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ОДНОВИМІРНА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ  

БАГАТОВИМІРНОГО АНАЛІЗУ 
 

 

Вихідні критерії згорнутих оцінок багатовимірного аналізу Кі(Z), де i = 1, 2,…, m – порядкові номери 

вихідних критеріїв; Z=(z1, z2,…, ze,…, zE) – вектор вхідних змінних та вхідних згорнутих оцінок у віднос-

них одиницях в Паралельних Координатах (при ze=0…1), візуалізовані по всім осям шляхом представлен-

ня їх підсумками елементарних згорнутих оцінок виходів  
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1 , де ze= 

0…1 – вхідні змінні та вхідні згорнуті оцінки у відносних одиницях; wеі – розраховані або визначені експе-

ртом вагові коефіцієнти впливу величини zе на критерії виходу Кі(Z) при умові  
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1 ;  

теі= 0…Аі – визначені експертом зменшувальні (при Аі<1) або збільшувальні (при Аі>1) якісні коефіцієн-

ти, що ураховують особливості впливу визначених величин zе на виходи Кі(Z): по способу їх визначення, 

по точності, ймовірності реалізації та ін.; wеіzе – площина, у якій ваговий коефіцієнт wеі є шириною по 

осі абсцис при умові  
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1, а числові значення zе= 0…1 є висотою по осі ординат (значення wеіzе 

набувають виміри виходів Кі(Z), і вся система перетворюється на «одновимірну»); fеі=теіwеіzе – елемен-

тарні згорнуті оцінки виходу; е =1, 2,…, E – порядкові номери входів ze та fеі. Звичайно вихід Кі(Z) є 

меншим за 1. Внаслідок одновимірності входів та виходів розглянутої аналітичної геометрії, в ній мож-

на візуалізувати на осях координат лише найпростіші геометричні об’єкти: точку; позитивні та нега-

тивні відрізки і площини при одновимірній залежності. 

Ключові слова: одновимірна аналітична геометрія, багатовимірний простір; візуалізація згорнутих 

оцінок, система прийняття рішень.  

 

 

Постановка проблеми. Багатовимірна функція 

мети Кі(Z), Z=(z1, z2,…, ze,…, zE), s=1, 2,…,m, е= 1, 

2,…, Е, як згорнута цифрова оцінка роботи підприєм-

ства, установи, товару, ринку отримується експертами 

звичайно або за алгоритмом, або у вигляді складної 

формули. При цьому вважається, що людина не здат-

на візуалізувати складні функціональні залежності 

багатовимірного простору. Разом з тим (особливо – з 

появою ЕОМ у 50-х роках минулого сторіччя) виник-

ла і зростає гостра потреба візуалізації саме багатови-

мірного простору. Дана стаття присвячена проблемі 

геометричної візуалізації складних багатовимірних 

функціональних залежностей.  

Аналіз досліджень та публікацій. Дискусія сто-

совно наявності четвертого просторового виміру є 

найдовшою в історії людства, бо четвертий вимір на 

перший погляд суперечить здоровому глузду. 

Аристотель (384–322 до н. е.) в трактаті «Про не-

бо» писав: «Величина, яка ділиться в одному напрям-

ку, є лінією, в двох – площина, в трьох – тіло, і, крім 

них, немає іншої величини, тому що три виміри є 

суттю всіх вимірів». Ці слова навіть і у наш час зву-

чать як прекрасні вірші, які доносять до нас велич, 

досконалість і могутність думок стародавніх греків. 

Але все ж Аристотель був неправий, бо не урахував, 

що будь-яка точка в трьохвимірній кімнаті є багато-

вимірною і має багато числових інваріантних і кон-

текстних вимірів (змінних): висоту, ширину, довжину, 

температуру, освітлення, запиленість тощо. 

Не розглядаючи у даному випадку історію теоре-

тичного розвитку та удосконалення аналітичної гео-

метрії за рахунок введення багатовимірної системи 

координат, часу, інерційності та ін., зупинимось лише 

на можливості геометричної візуалізації її об’єктів.  

