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Večparametrski modeli ocenjevanja travniških nasadov

UDK: 631.543.8:631.164.6:004.414.23(043)=163.6
Človek iz dneva v dan preoblikuje svoj življenjski prostor, tako je tudi tekom svoje evolucije poskrbel za
nastanek travniških nasadov. Da bi dobili realno sliko travniških nasadov v današnjem času, smo se odločili
za razvoj večparametrskih modelov ocenjevanja, pri čemer smo si pomagali z metodama DEX ter AHP
(Analytical Hierarchy Process). Obe metodi temeljita na večparametrskih modelih, kjer s pomočjo funkcij
določimo, kateri parametri imajo večji pomen pri končni oceni posameznega nasada. Pri metodi DEX je bil
uporabljen program DEXi, pri metodi AHP pa program Expert Choice, tako eden kot drugi sta pokazala
svoje prednosti in slabosti. Bistvena razlika je v prikazu rezultatov in sicer program DEXi nam poda končne
ocene v opisni obliki, zaradi česar je več travniških nasadov dobilo enako končno oceno in ni mogoče na
enostaven način določiti razlike med njimi. Expert Choice je bolj natančen in hitro prilagodljiv na
spremembe odločitvenega modela, končne ocene nam poda numerično. Rangiranje travniških nasadov je tako
bolj natančno oziroma ne prihaja do enakih končnih ocen za več različnih travniških nasadov. Pri obeh
metodah se pojavlja problem subjektivnosti odločevalca pri samih osnovnih ocenah in njegova naravnanost
na kritičnost. V praksi bi lahko uporabili obe preučevani metodi, predvsem pa metodo AHP oziroma program
Expert Choice, ki nam poda natančne numerične ocene dejanskega stanja v naravi.

Ključne besede: travniški nasad, ocenjevanje, večparametrski model, DEXi, Expert Choice
OP: VIII, 43 str., 4 pregl., 15 slik, 8 graf., 44 ref.

Multiparameter models for assessment of meadow orchards
From day to day the man transforms his living space and so he also took care of the emergence of meadow
orchards during his evolution. To get a realistic picture of meadow orchards nowadays, we decided to
develop a multiparameter assessment models, where we used methods DEX and AHP (Analytical Hierarchy
Process). Both methods are based on multiparameter models, where with the help of function, we can
determine which parameters have higher importance in the final evaluation of individual orchard. Program
DEXi was used in method DEX and program Expert Choice in method AHP. Both of programs showed their
advantages and disadvantages. The main difference between them is in the presentation of results, where the
program DEXi gives us a final evaluation in narrative form and therefore more meadow orchards obtained
the same final assesment. This makes it difficult to determine the difference between them in a simple way.
Expert Choice is more accurate and able to adapt to changes in the decision model. It gives the final
assesment in numerical form. This makes ranking of meadow orchards more accurate and therefore does not
come to the same final evaluation for various meadow orchards. In both methods, there is a problem of
subjectivity of decison maker at basic evaluation and his stance on the criticism. In practise, we could use
both of studied methods, escpecially the method AHP, respectivelly program Expert Choice, which gives us
precise numerical assesments of the actual situation in nature.

Key words: meadow orchard, grading, multiparameter model, DEXi, Expert Choice
NO: VIII, 43 Pag., 4 Tab., 15 Pic., 8 Graphs, 44 Ref.
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1

UVOD

Človek iz dneva v dan preoblikuje svoj življenjski prostor, tako je tudi tekom svoje
evolucije poskrbel za nastanek travniških nasadov. Na travnato površino med gozdnimi in
kmetijskimi zemljišči, ki jih je uporabljal za košnjo in pašo, je zasadil visokodebelna sadna
drevesa, ki so imela pomembno gospodarsko vlogo. Prvoten pomen je bila pridelava in
predelava sadja za samooskrbo, na večjih kmetijah pa je predstavljala prodaja viškov enega
od virov dohodka.

Po uveljavitvi intenzivnejših, ekonomsko bolj zanimivih načinov pridelave sadja, so
travniški nasadi izgubili svoj gospodarski pomen, posledično je sledil upad le teh. Kljub
temu tudi v današnjem času skoraj ni kmetijskega in delno tudi ne urbanega prostora na
katerem se ne razprostirajo visokodebelna sadna drevesa. Ta prostor predstavlja tudi velik
pomen za ptice, žuželke in ostala živa bitja, katerim se z vsakim izgubljenim drevesom
manjša njihov naravni habitat.

Da bi dobili realno sliko travniških nasadov v današnjem času, smo se odločili za razvoj
večparametrskih modelov ocenjevanja oziroma ovrednotenja le teh. Podatki pridobljeni s
TB metodo ocenitve travniških nasadov so bili obdelani z dvema metodama. In sicer
metodo DEX, pri kateri je bil uporabljen program DEXi, ter metodo analitičnega
hierarhičnega procesa – program EXPERT CHOICE. Obe metodi temeljita na
večparametrskih modelih, kjer s pomočjo funkcij določimo, kateri parametri imajo večji
pomen pri končni oceni posameznega nasada.

Prava vrednost travniških nasadov presega okvire klasičnega kmetijstva. Vse večja
ozaveščenost ljudi, ki vidijo v tej naravi prijazni obliki pridelovanja sadja vse večji
samooskrbni potencial, ima za posledico, da travniški sadovnjaki spet pridobivajo na
svojem pomenu in prepoznavnosti.
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1.1

Namen in cilj raziskave

Osnovni namen izbrane teme magistrskega dela je bil razvoj večparametrskih modelov
ocenjevanja travniških nasadov (ocenjeni s TB metodo), pri čemer smo si pomagali z
metodama za večparametrsko odločanje DEX ter AHP.

Cilji, ki smo jih zasledovali v naši raziskavi so naslednji:


obdelava podatkov ocenitve osmih naključno izbranih travniških nasadov po
metodi TB,



uporaba metode DEX za razvoj večparametrskega modela za ocenjevanje
travniških nasadov,



ter uporaba metode večparametrskega modeliranja AHP (Analytical Hierarchy
Process).

1.2

Delovna hipoteza

Glavna predpostavljena delovna hipoteza je, da bo rangiranje travniških nasadov z uporabo
metode DEX ter metode AHP enaka, kar nam bo omogočalo realno vrednotiti vse
travniške nasade.
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2.1

PREGLED LITERATURE IN DOSEDANJIH RAZISKAV

Definicija travniških nasadov

Da bomo razumeli pojem »travniški nasad« si poglejmo nekaj definicij, ki razlagajo to
besedno zvezo.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS si razlaga ekstenzivne oziroma travniške
sadovnjake, kot vse sadovnjake, ki niso primerni za intenzivno pridelavo. Običajno gre za
visokodebelna drevesa ene ali več različnih sadnih vrst z gostoto več kot 50 dreves na
hektar. Drevesa so posajena v vrsti ali razpršeno, razdalja med njimi pa je praviloma večja
kot pri intenzivnih nasadih. V večini primerov gre za dvonamensko rabo in sicer pridelavo
sadja ter košnjo ali pašo. Označujejo jih z oznako 1222 (Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje 2014).

