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У наукових публікаціях [1, 2, 3] питання прийняття рішень щодо якості СКБД 

дозволяють зробити висновок, що найбільш адекватними для проведення 

багатокритеріального оцінювання альтернатив і прогнозування динаміки їх ваг є метод 

аналізу ієрархії (МАІ), або Analytic Hierarchy Processes (АНР). 

Цей метод базується на декомпозиції цілей вибору на прості складові та 

визначенні їх оцінок експертним шляхом, що в подальшому дає змогу встановити 

важливість альтернатив щодо цілі вибору. 

У процесі розробки та проектування технічних і програмних систем такими 

критеріями виступають показники якості СКБД, зокрема, функціональність 

експлуатація, зручність у використанні та ін. Даний метод передбачає наявність 

системи оцінювання альтернативних варіантів технічних і програмних рішень, що 

передбачає опрацювання великої кількості показників якості та має ієрархічну 

структуру. 

Для оцінювання альтернатив за критеріями якості використовуються три методи 

порівняння: 

1. Метод парного порівняння. 

2. Метод порівняння альтернатив щодо стандартів. 

3. Процедура лінійного нормування кількісних величин. 

При дослідженні СКБД, переваги за критеріями в яких змінюються у часі, 

застосовуються ще два методи: 

1. Метод попарного порівняння динамічних переваг експертів; 

2. Метод попарного порівняння динамічних переваг з поліпшенням узгодженості 

введеної експертами інформації. 

Застосування методу аналізу ієрархій починається з побудови ієрархічної 

структури задачі прийняття рішень. При цьому вершиною ієрархії є мета, на нижчих 

рівнях розташовані критерії і альтернативи. Альтернативи формують найнижчий 

ієрархічний рівень. 
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