Візуалізація багатовимірних об’єктів та проце-

сів вищих вимірів в сучасних фахових виданнях опи-

сується в наступних напрямках:  

1. Заперечення можливості візуалізації багатови-

мірних об’єктів методами аналітичної геометрії 

(найбільш поширений напрямок): «Точковий n-

вимірний простір називають арифметичним просто-

ром. Із запровадженими поняттями ми не пов’язуємо 

ніяких наочних уявлень, тому що своїми органами 

чуття людина нездатна сприймати більше аніж три 

взаємно перпендикулярні напрямки» [1, с. 282]. Ана-

логічні твердження є у публікаціях[2, с. 82; 3, с. 342].  

2. Замовчування [1–10].  

3. Заміна візуалізації складної функції Q(x1, x2, …, 

xj, …, xn) на спрощену:  

– у вигляді залежності виходу від однієї або двох 

«головних» вхідних змінних [11]; 

– у вигляді розміщення «центрів тяжіння» у дво-

вимірному, або у трьохвимірному просторі з графічним 
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відображенням лише деяких з ознак уi за допомогою 

форми, розмірів, кольору, символьних позначень [12]; 

– у вигляді кластерного аналізу, коли окремі еле-

менти універсуму об’єднуються у кластери за окрем-

ими ознаками та за призначенням [13–15];  

– у вигляді нейронних мереж з використанням ме-

тодів кластеризації [15–17]; 

– у вигляді електричної сигналізації, яка розділяє 

всі стани працюючої інформаційно-захистної системи 

на безпечні (зелене світло), загрозливі (жовте світло) 

та аварійні (червоне світло та звуковий сигнал) з ви-

користанням мнемосхем та розшифруванням причини 

аварії.  

4. Використання «Алгоритмів розрахунків» вихід-

них даних у вигляді, наприклад, значення ваги чи 

інших згорнутих оцінок двигунів, мостів, будинків, 

суден тощо.  

5. Застосування математичного аналізу у вигляді 

фазової площини з побудованими на них фазовими 

траєкторіями, які дозволяють знаходити сталі і неста-

лі особливі точки на фазовій площині, отриманій в 

багатовимірному просторі.  

6. Методи точної геометричної візуалізації бага-

товимірних образів, які здатні точно відобразити одну 

точку в n-вимірному просторі змінних. А це означає 

спроможність візуалізувати будь-який геометричний 

об’єкт чи процес. Наразі твердження про «нездатність 

уявлення людиною геометричних об’єктів вищих 

вимірів» є застарілим, тому що їх візуалізація описана 

в роботах ізраїльського вченого А. Інселберга (1977) 

[18–20], вчених України: С. М. Гумен (2007) [21],  

С. Є. Лясковської (2010) [22]. О. М. Гумен (2011) [23], 

а також в роботі [24].  

Наразі методи точної геометричної візуалізації 

складаються з трьох напрямків, які взаємно допов-

нюють один одного і відрізняються особливостями 

використанням осей координат: 

6.1. Теорія аналізу в Паралельних Координатах, 

що розроблена ізраїльським вченим, який потім пере-

їхав працювати у США, А. Інсельбергом  

(1977–1990) [18–20]. Аналіз А. Інсельберга спрямова-

ний на візуалізацію традиційних фігур аналітичної 

геометрії – точки, прямої лінії, площини та ін. Істори-

чно Паралельні Координати були запропоновані ра-

ніше Ф. М. д’Окань (1885) [31], але А. Інселберг пе-

рший почав їх використовувати в аналізі. 

Візуалізація точки в багатовимірному просторі за 

А. Інселбергом показана на рис. 1, на якому в евклі-

довій площині на взаємно перпендикулярних осях 

(Y,X) відображено:  

– на осі Y вказаний масштаб для всіх осей коорди-

нат (х1, х2, х3, х4, х5);  

– вздовж осі Х на рівних відстанях паралельно ро-

зміщені лінії осей координат Х = (х1, х2, х3, х4, х5). На 

кожній з цих ліній відмічають відповідне цифрове 

значення координати точки С =(С1, С2, С3, С4, С5). 

