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Поява робіт, в яких було використано аналіз ієрархій, дозволив значно покращити про-

цес вибору обладнання для реалізації необхідного рівня захищеності мережі і формалізувати 

його по аналогії, як це запропоновано у роботах [1], [2]. В методі AHP (Analytical Hierarchy 

Process) використовується порівняльне оцінювання альтернатив стосовно реалізації атрибутів 

якості. Він дає змогу визначити відносні ваги альтернатив по кожному атрибуту якості і прора-

нжувати їх.  

За призначеними зацікавленими сторонами пріоритетами атрибутів якості обчислюється 

їх усереднене значення і визначаються ваги альтернатив відносно сукупності атрибутів якості. 

Перевагами методу AHP є оцінювання альтернатив по всіх атрибутах якості, оптимізація рі-

шень та досить високий рівень формалізації, що дає змогу автоматизувати процес. 

Як було відзначено раніше, для вибору найкращого проекту комп'ютерної мережі (КМ) з 

множини альтернативних необхідно отримати їх оцінки відносно реалізації критеріїв якості. 

Але, оскільки якість проект КМ визначальним чином впливає на якість реалізованої мережі, 

існує ієрархічна залежність між показниками якості проектного рішення та КМ, де на вершині 

міститься інтегральний показник якості, далі – проміжні рівні (критерії якості КМ), а на найни-

жчому рівні розташовані проектні альтернативи. 

Для розв'язання такого типу задач використовується метод аналізу ієрархій Сааті [3]. 

Суть методу полягає в тому, що для побудованої ієрархії на кожному рівні визначаються ваги 

елементів відносно їх впливу на елемент наступного рівня. Для цього будується матриця пар-

них порівнянь для кожного з нижчих рівнів, по одній матриці для кожного елемента рівня, який 

примикає зверху. Парні порівняння проводяться в термінах домінування одного з елементів над 

іншим.  

Варто зазначити, що при значній кількості альтернатив неузгодженості коефіцієнтів мат-

риці парних порівнянь є досить суттєвими (20 – 30%), що не дозволяє отримати прийнятне рі-

шення.  

Для зменшення неузгодженості при великій кількості альтернатив та/або критеріїв  порі-

вняння автор методу [3] пропонує розбивати кожен рівень ієрархії на кластери. Очевидно, що в 

цьому випадку доведеться виконувати значний обсяг обчислень, що може суттєво позначитись 

на продуктивності системи, а також групування в кластери проводиться експертами, що є не-

простою задачею і вносить свої похибки. 
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