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PT. „UWAGI DO UNITARYZACJI ZMIENNYCH W REFERENCYJNYM
SYSTEMIE GRANICZNYM”
W pracy (Strahl, Walesiak, 1997) przedstawiono propozycjĊ normalizacji zmiennych w referencyjnym systemie granicznym. W artykule (Szanduáa, 2014) Autor
przedstawiá inną propozycjĊ w tym zakresie, negując jednoczeĞnie przydatnoĞü ww.
propozycji. Sformuáujemy w stosunku do tego artykuáu dwie uwagi polemiczne:
1. Idea propozycji normalizacji zmiennych w referencyjnym systemie granicznym (Strahl, Walesiak, 1997) polegaáa na konstrukcji tzw. progów veta. Zmienne bez
progów veta (stymulanta S1, destymulanta D1) po normalizacji przyjmowaáy wartoĞci
z przedziaáu [0; 1], natomiast zmienne z progiem (progami veta) po normalizacji
przyjmowaáy wartoĞci z przedziaáu [–1; 1]. U podstaw tej koncepcji leĪaáo wprowadzenie progów, których przekroczenie byáo „karane”. WartoĞci poniĪej (stymulanta
S2), powyĪej (destymulanta D2) oraz poniĪej i powyĪej (nominanty N1, N2 i N3)
okreĞlonych progów po normalizacji mogáy byü tylko ujemne. Zatem rysunki 1a-1g
zaprezentowane w pracy (Szanduáa, 2014, s. 152) w peáni oddają intencjĊ Autorów.
JednoczeĞnie kara nie oznacza tutaj dyskwali¿kacji. Po przekroczeniu progu veta jak
najbardziej uzasadnione jest wiĊc dodatkowe róĪnicowanie wartoĞci zmiennej.Takie
postawienie problemu oznacza, Īe nie są speánione postulowane przez J. SzanduáĊ
(2014, s. 156) trzy warunki: ciągáoĞü przeksztaácenia unitaryzacyjnego, przeksztaácenie przedziaáu [xmin, xmax] na przedziaá [0; 1], wartoĞciom najlepszym (optymalnym)
przypisuje siĊ wartoĞü 1, a najgorszym wartoĞü 0.
Odmienna jest propozycja J. Szanduáy. Bazuje na innej koncepcji. Nie wprowadza
siĊ w niej kary za przekroczenie progów, a ponadto wykres zmiennej znormalizowanej po przekroczeniu progu veta jest páaski (nie nastĊpuje dodatkowe róĪnicowanie
wartoĞci zmiennej). Progi są „áagodnym” przejĞciem do dalszych wartoĞci zmiennej
(zob. rys. 3a–1 na s. 161). Nie mają wiĊc one charakteru dyscyplinującego. Taka
sytuacja powoduje, Īe po przeksztaáceniu wartoĞci zmiennych nie ma istotnej róĪnicy
miĊdzy obiektami znajdującymi siĊ w niewielkiej odlegáoĞci od progu i za progiem.
Dodatkowym atutem propozycji (Strahl, Walesiak, 1997) jest to, Īe pozwala na
obliczenie wartoĞci progowej dla miary syntetycznej obliczonej na podstawie znormalizowanych progów – wzory (10), (11) i (12). Otrzymujemy wtedy informacjĊ, które
obiekty (w przykáadzie banki) uzyskaáy ocenĊ pozytywną. Takiej wartoĞci informacyjnej nie ma propozycja ujĊta w artykule (Szanduáa, 2014).
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Reasumując propozycja J. Szanduáy wzbogaca i uzupeánia zagadnienie przeksztaácania wartoĞci zmiennych w referencyjnym systemie granicznym nie negując
jednoczeĞnie przydatnoĞci naszego rozwiązania. Są to dwie odmienne koncepcje.
2. Przedstawione w tab. 2 (Szanduáa, 2014, s. 163) porównanie prezentowanej
w artykule propozycji z naszą z 1997 roku nie jest uprawnione. Wprawdzie wykorzystano tutaj te same dane statystyczne (tab. 1 ze s. 162), jednak inaczej okreĞlono
progi dla niektórych zmiennych (zmienne X1 i X6). W tej sytuacji, celem stworzenia
wáaĞciwej bazy porównawczej, powinno siĊ zastosowaü naszą normalizacjĊ z progami
proponowanymi w artykule (Szanduáa, 2014) i dopiero wtedy naleĪaáo porównaü te
dwie metody.
Ponadto do artykuáu zgáaszamy inne uwagi, które bezpoĞrednio nie nawiązują
do przedstawionej propozycji przeksztaácania wartoĞci zmiennych w referencyjnym
systemie granicznym:
1. Sformuáowanie (Szanduáa, 2014, s. 148) „Proces normalizacji (...) pozwala
(...) zrównaü ze sobą zakresy zmiennoĞci poszczególnych zmiennych” jest prawdziwe
tylko dla wybranych formuá normalizacyjnych. Warunku tego nie speánia m.in. standaryzacja przedstawiona wzorem (2). RozstĊp dla wartoĞci zmiennych po standaryzacji
jest równy rj/ sj (sj – odchylenie standardowe dla j-tej zmiennej, rj – rozstĊp dla j-tej
zmiennej, j = 1,...,m – numer zmiennej).
2. Na s. 148 podano ogólny wzór na normalizacjĊ wartoĞci zmiennych zaproponowany w pracy (GrabiĔski, 1988):
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gdzie: [ic – i-ta znormalizowana wartoĞü zmiennej X, xi – i-ta wartoĞü zmiennej X,
a, b, p, k, – parametry normalizacji.
Wzór ten w cytowanej pozycji literatury (GrabiĔski, 1988) w odnoĞniku 14 na s. 245
oraz w pracy (GrabiĔski, 1992, s. 35–36) przyjmuje postaü:
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gdzie: xi, [ic – wyjĞciowa i znormalizowana wartoĞü i-tej realizacji zmiennej,
a – parametr przesuniĊcia do umownego zera,
b – czynnik skalujący,
p – dodatnia liczba na ogóá równa 1/2, 1, 2, ... .
Zatem we wzorze T. GrabiĔskiego nie ma parametru k.
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3. Sformuáowanie (Szanduáa, 2014, s. 149) „Budowa zmiennej syntetycznej
na podstawie zmiennych standaryzowanych wymaga, aby: 1. Wszystkie zmienne
byáy stymulantami. W przypadku, gdy zmienne nie są stymulantami, naleĪy je przed
standaryzacją przeksztaáciü na stymulanty ...” jest poprawne tylko dla syntetycznych
mierników rozwoju (SMR) konstruowanych na podstawie bezwzorcowych formuá
agregacji wartoĞci zmiennych. Zastosowanie formuá wzorcowych SMR, dla których
oblicza siĊ odlegáoĞci poszczególnych obiektów od obiektu wzorcowego bĊdącego
górnym biegunem rozwoju (por. np. miara rozwoju Hellwiga, 1968) nie wymaga
zamiany destymulant i nominant na stymulanty.
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