Помічені точки сусідніх координат з`єднують штри-

ховими лініями.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Візуалізація в Паралельних Координатах Х=(х1, х2, х3, х4, х5) положення точки  

С=(С1, С2, С3, С4, С5) за допомогою ламаної штрихової лінії С [18–20] 

 

Вказана на рис. 1 ламана штрихова лінія С = (С1 - 

С2 - С3 - С4 - С5) візуалізує положення точки С=(С1, 

С2, С3, С4, С5) в Паралельних Координатах Х=(х1, х2, 

х3, х4, х5).  

6.2. Геометрична теорія багатовидів, розроблена 

в Україні та описана в кількох дисертаційних роботах 

по спеціальності 05.01.01 – «Прикладна геометрія, 

інженерна графіка». Багатовиди розглядаються як 

багатовимірні геометричні фігури, криві лінії і повер-

хні в роботах С. М. Гумен (2002–2007) [21] та  

С. Є. Лясковської (2010) [22]. С. Є. Лясковська вико-

ристала осі координат, кожна з яких має і позитивні і 

негативні числові значення, розміщені у площині, 

наприклад, у вигляді осей координат рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Узагальнена чотиривимірна декартова система координат хуzt: а) розміщення осей координат;  

б) точка А та гіперплощина x– y – z– t= В у чотиривимірному просторі хуzt; в) проекція гіперплощини  

у чотиривимірному просторі хуzt при t = 0 [22] 
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О. М. Гумен (2011) [23] розробила в Україні тео-

рію, яка дозволяє конструювати раціональні візуалі-

зовані n-вимірні багатовиди для моделювання багато-

параметричних процесів.  

6.3. Аналітична геометрія n – вимірних тілесних 

кутів (Т-кутів) (2015) [24], за якою вважаємо, що  

Т-кути обмежені площинами, які проходять через 

сусідні осі координат, і мають пірамідальну форму 

«Т-многогранника» з вершиною в центрі координат і 

однаковим (симетричним і по колу) розміщенням 

точок перетину своїми позитивними чи негативними 

осями координат поверхні відповідної Т-сфери (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Простір змінних Т-кута: а) візуалізація будування п’ятигранної піраміди одного  

Т-кута 5-вимірного простору при радіусах гіперкулі r=1 та r=2; б) візуалізація будування  

в 4-вимірному просторі точки або радіус-вектора R; в) мапа Т-кутів 5-вимірного простору у кількості 

2
n
=2

5
=32 з урахуванням їх порядкових номерів та сусідства на гіперсфері; г) обмеження границь  

переміщення вектора R (чорна точка) в межах гіперповерхні Т-кута 5-вимірного простору [24] 

 

Точна візуалізація стандартних геометричних фі-

гур багатовимірного простору не позбавляє аналітич-

ну геометрію «обов’язку» одновимірної точної чи 

приблизної візуалізації впливу входів на вихідну функ-

цію мети згорнутих оцінок всього простору, що є 

окремим напрямком візуалізації геометричних бага-

товимірних образів.  

Прикладами подібних приблизних узагальнених 

візуальних геометричних оцінок багатовимірних об-

разів можуть бути радіальні метричні діаграми 

(РМД) [25; 26], або нормовані діаграми (НД) [27; 28], 

які поряд з візуалізацією виконують графоаналітичне 

моделювання. Отримані при цьому узагальнюючі 

діаграми призначені в основному для візуалізації і 

моделювання вихідної функції мети складної ієрархі-

чної системи прийняття рішень.  

