔𝑗𝑗 .
Επιπλέον καθορίζονται τα βάρη 𝑤𝑤1 , 𝑤𝑤2 , … , 𝑤𝑤𝑛𝑛 , 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑛 για κάθε ένα από τα
κριτήρια, τα κατώφλια αδιαφορίας 𝑞𝑞1 , 𝑞𝑞2 , … , 𝑞𝑞𝑛𝑛 , 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑛, τα κατώφλια
προτίμησης 𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 , … , 𝑝𝑝𝑛𝑛 , 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑛 , καθώς και οι αντίστοιχες τιμές veto
𝑣𝑣1 , 𝑣𝑣2 , … , 𝑣𝑣𝑛𝑛 , 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑛𝑛.
3. Κατασκευή του πίνακα μερικών δεικτών συμφωνίας 𝑐𝑐𝑗𝑗 (𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ ) και 𝑐𝑐𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ , 𝑎𝑎),
βάσει του τύπου:

𝑐𝑐𝑗𝑗 (𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ )

0,
⎧
⎪𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑎𝑎) − 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) + 𝑝𝑝𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ )
,
=
𝑝𝑝𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) − 𝑞𝑞𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ )
⎨
⎪
1,
⎩

𝜀𝜀ά𝜈𝜈 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑎𝑎) ≤ 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) − 𝑝𝑝𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ )

𝜀𝜀ά𝜈𝜈 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) − 𝑝𝑝𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) < 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑎𝑎) ≤ 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) − 𝑞𝑞𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ )

𝜀𝜀ά𝜈𝜈 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑎𝑎) > 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) − 𝑞𝑞𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ )

4. Υπολογισμός των ολικών δεικτών συμφωνίας 𝐶𝐶(𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ ) και 𝐶𝐶(𝑏𝑏ℎ , 𝑎𝑎), βάσει του
τύπου:
𝐶𝐶(𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ ) =

∑𝑎𝑎𝑗𝑗=1 𝑤𝑤𝑗𝑗 𝑐𝑐𝑗𝑗 (𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ )
∑𝑎𝑎𝑗𝑗=1 𝑤𝑤𝑗𝑗
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5. Υπολογισμός των δεικτών ασυμφωνίας 𝑑𝑑𝑗𝑗 (𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ ) και 𝑑𝑑𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ , 𝑎𝑎), βάσει του
τύπου:

𝑑𝑑𝑗𝑗 (𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ )

0,
⎧
⎪𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) − 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑎𝑎) − 𝑝𝑝𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ )
,
=
𝑣𝑣𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) − 𝑝𝑝𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ )
⎨
⎪
1,
⎩

𝜀𝜀ά𝜈𝜈 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑎𝑎) > 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) − 𝑝𝑝𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ )

𝜀𝜀ά𝜈𝜈 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) − 𝑣𝑣𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) < 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑎𝑎) ≤ 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) − 𝑝𝑝𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ )

𝜀𝜀ά𝜈𝜈 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑎𝑎) ≤ 𝑔𝑔𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ ) − 𝑣𝑣𝑗𝑗 (𝑏𝑏ℎ )

6. Υπολογισμός των δεικτών αξιοπιστίας 𝜎𝜎𝑖𝑖 (𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ ) και 𝜎𝜎𝑖𝑖 (𝑏𝑏ℎ , 𝑎𝑎), βάσει του τύπου:
𝜎𝜎𝜄𝜄 (𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ ) = 𝐶𝐶(𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ ) �
𝑗𝑗∈𝐹𝐹�

1 − 𝑑𝑑𝑗𝑗 (𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ )
1 − 𝐶𝐶(𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ )

όπου 𝐹𝐹� = �𝑗𝑗 ∈ 𝐹𝐹 | 𝑑𝑑𝑗𝑗 (𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ ) > 𝐶𝐶(𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ )� και F το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης.
7. Μετατροπή των παραπάνω σχέσεων υπεροχής σε πιο συμπαγείς δυαδικές
σχέσεις υπεροχής, μέσω του κατωφλίου αποκοπής λ, το οποίο εκτιμάται ως
η μικρότερη τιμή του δείκτη αξιοπιστίας, συμβατού με την υπόθεση ότι η
εναλλακτική α υπερέχει του προτύπου 𝑏𝑏ℎ .
𝜎𝜎(𝑎𝑎, 𝑏𝑏ℎ ) ≥ 𝜆𝜆 ⇔ 𝑎𝑎 𝑆𝑆 𝑏𝑏ℎ

Έτσι, εξάγονται οι ακόλουθες δυαδικές σχέσεις:

𝑎𝑎 / 𝑏𝑏ℎ ⇔ 𝑎𝑎 𝑆𝑆 𝑏𝑏ℎ 𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅 𝑏𝑏ℎ 𝑆𝑆 𝑎𝑎

𝑎𝑎 > 𝑏𝑏ℎ ⇔ 𝑎𝑎 𝑆𝑆 𝑏𝑏ℎ 𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅 ό𝜒𝜒𝜒𝜒 𝑏𝑏ℎ 𝑆𝑆 𝑎𝑎

𝑎𝑎 < 𝑏𝑏ℎ ⇔ ό𝜒𝜒𝜒𝜒 𝑎𝑎 𝑆𝑆 𝑏𝑏ℎ 𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅 𝑏𝑏ℎ 𝑆𝑆 𝑎𝑎

𝑎𝑎 𝑅𝑅 𝑏𝑏ℎ ⇔ ό𝜒𝜒𝜒𝜒 𝑎𝑎 𝑆𝑆 𝑏𝑏ℎ 𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅𝜅 ό𝜒𝜒𝜒𝜒 𝑏𝑏ℎ 𝑆𝑆 𝑎𝑎
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