Adamič (1990) v prvi liniji omenja travniško sadjarsko rabo kmetijskih zemljišč, katera so
se razprostirala v okolici kmetij, njihov pomen je videl v samooskrbi kmeta.

Grešak (2010) definira travniški nasad kot nasad visokodebelnih sadnih dreves, v katerem
je najmanjša gostota 50 dreves, največja pa ne presega 200 dreves na hektar. Prav tako
omenja, da vključuje takšen tip sadovnjaka eno ali več različnih sadnih vrst, osnovno
obliko rabe predstavlja košnja, sekundarno pa pridelava sadja.

Tojnko in sodelavci (2004), s svojim ocenjevanjem travniških nasadov na slovenskem
območju, prihajajo do zaključkov, da taka oblika pridelave sadja, kljub manjšemu pridelku,
predstavlja velik vpliv na biotsko raznovrstnost ter nenazadnje tudi na sam trajnostni
razvoj.

Dianat in Gartner (2006), raziskovalca sadjarskega centra St. Andrä, kjer delajo raziskave
na starih sortah sadja vidita v ekstenzivnih nasadih veliko priložnost za ohranjanje le teh.

3
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Cilj h kateremu stremita je, da s pravilnimi ukrepi v ekstenzivnih nasadih zagotovijo
kvalitetne produkte.

Grill in Keppel (2005) pojmujeta visokodebelna sadna drevesa posajena na trajnem
travinju v vrsti ali razpršeno kot travniške sadovnjake.

Sam pojem »travniški sadovnjak« je težko natančno opredeliti, saj se zatakne že pri samem
imenu. V razni literaturi najdemo kopico različnih nazivov, kot na primer »visokodebelni
sadovnjak«, »ekstenzivni sadovnjak«, »senožetni sadovnjak«, »tradicionalni nasad sadnih
sort«, »nasad starih sort« in še marsikatero drugo ime, vsi pa imajo določene podobe v
opisu.

2.1.1 Površine travniških nasadov v Sloveniji

Intenzivnost kmetijstva v drugi polovici 20. stoletja, predvsem ekonomski vidik pridelave
sadja, je povzročil velik upad ekstenzivnih sadovnjakov. Kljub temu opažamo, da se je v
zadnjih dveh, treh letih stanje površin zasajenih z visokodebelnimi sadnimi drevesi
stabiliziralo in celo nekoliko povečalo, kar pripisujemo kmetijski politiki Evropske unije,
ki se počasi zaveda uporabnosti te oblike izkoriščanja kmetijskega prostora.

Preglednica 1: Površina travniških nasadov po letih za Slovenijo

Leto
Površina (ha)

2000
7813

2003
6616

2005
5555

2007
4906

2009
4979

2012
5342

(Elektronski vir: SURS 2013)

V Sloveniji lahko uveljavljamo subvencije za travniške nasade: znesek pri ekološki obliki
je 237,80 EUR/ha, v času preusmeritve 411,23 EUR/ha letno, v klasični pridelavi pa 93,89
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EUR/ha letno. Finančna spodbuda predstavlja enega od razlogov, da prihaja do rasti
površin ekstenzivnih travniških nasadov.

2.1.2 Pomen visokodebelnih nasadov

Primarni pomen travniških nasadov je vsekakor pridelava sadja in ohranjanje avtohtonih
domačih sort. Predvsem intenzivna pridelava je dala prednost novim, tržno bolj zanimivim
sortam in s tem izpodrinila tradicionalni genetski material, ki pa ga moramo ohraniti, saj
predstavlja izhodišče za žlahtnjenje sadnih sort v prihodnje.

Slika 1: Visokodebelni nasad po revitalizacijski rezi
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Prav tako imajo visokodebelni nasadi, ki jih najdemo tudi na strmejših pobočjih, s svojim
razvejanim, močnim koreninskim sistemom velik vpliv pri preprečevanju erozije. V njih
najdemo tudi druge žive organizme, predvsem ptice, čebele in žuželke, ki najdejo v
krošnjah zatočišče, hrano in sadno drevje predstavlja njihov življenjski prostor.

2.2

TB metoda ocenjevanja

TB metoda ocenjevanja travniških nasadov temelji na empiričnem ocenjevanju nasadov,
pri čemer se le ti ocenjujejo po raznih strokovnih kriterijih. To so kriterij pridelave, kriterij
vizualnega vtisa, kriterij vtisa krajinske in ekološke pestrosti, kriterij zaščite pred erozijo
ter kriterij biotske raznovrstnosti. Vsi navedeni kriteriji, sistem ocenjevanja ter korekcija
končnih ocen je bila natančno definirana v preteklosti, tako da jih sedaj ne bomo obširno
razčlenjevali (glej: »Ocenjevanje travniških nasadov z metodama TB in DEX« Pamič,
2009). Sama metoda ocenjevanja, ki sta jo razvila Tojnko in Berčič (2004) se je izkazala
kot zelo uporabna, pregledna ter zanesljiva metoda in bi morala v prihodnosti doprinesti
zelo velik del pri samem ohranjanju ter nenazadnje tudi razvoju travniških nasadov.

2.3

Večkriterijski modeli

Pri reševanju obširnejših odločitvenih problemov nam najbolj pripomorejo večkriterijski
odločitveni modeli, ki temeljijo na razgradnji problemov na manjše podprobleme. Pri tem
dobimo množico parametrov, ki jih ocenjujemo ločeno oziroma posamično. S postopkom
združevanja in s pomočjo funkcij koristnosti dobimo končno oceno koristnosti. Število
nivojev v hierarhiji je poljubno; odvisno od strukture drevesa kriterijev (Bohanec in
Rajkovič 1995; Jereb s sod. 2003).

Večkriterijski odločitveni model je sestavljen iz treh komponent: parametrov, funkcije
koristnosti in končne ocene ali koristnosti variante (Pamič 2009).

6
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Določanje koristnosti variant na osnovi posameznih parametrov imenujemo funkcija
koristnosti oziroma kriterijska funkcija. Pri večparametrskem odločanju predpostavljamo
opisnost variant in obstoj ustrezne funkcije koristnosti. Funkcijo koristnosti v praksi
nastavi raziskovalec, ki se nato odloča na podlagi lastnega znanja ter izkušenj (Rajkovič in
sod. 1999).

Slika 2: Večparametrski hierarhični odločitveni model (Bohanec in Rajkovič 2000)

Pri odločitvenem procesu postopoma zbiramo in urejamo znanje. Cilj naj bi bil zbrati
dovolj informacij za primerno odločitev, pri čemer se zmanjša možnost, da bi kaj
spregledali, sam proces odločanja pa bi se naj pocenil in pospešil ter dvignil kakovost
odločitve. Proces poteka po spodaj navedenih fazah, ki se lahko med seboj tudi prepletajo
in ponavljajo (Bohanec in Rajkovič 1995):
1. Identifikacija problema.
2. Identifikacija kriterija.
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3. Določitev funkcij koristnosti.
4. Opis variant.
5. Vrednotenje variant.
6. Analiza in razlaga.
7. Zaključek.