Радіальна метрична діаграма (РМД) візуально 

відображує n-вимірний метричний простір у вигляді 

променів координатних осей діаграми, на яких відк-

ладається розрахована або визначена експертом оцін-

ка об`єкта моделювання у вигляді елементів вектора 

вимірів P=(p1, p2,…, pj,…, pn), де n – число метрик; 

j=1,2,…,n – порядковий номер метрики; pj = 0…1 – 

числове нормалізоване значення j – го виміру, яке 

отримується або в результаті розрахунків, або за оцін-

кою експерта (рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Радіальна метрична діаграма (РМД) для n = 6 (SРМД – реальний внесок в РМД;  

S*РМД– максимально можливе значення внеску в РМД) 

 

Вказане на рис. 4 коло має радіус, рівний 1, а осі 

координат (p1, p2,…, pj,…, pn) розділяють коло на рівні 

кути. В роботі [29] було запропоновано додавати у 

вершинах метричних шкал геометричні кола з розмі-

ром, пропорційним вагам метрик (на рис. 4 площі цих 

кіл помічені площами прямокутників).  

Якщо на нормованих осях координат pj = 0…1 по-

мітити відповідні числові значення вхідного вектора 

вимірів P=(p1, p2,…, pj,…, pn) з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, то отримуємо заштриховану площу, 

відношення якої до площі кола (чи до площі підсумку 

трикутників) з одиничним радіусом можна вважати 

візуальною згорнутою оцінкою виходу РМД (на рис. 

4 вихідна згорнута оцінка показана жирною стрілкою 

з її числовим значенням хj), яка може використовува-

тись як вхід в аналогічну РМД вищого ієрархічного 

рівня [27, 30].  

Для нормованої діаграми (НД) числові значення 

вимірів змінних pj = 0…1, j=1,2,…,n, відображують 

висотою колонок у межах pj = 0…1. Ваговий коефіці-

єнт αj для j-ої змінної pj задає експерт, і візуально він 

дорівнює ширині окремої колонки при підсумку ши-

рини всіх колонок  


n

j j1
1  (рис. 5).  

 

 

Згорнута оцінка  

виходу РМД xj 

р5 р2 

р1 

р3 р4 

S* РМД 

SРМД 

9 

3 

3 

7 

4 

4 

 

  

 

х5 

r=1 

r=2 

 

а) 

х2

х2 

х3

х3 

0г)

0 

х1 

х4

х4 

б) 

R 

в) г) 



Наукові праці. Педагогіка 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Загальний вигляд нормованої діаграми (НД) 

 

Внесок змінної рj=0…1 в згорнуту оцінку у вигля-

ді добутку αjрj візуально дорівнює площі окремої 

колонки з висотою рj=0…1 та з шириною колонки 

(ваговим коефіцієнтом) αj при  


n

j j1
1 , а площа 

всіх колонок дорівнює згорнутій оцінці НД





n

j

jjНД pS
1


[30].  

Основна частина.  

Основні положення НД використані нижче для 

аналізу складних багатовимірних систем в паралель-

ній системі координат з відображення вихідної згор-

нутої оцінки та з урахуванням зменшувального чи 

збільшуваного коефіцієнта для вхідних значень. Вхід-

ними значеннями можуть бути як змінні так й згорну-

ті оцінки об`єктів нижчого рівня.  

Згорнуті вихідні оцінки (критерії) Кі(Z), i = 1, 2,…, 

m, визначаються експертом або за алгоритмом або 

розкладом її складної формули у ряд елементарних 

нелінійних чи лінійних функцій згорнутих оцінок у 

вигляді  

 


Е

е еіі fZК
1

)(  

Е

е eeіeі zwm
1 ,   (1) 

