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                                                         РЕФЕРАТ

   Магістерська атестаційна робота містить: 60 с., 8 рис., 9 табл., 20 джерел,
2 додатки.
  Об'єктом дослідження дослідження  є процедура методи багатокритеріального
скорочення множини вибору.
   Метою роботи є спрощення процесу розв’язання задач багатокритеріального 
вибору за допомогою скорочення множини Паpето шляхом застосування 
еволюційних алгоритмів. Для досягнення поставленої мети в роботі 
вирішуються наступні задачі: аналіз існуючих методів скорочення
множини Паpето; аналіз можливостей еволюційних алгоpитмів; розробка
удосконаленого методу скорочення множини Паpето на базі еволюційного
алгоритму; практичне випробування запропонованого методу скорочення 
множини Паpето.
   Методи дослідження. У роботі використовувалися методи системного
аналізу при розгляданні існуючих методів та моделей багатокритеріального
вибору.
   Наукова новизна отриманих результатів Удосконалено метод звуження
множини Паpето більшого розміру шляхом застосування еволюційного
алгоритму з кодуванням підмножин альтернатив у хромосомі, що дає дозволяє
зменшити розмір множини Паpето до таких значень, яки дають змогу на
останніх етапах застосовувати експертні методи без складних розрахунків.
Практичне значення отриманих результатів. Програмна реалізація 
інформаційної технології скорочення множини Паpето дозволяє
експериментувати з різноманітними задачами прийняття рішень та може бути
прототипом для розробки відповідних програмних модулів систем підтримки
прийняття рішень в автоматизованих системах управління.

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ ВИБІР, МНОЖИНА ПАРЕТО, МЕТОД
СКОРОЧЕННЯ, АЛГОРИТМИ, ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ, 
ЕКСПЕРИМЕНТИ



                                                     ABSTRACT

   Master Certification work contains 60 p., 8 fig., 9 Table, 20 sources, 2 app.
The object of the study is a multi-choice choice procedure.
    The subject of the study is the methods of reducing the Pareto set with a
multicriteria choice of alternatives.
   The purpose of the work is to simplify the process of solving multicriteria
choice problems by reducing the Papeto set by applying evolutionary algorithms.
To achieve this goal, the following tasks are solved: analysis of existing
methods of reducing the Papetot set; analysis of the possibilities of evolutionary
algorithms; development of the advanced method of reducing the Papetot set on the
basis of the evolutionary algorithm; practical test of the proposed method for
reducing the Papetot set.
   Research methods. In the work, methods of system analysis were used when
considering existing methods and models of multicriteria selection.
Scientific novelty of the obtained results The method of reducing the Papetos
set of a larger size has been improved by applying an evolutionary algorithm
encoding subsets of alternatives in the chromosome, which allows to reduce the size
of the Papetto set to the values that allow the latter to use expert methods without
complex calculations.
   The practical value of the results. The program implementation of the
information technology of reducing the Papeto set allows you to experiment with a
variety of decision making tasks and can be a prototype for the development of
appropriate software modules of decision support systems in automated control
systems.

MULTI-CRITERIAN SELECTION, PARQUET MULTIPLE, TIME METHOD,
ALGORITHMS, PROGRAM REALIZATION, EXPERIMENTS