Natančnejšo analizo in sistematičnost ocenjevanja ter s tem kakovostnejšo in bolj
utemeljeno odločitev nam omogočajo računalniška orodja, ki so nepogrešljiva pri
odločitvenem procesu.

2.4

Metoda DEX

Leta 1988 je Fakulteta za organizacijske vede v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan
razvila metodo DEX za večparametrsko odločanje. Vse od takrat se razvija in nadgrajuje,
uporablja se za reševanje kompleksnih problemov odločanja in sicer tako v poslovnem
svetu, kakor tudi pri individualnih problemih.

Metoda DEX ima dve posebnosti:


uporablja kvalitativne diskretne kriterije, vrednosti so običajno opisane z besedami,
redko so to številke,



funkcije koristnosti so podane s preprostimi odločitvenimi pravili tipa: »če –
potem«.

Originalni program DEX deluje v okolju DOS in omogoča vnos verjetnostnih porazdelitev in
porazdelitev v okviru mehkih množic vrednosti atributov na listih drevesa, sočasno z
izgradnjo več baz znanja pri istem drevesu v primeru različnih odločitvenih skupin ter
nekatere dodatne analize rezultatov, kar ga uvršča med specializirane lupine ekspertnih
sistemov za večparametrsko odločanje (Vindiš in sodelavci 2011).
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2.4.1 Program DEXi

DEXi (Decision Expert) je lupina ekspertnega sistema za večparametrsko odločanje.
Namen

tega

programskega

orodja

je

podpora

pri

sprejemanju

kompleksnih

večparametrskih odločitev, kot so izbira primerne lokacije za podjetje, nakup avtomobila,
izbira primerne sorte poljščine, izbira zaposlitve in kadrov, izbira poslovnih parterjev,
ocena računalniških sistemov za podjetja in organizacije in še mnogo drugih.
Vse te odločitve se v življenju pogosto pojavljajo, pri čemer imamo na razpolago mnogo
možnosti, ki pa imajo tako pozitivne kakor tudi negativne lastnosti, zato jih je treba
ovrednotiti, analizirati in primerjati med seboj (Bohanec 1991).

DEXi je preprost program, ki omogoča:


izdelavo in preurejanje drevesa kriterijev,



urejanje zalog vrednosti in odločitvenih pravil,



zajemanje podatkov o variantah,



vrednotenje variant,



tabelarični pregled rezultatov vrednotenja z analizo tipa »kaj – če«,



grafični prikaz rezultatov vrednotenja.

(Vir: http://lopes1.fov.uni-mb.si/dexi/)

Programsko orodje DEXi podpira teorijo, ki temelji na večparametrskem odločanju, pri
katerem je v procesu odločanja poudarjena pomembnost odločevalca. Orodje odločevalca
spodbuja k učenju in raziskovanju problema odločanja. Odločevalec raziskuje problem z
določanjem kriterijev, ki so pomembni in njihovih vrednosti. Namesto matematičnih
formul, ki so običajno vključene v program za izračun različnih možnosti, programsko
orodje izlušči znanje o odločanju iz samega uporabnika (Rajkovič in sodelavci 1999).

Večparametrski program DEXi, sestavljata dva različna dela:
1. Pridobivanje in urejanje znanja: uporabniku pomaga pri oblikovanju drevesa
kriterijev in pravil odločanja za obravnavani problem.
2. Ocene in analize variant: pridobljeno bazo uporabimo za oceno, analizo variant.
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Na začetku je vsaka varianta opisana z vrednostmi kriterijev, ki predstavljajo liste drevesa.
DEXi vsako varianto oceni v skladu z bazo znanja, to je drevesom kriterijev in
odločitvenimi pravili. Za vsako varianto tako dobimo oceno primernosti oziroma
ustreznosti.
Temu postopku lahko sledi analiza rezultatov, ki je sestavljena iz ene ali več naslednjih
aktivnosti (Rajkovič in sod. 1999):


razlage ocene: gre za sposobnost razložiti, kako je bila na osnovi kriterijskih
vrednosti in uporabljenih odločitvenih pravilih pridobljena posamezna
ocena,



analiza tipa »kaj-če«: izvedena je interaktivno s spremembo opisa variant,
njihovo ponovno ocenitvijo in primerjavo dobljenih rezultatov s prvotnimi
rezultati,



selektivne razlage variant: gre za tista podkriterijska drevesa, ki odražajo
najmočnejše ali najšibkejše značilnosti posamezne variante in poroča o njih.

Slika 3: Shema strukture sistema ocenjevanja (Rajkovič in sod. 1999)
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Pri uporabi programa DEXi gremo skozi različne faze, odločevalec pa ima ves čas
možnost, da se ob povečanju lastnega znanja, vedno znova vrača v prejšnje odločitvene
faze ter jih spreminja oziroma koregira.

Faza 1 – Identifikacija problema

Uporabnik določi problem, ki ga je treba rešiti, nato mora ugotoviti nekaj
najpomembnejših kriterijev problema. V tej fazi določimo samo najbolj kritične kriterije in
se ne ukvarjamo s podrobno listo kriterijev.

Faza 2 – Kriteriji in njihova struktura

Kriterije vnesemo v program, ter vsakega opišemo, to naredimo z besedami ali številkami,
ki nam primerno obrazložijo občutljivost spremenljivke. Vrednosti so lahko: slabo,
primerno, dobro, odlično. Spremenljivke strukturiramo v drevo.

Faza 3 – Izpeljava pravil

Ta in naslednja faza se lahko večkrat ponavljata in dopolnjujeta, ko uporabnik napreduje
skozi fazo učenja. Odločevalec v tej fazi postavi pravila, s katerimi določi, kako se kriteriji
združujejo. Program sam ponudi kombinacije kriterijev v tabeli, tako da uporabnik vnese
samo končne vrednosti. Še več, na podlagi že vnesenih pravil program sam predlaga ostala
pravila. Vse to omogoča učinkovito izpeljavo funkcije koristnosti.

Faza 4 – Opis in ocena variant

V tej fazi določimo vrednosti kriterijev za posamezne variante. Ko so vrednosti vnesene,
program na osnovi funkcije koristnosti oceni variante in jih razvrsti. Uporabnik se še vedno
lahko vrača nazaj v katerokoli fazo in jo dopolni. Vrednotenje vseh variant, katere lahko
analiziramo tudi pri nepopolnih podatkih je prikazano v obliki tabele. Omogočena nam je
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tudi grafična primerjava, možen pa je tudi izpis v različnih oblikah poročila (Bohanec
1991).

Program DEXi se je uporabil pri mnogih odločitvenih problemih, namenjen je vsem, ki
želijo izboljšati proces odločanja s pomočjo računalnika. Uporablja se v šolah, podjetjih,
kmetijstvu, športu in sicer za lažje ocenjevanje oziroma izbiri rešitve določenega problema.