де ze= 0…1 – вхідні змінні та вхідні згорнуті оцін-

ки у відносних одиницях; wеі – розраховані або визна-

чені експертом вагові коефіцієнти впливу величини zе 

на критерії виходу Кі(Z) при умові  


E

e eіw
1

1 ;  

mеі= 0…Аі – визначені експертом зменшувальні (при 

Аі>1) або збільшувальні (при Аі>1) коефіцієнти, що 

ураховують особливості впливу визначених величин 

zе на виходи Кі(Z): по способу їх визначення, по точ-

ності, ймовірності реалізації та ін.; wеіzе – площина, у 

якій ваговий коефіцієнт wеі є шириною по осі абсцис 

при умові  


E

e ew
1

1, а числові значення zе= 0…1 є 

висотою по осі ординат (значення wеіzе набувають 

виміру виходу Кі(Z), і вся система перетворюється на 

«одновимірну»); fеі=теіwеіzе – елементарні згорнуті 

оцінки виходу; е =1, 2,…, E – порядкові номери вхо-

дів ze та fеі.  

Звичайно критерії виходів Кі(Z) є меншими за 1. 

Внаслідок одновимірності входів та виходів розгляну-

тої аналітичної геометрії, в ній можна візуалізувати на 

осях координат лише найпростіші геометричні 

об’єкти: точку; позитивні та негативні відрізки і пло-

щини при їх одновимірній залежності. Хоча побуду-

вати на одній вихідній осі складні геометричні 

фігуриn – вимірного простору неможливо, але разом з 

тим описана аналітична геометрія одновимірних зго-

рнутих оцінок охоплює моделюванням, розв’язком та 

візуалізацією великий об`єм багатовимірних проблем, 

аналізу яких потребує практика. 

Паралельні Координати першим застосував  

Ф. М. д’Окань [31].  

Всі універсуми вхідних і вихідних змінних розгля-

даємо у відносних одиницях у межах (0…1). Будь-яка 

вхідна змінна може бути або позитивною zе = 0…1 (її 

зростання збільшує вихідну функцію F(Z)) або нега-

тивною zе* = 0…1 (її зростання збільшує вихідну 

функцію F(Z)). Різні знаки («+» або «-») функцій 

fе=mеwеzе ускладнюють геометричні фігури візуаліза-

ції. Тому бажано, щоб всі площини елементарних 

згорнутих оцінок fе=wетеzе мали однакові знаки.  

Ця проблема виходу може бути розв`язана у кіль-

кох напрямках:  

1. Перетворити всі величини zе на додатні значен-

ня. Наприклад, при оцінці «ефективності праці» підп-

риємства чи установи позитивними змінними є «ква-

ліфікація робітників zе=1 =0,84» або «якість сировини 

zе=2 =0,8», а негативною змінною є «кількість помилок 

zе=3* =0,12», які допускаються у роботі. При аналізі 

вказану «негативну змінну» zе=3*=0,12 можна заміни-

ти на «позитивну» «відсутність помилокzе=3 = 1 – zе=3* 

= 1 – 0,12 = 0,88».  

2. Окремо аналізувати геометричний образ пози-

тивного, негативного та результуючого підсумків.  

3. Розглядати вихід у вигляді кругової діаграми з 

розділом її на позитивну та негативну частки.  

Геометрична візуалізація образу згорнутої одно-

вимірної вихідної оцінки інтелектуальної системи 

наведена на рис. 6.  

На рис. 6 експерт визначає і вводить значення 

елементарних згорнутих оцінок виходів fеі=теіwеіzе 

(показані пунктирними лініями) при заданих значен-

нях входів zе, їх вагових коефіцієнтів (ширині) wеі та 

якісних коефіцієнтів mеі. Вихід  
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е еіі fZК
1

)(

(показаний безперервною лінією) займає положення, 

яке відповідає однаковим підсумкам значень площин 

над горизонтальною лінією Кі та під лінією Кі.  
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Рис. 6. Геометрична візуалізація числових даних і згорнутих оцінок інтелектуальної системи 

 

Значення згорнутої оцінки виходу і-го критерію 

багатовимірної системи визначається за формулою  
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Подібний підхід може використовуватись для ана-

лізу функціональної залежності довільної складності. 

