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La mitjana ponderada ordenada (OWA) és un operador d’agregació que 

proporcionar una família d’operadors parametritzats des del mínim al màxim. En 

l’anàlisi de decisions, unifica els mètodes clàssics per a la presa de decisions sota 

incertesa en la mateixa formulació, incloent els criteris de Laplace i Hurwicz. Per 

tant, és possible introduir l’actitud del decisor segons un grau d’optimisme o 

pessimisme. El curs ofereix una descripció general de l’operador de OWA i algunes 

de les seves principals generalitzacions que inclouen l’OWA, l’OWA induïda, l’OWA 

probabilística i la distància OWA. Les aplicacions de l’operador OWA. Les 

aplicacions de l’operador OWA són moltes i és un element fonamental per a la 

presa de decisions en un ambient d’incertesa. 

 

OBJECTIUS 

 

Introduir el concepte d’OWA i les seves generalitzacions. 

Incorporar els OWA en els models de presa de decisions. 

 

CONTINGUTS 

 
 

1. Teoria de la decisió en incertesa 
1.1 Nocions bàsiques 
1.2 Instruments matemàtics per al tractament de la incertesa 
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Títol 
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Curs 
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Hores 8 
Places  15 
Dates:  
Hora:  
Lloc:   

8 i 9 de juliol 
De 10 a 14 h 
Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa  

  



2. Introducció als operadors OWA 
2.1 Introducció al model original de Yager (1988) 
2.2 Extensions als operadors OWA 
3. Generalitzacions procedents de la noció de mitjana 
3.1 Generalized OWA operator 
3.2 Extensions als GOWA operators 
4. Operadors OWA amb noció de distància 
4.1 Minkowshi OWA distance operator 
4.2 Extensions al GOWAD operador 
5. Operadors OWA en els índexs de selecció 
5.1 Operador OWA amb el coeficient d’adequació 
5.2 El coeficient d’adequació generalitzat 
5.3 Operador OWA amb l’índex del màxim i el mínim nivell 
6. Operadors OWA amb la noció de mitjana ponderada 
6.1 Extensions als OWAWA operadors 
6.2 Introducció al generalized OWAWA operador 
6.3 Extensions als GOWAWA operadors 
7. Operadors OWA amb la noció de probabilitat 
7.1 Extensions als POWA operadors 
7.2 Introducció al generalized POWA operator 
7.3 Operador POWA amb la noció de distància 
8. Unificació d’operadors OWA, mitjanes ponderades i probabilitats: 
POWAWA operador 
8.1 POWAWA operador 
8.2 Generalitzacions als POWAWA operadors 
9. Aplicacions 
9.1 Aplicacions a la gestió empresarial 
9.2 Aplicacions a altres mètodes de decisió 

 
 

 

METODOLOGIA  

 

 

Els participants tindran una documentació prèvia per tal que puguin preparar el 
temari amb antelació a l’inici del seminari. Per a cada tema hi haurà una introducció 
teòrica tipus lliçó magistral però sustentada en la documentació prèvia. Per a cada 
operador es presentaran exemples de desenvolupament. L’últim tema es 
desenvoluparà amb exemples pràctics en ordinador. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DESTINATARIS  

 

PDI i doctorands del departament de Gestió d’Empreses, si bé està obert a 
professorat i doctorands d’altres departaments als quals pugui interesar el curs. 
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