2.5

AHP – Analitični hierarhični proces

Poleg metode DEX, se za reševanje večkriterijskih problemov uporablja metoda
dekompozicije problemske hierarhije in sinteza relacij med ocenami alternativ. Ponavadi
se uporablja kratica AHP ("Analytical Hierarchy Process"). Metodo AHP so razvili v
začetku 70-ih let, kasneje pa so bile izdelane učinkovite programske rešitve (Leskovar s sod.
1996).

Pri modelu analitičnega hierarhičnega procesa gre za strukturirano metodo, ki nam omogoča
sprejemanje odločitev, določitev prednostnih nalog, ki so osnova za oblikovanje ciljev.
Celoten sistem temelji na treh načelih: razčlenitev, presoja in sinteza prioritet. Ker pri tej
metodi celoten problem razčlenimo na več manjših problemov, ki so razvrščeni v določeni
hierarhiji jih je mogoče lažje razumeti in oceniti. Ocene se sintetizirajo, da dobimo skupno
oceno kompleksnega problema, ki je sestavljena iz ocen podproblemov.

Metoda AHP je kvantitativna metoda za razvrščanje variant odločitev na osnovi
kvantitativnih ocen, kako posamezna varianta zadošča kriterijem odločevalca. Metoda
analitičnega hierarhičnega procesiranja je razvila linearni aditivni model sistema kriterijev,
pri katerem se uteži določijo na osnovi »primerjave vseh parov« kriterijev (Saaty 1980).

Bistvo pristopa AHP je v razčlenitvi odločitev na več manjših odločitev. Predvsem prihaja
do »one-to-one« primerjav, kar nam omogoča bolj realno oceno problema. Pri AHP metodi
gre za sistem, ki je eden najboljših podpor odločanja.
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Način, ki se uporablja za strukturiranje problema, je sestavljen hierarhično in sicer iz treh
nivojev (Saaty in Vargas 1994):


Cilji so na najvišjem nivoju.



Kriteriji so nameščeni na sredinskem nivoju.



Rešitve se nahajajo na tretjem, najnižjem nivoju.

Slika 4: Tri nivojska hierarhija pri metodi AHP (Saaty in Vargas 1994)

Največji problem predstavlja pravilna struktura kriterijev, ko pa se to enkrat določi je z
analitičnim hierarhičnim procesom zelo preprosto izbrati najbolj ustrezno oziroma pravilno
rešitev. Ob izdelavi hierarhičnega modela je potrebno upoštevati le relevantne podatke, ki
bodo dovolj natančno predstavili problem, moramo pa biti previdni, da se nam bistvo
problema ne izgubi (Saaty in Vargas 1994).

Za končno najboljšo rešitev moramo natančno ter smiselno določiti kriterije. Število
kriterijev ne sme biti ne premajhno in ne preveliko, predvsem v tem delu razvoja modela
moramo biti zelo natančni. Prav tako moramo upoštevati naravo problema, ter pregledati
vsa odprta vprašanja in dvome.

Za urejanje ciljev, atributov in vprašanj, obstajata v AHP dva razloga (Saaty in Vargas
1994):
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1. Ureditev ciljev, atributov ter vprašanj se prenese v kompleksne povezave v modelu
ter v proces odločanja.
2. Omogoča odločevalcu, oziroma osebi, ki upravlja z modelom AHP prikazati
enakost dejanskega stanja v naravi ter modelu AHP.
Dejstva iz zgoraj navedenih trditev, nam razlagajo, da morajo biti elementi med seboj
primerljivi ter homogeni.
Kognitivna psihologija je v svojem raziskovanju odkrila, da človek dojema dogajanje okoli
sebe na dva načina in sicer absolutno ter relativno. Absolutni način pravi, da so alternative
primerjane s standardnimi zahtevami, ki so določene s pomočjo norm in pravil v družbi,
kjer so se razvile. Relativni način mišljenja ovrednoti razlike med pari na osnovi
primerjave in sicer primerja pare vrednosti med seboj. Pri AHP metodi se uporabljata oba
načina merjenja.

Relativno merjenje: Primerjamo vse kriterije med seboj po parih. V primeru n kriterijev
je to n (n-1)/2 primerjav.
Absolutno merjenje: Nanaša se na določeno oceno kriterija, ki je lahko povsem poljubna.
Ocene podkriterijev vplivajo na vrednost sestavljenega kriterija. Absolutni način merjenja
je bil uporabljen že v veliko različnih primerih (Saaty in Vargas 1994).

Kot smo že navedli prihaja v analitčno hierarhičnem modelu do medsebojne primerjave
elementov. Spodnja slika nam prikazuje osnovno lestvico, ki je bila potrjena s strani
znanstvenikov.

Slika 5: Pomen vrednosti v matriki primerjav (Mrvar 1992)
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Obstajajo primeri, kjer dva elementa nista povsem enaka, sta si pa zelo podobna. V takih
primerih ni dovolj delati primerjave na osnovi dveh celot, ampak je potrebno razčleniti
elemente ter izvesti primerjavo po delih.

Hierarhijo strukturiramo z drevesno strukturo kriterijev. Ko imamo veliko podobnih
kriterijev, jih združujemo v sestavljene kriterije katere nato povezujemo v drevesno
strukturo. Hierarhija omogoča obvladati kompleksne sisteme ter nam nudi pregled glavnih
dejavnikov in podroben pregled strukture in funkcij. S pomočjo hierarhije zmanjšamo
število primerjav, posledično so matrike bolj usklajene. Saatyev postopek omogoča, da
pridemo do delnih in združenih prednostnih kriterijev.

Oporne točke pri izdelavi natančne hierarhije (Saaty in Vargas 1994):
1. Identificiranje cilja.
2. Identificiranje podciljev.
3. Identificiranje kriterijev, ki morajo zadovoljevati cilj ter podcilje.
4. Identificiranje podkriterijev pri vsakem kriteriju.
5. Identificiranje pomenov v hierarhiji.
6. Identificiranje pomenskih ciljev.
7. Identificiranje vezi.
8. Identificiranje opcij ter rezultatov.
9. Preverjanje najbolj zaželjenega rezultata ter preverjanje stroškovne koristnosti.
10. Preverjanje stroškovne koristnosti z robnimi pogoji.

Definicija racionalnosti v modelu AHP je definirana kot:


osredotočenje na cilj pri reševanju problema,



poznavanje problema, za izdelavo dobre strukture ter relacij,



dopuščanje različnih in drugačnih mnenj ter s tem iskanje najboljšega kompromisa.

Analitični hierarhični proces se uporablja za racionalna sklepanja iz diskretnih ali
primerjalnih struktur v večnivojski hierarhiji. Opredeljene so lahko iz dejanskih merjenj ali
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iz osnovnih lestvic, ki prikazujejo relativno moč ali preferenco ter občutke (Saaty in
Vargas 1994).