Для аналізу роботи підприємств чи установ мо-

жуть використовуватись сукупність комбінаторних 

вимірів. В Паралельних Координатах вони наведені на 

рис. 7 у вигляді комбінаторних значень 5-ти критеріїв 

К1, К2, К3. К4, К5 при чотирьох вимірах, які дозволя-

ють виділити з них дві пари.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Візуалізація двох пар комбінаторних вимірів в Паралельних Координатах 

 

Таким чином, комбінаторні дані багатовимірного 

простору (К1, К2, К3. К4, К5) набувають візуалізації, 

яка дозволяє більш зважено приймати рішення.  

Висновки. 1. Елементарні згорнуті оцінки виходів 

fеі= wеimеizе = 0…1 можна перенести з вхідних осей zе 

на відповідні вихідні осі Zi, i = 1,2,…, m. Таким чи-

ном, одновимірна аналітична геометрія дозволяє мати 

багато осей входу (e = 1, 2,…, E) та багато вихідних 

осей для різних критеріїв (i = 1,2,…, m). В результаті 

можна виконати комбінаторне порівняння різних 

багатовимірних систем з однаковою базою входів по 

однаковим сукупностям вихідних критеріїв. Кожний 

вихідний критерій може мати індивідуально обрану з 

базових входів сукупність вхідних даних. Ваговий 

коефіцієнт wеі змінної zе у цьому випадку відноситься 

до виходу, і тому значення площі wеіzе для різних 

виходів мають різні виміри. Але назва «одновимірна 

аналітична геометрія» зберігається із-за одновимірно-

сті візуалізованих образів по всіх осях. Комбінатор-

ний візуальний геометричний образ по кількох вихід-

них згорнутих оцінках багатовимірного процесу до-

зволяє отримати більш зважені рішення.  

2. Недоліком одновимірної аналітичної геометрії є 

її одновимірність, яка означає, що дані по вхідних та 

вихідних осях можуть бути візуалізовані лише у ви-

гляді точок, прямих ліній та пласких геометричних 

фігур – трикутників, квадратів, прямокутників, кругів 

тощо з одновимірним виміром. Хоча побудувати на 

одній осі складні геометричні фігури n-вимірного 

простору неможливо, але описана одновимірна аналі-

тична геометрія охоплює моделюванням, розв’язком 

та візуалізацією великий об’єм багатовимірних про-

блем, аналізу яких потребує практика.  

3. Фахові видання по аналітичної геометрії повинні:  

– Не давати невірні відомості про неспроможність 

людини візуалізувати n-вимірний простір, бо він візу-

алізований в роботах [18–24], а також в даній роботі. 

– Не замовчувати досягнення по візуалізації бага-

товимірних об’єктів ізраїльського вченого А. Інсель-

берга (1977–1990) [18–20]. 

– «Не забувати», що Україна у напрямку візуалі-

зації багатовимірного простору займає передові пози-

ції у світі, дякуючи науковим працям С. М. Гумен 

(2002–2007) [21], С. Є. Лясковської (2010) [22], О. М. 

Гумен (2011) [23].  

4. При візуалізації функції виходу 
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)( у цьому випадку може виник-

нути необхідність урахування різних знаків у елемен-

тарних згорнутих оцінок fе=wетеzе. Проблема зна-

ків«±» може бути розв’язана у таких напрямках:  

– Розглядати вихід у вигляді кругової діаграми з 

розділом її на позитивну та негативну частки.  

– Перетворити всі вхідні величини zе на позитивні, 

збільшення яких збільшує вихідну функцію. Напри-

клад, при оцінці «ефективності праці» підприємства 

чи установи позитивними змінними є «кваліфікація 

робітників zе=1 =0,84» або «якість сировини zе=2 =0,8», 
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а негативною змінною є «кількість помилок  

zе=3* =0,12», які допускаються у роботі. При аналізі 

вказану «негативну змінну» zе=3*=0,12 можна заміни-

ти на «позитивну» «відсутність помилок zе=3 = 1 – 

zе=3* = 1 – 0,12 = 0,88».  