Pri razvrstitvi problema v kategorije je treba problem tudi grafično prikazati. Glede na
primerjave med relacijami v strukturi ter zaradi lažjega prikaza problema je lahko grafični
prikaz mrežni oziroma hierarhični. Pri izgradnji grafičnega modela upoštevamo štiri
aksiome, ki se navezujejo na naslednje relacije:
1. Recipročna relacija.
2. Primerjava homogenih elementov med seboj.
3. Hierarhična ter sistemska odvisnost.
4. Pravilnost rangiranja, vrednotenja rezultatov in odvisnosti v strukturi.

2.5.1 Expert Choice - EC

Program za AHP modeliranje je Expert Choice. Gre za enega boljših programov, ki se
uporablja pri metodi AHP, njegovo področje uporabnosti je zelo razvejano, tako da ga
uporabljajo posamezniki kakor tudi skupine (Čančer 2003).

Expert Choice se deli na dva dela. V prvem delu pride do strukturiranja problema, oblikuje
se drevo odločanja s ciljem kot izhodiščem in kriterijem ter podkriterijem, vse do
alterantiv. Ta del se imenuje »Structuring«. Drugi del imenujemo »Evaluation and choice«
in je zasnovan na podlagi Saatyjeve metode analitičnega hierarhičnega procesa. V tem
delu določimo uteži, vrednotimo alternative in računamo ter oblikujemo končne vrednote
(Arih 1999).

Analizo občutljivosti podamo na pet različnih načinov (Čančer 2003):


Dynamic Sensitivity; vpliv spreminjanja uteži na vrednost alternativ,



Head – to – Head; pokaže nam katera alternativa je glede na določen kriterij boljša
in za koliko od primerjalne,
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Performance Sensitivity; razkrije, katere alternative so v razmerju do drugih boljše
po posameznem kriteriju in za koliko se vrednosti razlikujejo,



Gradient Sensitivity; vpliv spreminjanja uteži na vrstni red alternativ



2D plot; graf predstavi alternativo, ki je dominantna.

Prednosti programa Expert Choice (Čančer 2007):


oblikovanje drevesa meril,



računanje agregiranih vrednosti alternativ,



grafični, numerični in verbalni način primerjanja,



omogoča več načinov analize občutljivosti,



podpira določitev uteži meril in podpira merjenje vrednosti alternativ.

Expert Choice (2014) poleg zgoraj navedenih prednosti še poudarja, da program nudi
celotno pomoč uporabniku tako, da ga vodi pri delu s programom. Na voljo so tudi razni
primeri uporabe programa. Prav tako je možna izmenjava podatkov ter dokumentiranje
poročil celotne izvršitve odločanja. Možno je tudi skupinsko delo pri iskanju najboljše
opcije oziroma rešitve problema, kar nam zagotavlja, da so odločitve transparentne.
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3

METODE DELA

Primarni plan oziroma jedro magistrskega dela je razvoj večkriterijskih modelov po
metodah DEX in AHP, ter uporabnost in primerljivost obeh sistemov, ter seveda končnih
rezultatov oziroma ocen travniških nasadov. Z dobljenimi vrednostmi bomo lahko
ugotovili kakšne so prednosti ali slabosti posamezne metode napram drugi metodi.

3.1

Ocene travniških nasadov – TB metoda

Ker v prvi vrsti gre samo za razvoj modelov, smo v raziskavo vključili osem naključno
izbranih travniških sadovnjakov, ki so bili ocenjeni po metodi TB, katera nam nudi
osnovne vrednosti – ocene posameznih kriterijev, ki bodo izhodišče za skupno oceno
travniških nasadov po metodah DEX in AHP. Metoda TB je natančno opisana v Pamič
(2010) in Tojnko (2009).

Preglednica 2: Ocene osmih naključno izbranih travniških nasadov

KMG - MID

100323003
100370320
100352401
100352163
100228271
100310953
100830238
100340134

Kriterij
pridelave
FS
S
2
3
3
3
2
3
1
0
3
2
2
1
4
4
1
1

Kriterij krajinske
pestrosti
VV
VKE
EV
2
3
3
3
3
1
3
3
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
4
4
1
2
1
1

Kriterij biotske
raznovrstnosti (%)
NP
P
OO
0
10
10
10
5
5
0
15
5
5
0
5
0
5
5
0
5
5
10
15
5
5
10
5

Oblika
nasada

Funkcija
nasada

2
2
2
2
2
2
2
2

A
A
A
A
A
A
A
A
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3.2

Razvoj večparametrskega modela – program DEXi

Sam razvoj modela je bil narejen v več korakih, ki omogočajo sistematično obdelavo
podatkov:


opredelitev kriterijev,



določitev zalog vrednosti,



opis variant,



določitev funkcije koristnosti,



vrednotenje in analiziranje variant.

Na podlagi določenih kriterijev ocenjevanja smo zasnovali večparametrski model za
ugotovitev stanja ekstenzivnih – travniških nasadov.

3.2.1 Opredelitev kriterijev

Identifikacija kriterijev predstavlja poglavitni del pri odločitvenih modelih. Pozorni smo
morali biti, da zajamemo vse parametre, da so le ti tudi merljivi saj je to podlaga za
nadaljnjo odločanje ter primarni del končne ocene.

Za ocenitev travniških nasadov smo uporabili 4 osnovne skupine kriterijev in sicer: kriterij
pridelave, kriterij krajinske pestrosti, kriterij biotske raznovrstnosti in kriterij funkcije
nasada.

Kriterij pridelave se deli na dve podskupini, to sta:


fiziološko stanje dreves; temelji na rodni sposobnosti dreves, obliki dreves,
pričakovanem pridelku,



strnjenost; manjkajočih dreves je malo, rastoča so strnjena.

Kriterij krajinske pestrosti se deli na naslednja tri podmerila. Vizualni vtis, ki predstavlja
videz ter umestitev v krajino oziroma okolje. Krajinska in ekološka pestrost, ki temelji na
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vklapljanju okolice sadnega drevja v krajinsko pestrost. In zadnje podmerilo, zaščita pred
erozijo, ki temelji na pravilni razporeditvi dreves in gostoti, pri čemer koreninski sistem
vpliva pozitivno na odnašanje zemlje.

Tretjo veliko skupino predstavlja kriterij biotske raznovrstnosti, ki jo sestavljajo:


neugodni posegi; vpliv človeka na sam izgled ter razvoj travniškega sadovnjaka,



pestrost; za okoliš značilne avtohtone sorte, ter pestrost le teh,



omejena oskrba; košnja, rez ter drugi posegi.

Zadnji kriterij je kriterij funkcije nasada, ki se deli na obliko nasada (samostojni nasad,
nasad v sklopu naselja, drevored, samostojno drevo) ter funkcijo nasada (nasad se
uporablja za pridelavo sadja oziroma ustvarja krajinski videz).

Slika 6: Drevo kriterijev programa DEXi
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3.2.2 Določitev zalog vrednosti

Izbranim kriterijem smo v tej fazi določili zaloge vrednosti, ki so podane v pisni obliki
torej z besedami ter so razvrščene od najslabše do odlične oziroma od nepomembne do
pomembne. Kot je iz naslednje slike razvidno nam program DEXi zaloge vrednosti tudi
primerno obarva; rdeča barva predstavlja najslabše ocene oziroma možnosti, zelena najbolj
primerne, črna pa srednje opcije.

Slika 7: Zaloge vrednosti programa DEXi

3.2.3 Opis variant

Najbolj razumljiv je korak pri izgradnji večparametrskega modela iz slike 8, kjer je
razvidnih vseh osem variant za katere smo ovrednotili kriterije in jih določili na podlagi
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lastne presoje in dejanskega stanja. Na podlagi vnesenih podatkov bo na koncu
računalniški program ovrednotil rezultate.

Slika 8: Opisi preučevanih travniških nasadov

3.2.4 Funkcija koristnosti

Pri programu DEXi je funkcija koristnosti predstavljena po točkah, kjer vsaka izmed njih
predstavlja preprosto pravilo tipa če – potem. Funkcijo koristnosti lahko določimo tako , da
pri vsaki vrstici določimo oceno ali pa določimo prvo in zadnjo utež ter oceno in pustimo
programu, da to postori namesto nas. Program nam tudi omogoča, da prvotno ravnino po
potrebi preoblikujemo v funkcijo koristnosti, ki je najbližja našim željam in potrebam
(Jereb s sod. 2003).

Pri določitvi funkcij na konkretnem primeru (travniški sadovnjaki) moramo biti natančni
pri ocenitvi vseh parametrov, saj s tem končna funkcija najbolj posreduje značilnosti
oziroma lastnosti za obstoječ problem.
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Kriterij pridelave je najpomembnejši del celotnega modela, zato smo prikazali njegovo
funkcijo koristnosti. Iz spodnje slike lahko odčitamo, da je odnos oziroma vpliv
fiziološkega stanja dreves na funkcijo koristnosti kriterija pridelave večji, kot delovanje
parametra strnjenosti.

Slika 9: Funkcija koristnosti kriterija pridelave

Največji pomen pri ocenitvi travniških nasadov ima kriterij pridelave (30%), takoj za njim
sledi krajinska pestrost (29%). Kriterij biotske raznovrstnosti vpliva na končno oceno s
23%, delovanje kriterija funkcije nasada pa le 18%, tako da ima najmanjši pomen oziroma
nam pove predvsem v kakšen namen se uporablja določen travniški nasad.
To pomeni, da oblika dreves, rodni volumen, razdalja dreves, manjkajoča drevesa, vpliv na
zaščito pred erozijo, avtohtone sorte, ne nazadnje tudi sama umestitev travniškega nasada v
naravni habitat predstavljajo najpomembnejše faktorje, ki s svojimi ocenami vplivajo na
rangiranje travniških nasadov.
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Slika 10: Funkcija koristnosti za oceno travniških nasadov

3.2.5 Vrednotenje in analiza variant

Vrednotenje je postopek določanja končne ocene variant. Podlaga je njihov opis po
osnovnih kriterijih. Vrednotenje poteka »od spodaj navzgor«. Praviloma je najboljša
varianta, ki dobi najvišjo oceno. V našem primeru je varianta travniški nasad. Variante je
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potrebno po zaključenem vrednotenju še analizirati oziroma je treba preveriti, ali so
ugotovitve skladne z našimi pričakovanji (Jereb s sod. 2003).

Ker na končno oceno vpliva mnogo dejavnikov pri katerih lahko pride do napak, nam ta
ocena ne zadostuje za celovito sliko o posamezni varianti, zato jih moramo analizirati. Ta
korak je ključnega pomena za pravilno končno vrednotenje (Bohanec 2006).

3.3

Razvoj AHP modela – program EXPERT CHOICE

Drugi del raziskave za oceno travniških nasadov bomo opravili po metodi AHP. Uporabili
bomo programski paket Expert Choice, ki omogoča samodejno izračunavanje lastnih
vektorjev primerjalnih matrik in končne ocene alternativ. Sam razvoj večparametrskega
modela bo potekal v štirih fazah.

3.3.1 Strukturiranje problema

V prvi fazi je potrebno strukturirati hierarhijo. Sama metoda strukturiranja je podobna kot
pri progamu DEXi. Oblikovali smo več nivojsko drevo odločanja, kjer potekajo kriteriji od
glavnega cilja do meril, ki so opredeljeni splošno in na koncu do podkriterijev oziroma
atributov, ki so neposredno povezani z alternativami.

Iz slike 11 je lepo razvidno drevo meril, ki je enako strukturirano, kot pri programu DEXi.
Glavni cilj predstavlja oceno travniških nasadov, sledijo štirje poglavitni kriteriji, ki so
razčlenjeni na atribute oziroma podmerila. Določitev kriterijev in podkriterijev predstavlja
poglavitni del pri razvoju metode tako, da se je treba tej fazi temeljito posvetiti in jo
razčleniti, s tem bodo končne ocene natančnejše in bolj reprezentativne.
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Slika 11: Drevo kriterijev programa Expert Choice

3.3.2 Presoja pomembnosti kriterijev

V tej stopnji razvoja modela, gre za določitev pomembnosti posameznega kriterija, torej
določimo na podlagi ocen ustrezno razmerje uteži. Ocenjevanje kriterijev, primerjanja po
parih lahko poteka numerično, grafično in verbalno.

Slika 12 prikazuje primerjavo dveh posameznih kriterijev, pri numeričnem načinu
ocenjevanja. Izberemo moč uteži, glede na lastno presojo pomembnosti posameznega
kriterija in tako medsebojno ocenimo vse štiri kriterije, ki predstavljajo končno oceno.

Slika 12: Numerični prikaz primerjanja po parih
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Pri grafičnem načinu ocenjevanja določimo razmerje uteži na osnovi diagrama. Glede na
pomembnost posameznega atributa označimo delež diagrama, prav tako tudi tu
medsebojno primerjamo vse kriterije. Iz spodnjega grafikona lahko razberemo, da je
atribut pestrosti nekoliko bolj pomemben kot omejena oskrba, v razmerju s podkriterijem
neugodnih posegov pa je izenačen.

Grafikon 1: Grafični prikaz primerjanja po parih

Verbalni način ocenjevanja kriterijev je podoben numeričnemu, le da so v tem primeru
uteži označene z besedami. Ravnovesje uteži dobimo tako, da kazalnik premikamo po
merilni skali, glede na pomembnost posameznih kriterijev. V tabeli se nam izpisujejo
vrednosti razmerij medsebojno ocenjenih kriterijev, ki nam omogoča preglednost le teh. V
našem primeru je rangiran atribut zaščite pred erozijo najpomembnejši.

Slika 13: Verbalni prikaz primerjanja po parih
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3.3.3 Končne vrednosti alternativ

Pri računanju končnih vrednosti alternativ lahko agregirane vrednosti prikažemo na dva
načina. To sta idealni način, pri katerem strmimo za najboljšo alternativo in pa distributivni
način, ki temelji na izbiri alternative, ki je boljša od druge alternative (Čančer, 2003).