– Окремо геометрично візуалізувати образи пози-

тивного, негативного та результуючого підсумків.  
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ОДНОМЕРНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА 

 

Выходные критерии свернутых оценок многомерного анализа Кі(Z), где i = 1, 2,…, m – порядковые номера выхо-

дных критериев; Z=(z1, z2,…, ze,…, zE) – вектор входных переменных и входных свернутых оценок в относительных 

единицах Параллельных Координат (при ze = 0 ... 1), визуализированы по всем осям путем представления их сумма-

ми элементарных свернутых оценок выходов  


Е

е еіі fZК
1

)(
eі

Е

е eeі mzw 


1
, где ze = 0 ... 1 – входные перемен-

ные и входные свернутые оценки в относительных единицах; wei – рассчитаные или определеные экспертом весовые 

коэффициенты влияния величины zе на критерии выхода Кi(Z) при условии  
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1 ; теі= 0…Аі – определен-

ные экспертом уменьшающие (при Аi< 1) или увеличивающие (при Аi> 1) качественные коэффициенты, которые 

учитывают особенности влияния определенных величин zе на выходы Кi(Z): по способу их определения, по точнос-

ти, вероятности реализации и др .; wеіzе – плоскость, в которой весовой коэффициент wеі является шириной по оси 

абсцисс при условии  


E
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1

1, а числовые значения zе = 0 ... 1 являются высотой по оси ординат (значение 

wеіzе приобретают измерения выходов Кі(Z), и вся система превращается в «одномерную») ; fеі=теіwеіzе – элементар-

ные свернуты оценки выхода;  

е = 1, 2, ..., E – порядковые номера входов ze и fеі. Обычно выход Кі(Z) имеет значение меньше 1. Вследствие одноме-

рности входов и выходов рассматриваемой аналитической геометрии, в ней можно визуализировать на осях коорди-

нат только простейшие геометрические объекты: точку; положительные и отрицательные отрезки, а также плоскости 

при одномерной их зависимости. 

Ключевые слова: одномерная аналитическая геометрия; многомерное пространство; визуализация свернутых 

оценок; система принятия решений. 
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ONE-DIMENSIONAL ANALYTICAL GEOMETRY OF MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS 

 

Output criteria’s for minimized estimates of multidimensional analysis of Ki(Z), where i = 1, 2, ..., m – the sequence 

numbers of the output criteria’s; Z = (z1, z2, ..., ze, ..., zE) – the vector of input variables and input collapsed estimates in rela-

tive units in Parallel Coordinates (for ze = 0 ... 1), visualized on all axes by representing them with the results of elementary 

collapsed exits estimates  
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1 , where ze = 0 ... 1 – input variables and input col-

lapsed estimates in relative units; wei – calculated or determined by the expert weight coefficients of influence of the magni-

tude zе on the exit criteria’s Кi(Z) under condition 


E
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1

1 ; теі= 0…Аі – determined by the expert diminutive (at Ai 

<1) or magnifying (with Ai> 1) qualitative coefficients taking into account the peculiarities of the influence of the determined 

quantities ze on the outputs of Кi(Z): by the method of their determination, by accuracy, probability of realization etc.; wеіzе – 

the plane in which the weight factor wеі is the width along the axis of abscise under condition 
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1, and the numer-

ical values zе = 0 ... 1 are the height along the ordinate axis (the values wеіzе acquire measurements of the outputs Кi(Z), and 

the entire system becomes «one-dimensional»); fеі=теіwеіzе – elementary minimized exit estimates; e = 1, 2, ..., E – the serial 

numbers of the inputs ze and fei. Usually, the output of Ki(Z) is less than 1. Because of the one-dimensionality of the inputs 

and outputs of the analytic geometry in question, only simple geometric objects can be visualized on the axes of coordinates: 

point; positive and negative segments and planes with one-dimensional dependence. 

Key words: one-dimensional analytical geometry; multidimensional space; visualization of collapsed estimations; deci-

sion-making system. 
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