Spodnji grafikon nam prikazuje idealen način končnih vrednosti alternativ, iz katere lahko
razberemo, da je najboljše ocenjen travniški nasad z označbo 100830238, pri čemer ima
oceno 0,187, najslabša ocena je 0,073 in sicer jo je dobil nasad 100352163.

Grafikon 2: Idealen način končnih vrednosti alternativ

Pri distributivnem načinu je razporeditev nasadov enaka, prihaja le do razlik v ocenah,
najboljši nasad ima oceno 0,202 najslabši pa 0,064.

Grafikon 3: Distributiven način končnih vrednosti alternativ

28

Pamič S. Večparametrski modeli ocenjevanja travniških nasadov.
Mag. delo, Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014

Expert Choice omogoča vnos vrednosti posameznih kriterijev preko podatkovnega okvira.
V tem primeru primerjamo posamezne intenzitete na izbranih skalah. Intenzitete (zaloge
vrednosti) so prirejene vsakemu kriteriju in podkriteriju v hierarhični strukturi, ter so
določene tako kvalitativnim kakor tudi kvantitativnim kriterijem.

3.3.4 Analiza občutljivosti končnih ocen

Zanesljivost dobljenih ocen lahko preverimo z analizo občutljivosti, prav tako nam
omogoča, da preverimo zastavljene parametre, ki so nam osnova za končno oceno.
Program nam ponudi tako imenovani prikaz štirih grafov, kjer analizo opravimo:


po uspešnosti – performance sensitivity,



po dinamičnosti – dynamic sensitivity,



gradientna analiza – gradient sensitivity,



primerjalna analiza dveh alternativ – head to head sensitivity.

Grafikon 4: Prikaz končnih vrednosti alternativ s štirim grafi
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Iz grafa »Performance sensitivity« je razvidno, kateri travniški sadovnjaki so boljši od
drugih po posameznih kriterijih in tudi razporeditev po končni oceni. Prav tako je lepo
razviden vpliv kriterijev, katere lahko na samem grafu spreminjamo ter takoj opazujemo in
analiziramo, kako reagira končna ocena travniških sadovnjakov.

Pri dinamični občutljivosti lahko s spreminjanjem dolžine ležečih stolpcev analiziramo,
kako sprememba uteži vpliva na ocene posameznega travniškega nasada. Graf nam prikaže
odstotke uteži posameznih kriterijev ter končne vrednosti nasadov.

Po enakem kopitu deluje tudi »Gradient sensitivity«.

Pri grafu »Head to head« gre za primerjavo dveh travniških nasadov, torej nam prikaže
kateri nasad je boljši in za koliko odstotkov glede na izbrani kriterij. V našem primeru gre
za primerjavo nasada 100340134 z nasadom 100830238.
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4

4.1

REZULTATI Z RAZPRAVO

Rezultati programa DEXi

Program DEXi uporablja kvalitativne diskretne kriterije, vrednosti so opisane z besedami,
torej ni mogoče uporabljati numeričnih vrednosti, zato je potrebno numeričnim vrednostim
prirediti kvalitativne vrednosti. Slika 14 nam predstavlja rezultate vrednotenja vseh osmih
izbranih travniških nasadov, razvidne so končne ocene vsakega posameznega nasada, ter
tudi ocene glavnih kriterijev in pod kriterijev.

Slika 14: Vrednosti ocenitve osmih travniških nasadov

Še lepši pogled ter razlago in utemeljitev končne ocene travniških nasadov s pomočjo
obdelave podatkov s programom DEXi, nam prikazuje grafikon 5. V njem je prikazanih
šest kriterijev oziroma pod kriterijev, ki vplivajo na določitev končne ocene. Primerjamo
lahko med seboj vse kriterije, oziroma poljubno izberemo tiste kriterije za katere menimo,
da predstavljajo temelj končne ocene. Bolj se črtna označba giblje proti robom

31

Pamič S. Večparametrski modeli ocenjevanja travniških nasadov.
Mag. delo, Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014

šesterokotnika, višja je bila ocena. Obarvanost črte pa nam prikazuje, kako je bil travniški
nasad ocenjen na koncu.

Grafikon 5: Grafični prikaz ocen po kriterijih in podkriterijih

Vidimo, da je travniški nasad 100830238 prejel najboljše ocene za izbrane kriterije, celo za
štiri kriterije oceno odlično, najslabše se je odrezal nasad z označbo 100340134. Žal pa
nam ta metoda ocenjevanja ne dovoljuje vpogleda v natančno oceno, oziroma ne vemo
kakšna je razlika med posameznimi nasadi. Do večje nejasnosti pa pride, ko imamo dva
nasada z enako oceno, saj ne moremo določiti, kateri travniški nasad izmed teh je boljši.
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Grafikon 6 nam prikazuje najbolj enostaven pogled končnih ocen. Program DEXi nam
ponudi zelo nazoren prikaz razvrstitve posameznih travniških sadovnjakov, kjer lahko
postavimo določen nasad v skupino glede na končno oceno. V dotičnem primeru sta dva
nasada bila ocenjena z oceno zelo slabo, dva z oceno slabo, eden srednje, dva sta dobila
oceno dobro in le eden je izstopal in si prislužil oceno odlično. Žal pri velikem številu
ocenjenih parametrov, zaradi velike količine podatkov, ta grafični prikaz postane dokaj
nejasen oziroma težje berljiv.

Grafikon 6: Končne ocene travniških nasadov - DEXi

4.2

Rezultati programa Expert Choice

Glavna značilnost programa Expert Choice je ta, da so rezultati prikazani numerično, torej
točno vemo, kako je bil posamezni nasad ocenjen. Grafikon 7 nam prikazuje rezultate
posameznega travniškega nasada in razporeditev od najboljšega proti najslabše
ocenjenemu nasadu. Vidimo, da ima vsak nasad svojo lastno oceno, tako da tudi med
tistimi, ki so po ocenitvi zelo blizu eden drugemu, lahko določimo kateri je boljši oziroma
slabši.
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Grafikon 7: Končne ocene travniških nasadov – Expert Choice

Zelo nazoren je spodnji prikaz, ocenitve posameznega nasada. Hitro lahko razberemo vse
pomembne informacije:


stolpično so prikazani vsi štirje glavni kriteriji, ter njihov vpliv na končno oceno,



gibanje ocen vsakega posameznega nasada po kriterijih,



končna ocena za vsak posamezni nasad,



ter razporeditev travniških nasadov od boljšega proti slabšemu.

Grafikon 8: Ocene travniških nasadov po kriterijih in končne ocene
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Grafični prikaz je barvno raznolik, tako da lahko primerjamo vsak posamezni nasad v
njegovi fazi ocenitve. Ugotovimo lahko, kakšna so odstopanja po posameznem nasadu. V
našem primeru, če primerjamo nasad z oznako 100370320 in nasad 100323003 lahko
opazujemo, kako se liniji med seboj križata, torej je bil prvi nasad po kriteriju pridelave
bolje ocenjen, drugi slabše. Po kriteriju krajinske pestrosti pa je bilo ravno obratno, torej je
imel drugi nasad ta kriterij boljši, prvi pa slabši. Končna ocena je za oba nasada podobna,
pri čemer travniški nasad 100370320 malenkost prevladuje.

Sam pregled rezultatov v programu Expert Choice je zelo priročen saj kadar koli lahko
preverimo oceno določenega parametra in sicer točno po željenem kriteriju oziroma
podkriteriju. Slika 15 nam prikazuje ocene posameznih nasadov po kriteriju pridelave,
takoj se tudi izriše stolpični prikaz, kar pripomore k še večji transparentnosti rezultatov. Na
tak način lahko prikažemo kateri koli kriterij oziroma podkriterij, ter pridemo do podatkov,
kje določen ocenjen parameter največ pridobi oziroma izgubi.

Slika 15: Prikaz ocen po kriteriju pridelave

Če po tem sistemu podrobneje razčlenimo travniški nasad 100352163 vidimo, da je ocena
po kriteriju pridelave najslabša 0,027, po kriteriju krajinske pestrosti 0,050, po kriteriju
biotske raznovrstnosti 0,084 ter kriterij funkcije nasada 0,125. Razberemo, da če želimo
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končno oceno, ki je 0,073 dvigniti na višji nivo, moramo nadgraditi sadovnjak na področju
fiziološkega stanja nasada ter njegove strnjenosti.

4.3

Primerjava rezultatov po programih DEXi in Expert Choice

Preglednica 3 nam prikazuje primerjavo končnih ocen po obeh preučevanih metodah za
posamezni travniški nasad. Razporeditev alternativ je podobna, glavna razlika je, da nam
program Expert Choice poda numerične ocene. Končni rezultati so zato bolj natančni,
predvsem pa lahko razberemo ter analiziramo razliko med tistimi nasadi, katere je program
DEXi ocenil z enako opisno oceno. Numerični rezultati, so lahko tudi izhodišče za razvoj
nadaljnje uporabe metode ocenjevanja.

Če primerjamo travniški nasad z označbo 100352163 in nasad 100340134 opazimo, da je
DEXi ocena za obe alternativi »zelo slabo«, ocena EC pa natančno določa razliko obeh
nasadov, saj je ocena prvega nasada 0,073, nasada 100340134 pa 0,101. Torej se njuna
končna ocena razlikuje za 0,028, po opisni oceni pa sta alternativi enaki.

Preglednica 3: Primerjava končnih ocen po obeh metodah

Travniški nasadi

DEXi ocena

Rang

EC ocena

Rang

100352163

zelo slabo

5

0,073

8

100340134

zelo slabo

5

0,101

6

100310953

slabo

4

0,096

7

100228271

slabo

4

0,106

5

100352401

srednje

3

0,137

4

100323003

dobro

2

0,149

3

100370320

dobro

2

0,150

2

100830238

odlično

1

0,187

1
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Zanimiva je primerjava rezultatov končne ocene za nasad 100340134 in 100310953. Prvo
omenjeni nasad ima najslabšo oceno po programu DEXi torej »zelo slabo«, ocena po
Expert Choice je 0,101, nasad 100310953 je ocenjen z drugo najslabšo opisno oceno
»slabo«, ocena po EC je 0,096. Iz preglednice 4 lahko natančno razberemo, kateri kriterij
ocenjevanja povzroči to razliko. In sicer prihaja do velike razlike pri kriteriju biotske
raznovrstnosti, kjer se EC oceni omenjenih dveh nasadov razlikujeta za 0,073, kar ima za
posledico, da je končna ocena po programu Expert Choice za nasad 100310953 slabša.

Zgoraj navedene primerjave potrjujejo, da travniške nasade z uporabo AHP
večkriterijskega modela lahko bolj transparentno razvrstimo oziroma dobimo bolj natančne
ocene.

Preglednica 4: Primerjava ocen po kriterijih za nasad 100340134 in 100310953

Travniški nasad

100340134

100310953

DEXi ocena

EC ocena

DEXi ocena

EC ocena

zelo slabo

0,101

slabo

0,096

Kriterij pridelave (30%)

slabo

0,057

povprečno

0,084

- fiziološko stanje dreves

slabo

0,003

srednje

0,007

- strnjenost

slabo

0,003

slabo

0,003

nepomembno

0,091

nepomembno

0,093

srednje

0,007

slabo

0,004

slabo

0,003

srednje

0,006

nima pomena

0,005

nima pomena

0,005

srednje

0,142

slabo

0,069

slabo

0,008

zelo slabo

0,000

srednje

0,009

slabo

0,004

slabo

0,004

slabo

0,004

pridelava

0,125

pridelava

0,125

v sklopu naselja

0,006

v sklopu naselja

0,006

pridelava

0,006

pridelava

0,006

Končna ocena

Kriterij krajinske pestrosti (29%)
- vizualni vtis
- vtis kraj. in eko. pestrosti
- zaščita pred erozijo
Kri. biotske raznovrstnosti (23%)
- neugodni posegi
- pestrost
- omejena oskrba
Kriterij funkcije nasada (18%)
- oblika nasad
- funkcija pridelave
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5

SKLEPI

V magistrski nalogi smo uporabili dva večparametrska modela, ki sta nam pomagala pri
razvrščanju oziroma ocenjevanju travniških nasadov. Ocene pridobljene s TB metodo
ocenjevanja smo obdelali s programi DEXi in Expert Choice, tako eden kot drugi sta
pokazala svoje prednosti in slabosti.

Bistvena razlika je v prikazu rezultatov in sicer program DEXi nam poda končne ocene v
opisni obliki, zaradi česar je več travniških nasadov dobilo enako končno oceno in ni
mogoče na enostaven način določiti razlike med njimi. Expert Choice je bolj natančen in
hitro prilagodljiv na spremembe odločitvenega modela, končne ocene nam poda
numerično, rangiranje travniških nasadov je tako bolj natančno oziroma ne prihaja do
enakih končnih ocen za več različnih travniških nasadov.

Pri obeh metodah predstavlja glavni problem subjektivnost odločevalca pri samih osnovnih
ocenah in njegova naravnanost na kritičnost. Odločitev oziroma ocena je odvisna od
vsakega posameznika posebej, zato je treba biti v tej fazi zelo natančen in nepristranski.

Postavljeno hipotezo lahko potrdimo, ker je rangiranje enako, je pa razvrstitev z metodo
AHP natančnejša.

V praksi bi lahko uporabili obe preučevani metodi, predvsem pa metodo AHP oziroma
program Expert Choice, ki nam poda natančne numerične ocene dejanskega stanja v
naravi. S pridobljenimi podatki bi lahko tako določili individualno subvencijo za vsak
posamezni ekstenzivni travniški nasad. Razmišljamo v smeri, da bi bila subvencija
sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela, pri čemer bi končna ocena programa Expert
Choice vplivala na variabilni del subvencije, torej boljše ocenjeni travniški nasadi bi po
določenem količniku dobili višji znesek, slabše ocenjeni pa nižji znesek variabilnega dela
subvencije.
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