
 
Drevo kriterijev
 
Kriterij Opis
 Izbira hišnega ljubljenčka Izbira najprimernejšega hišnega ljubljenčka - mačka ali pes iz zavetišča, podgana ali dihur

Cena Cena vsega potrebnega za žival
Cena nakupa Pri mački ali psu cena posvojitve iz zavetišča, pri podgani ali dihurju cena nakupa pri rejcu
Cena hrane Cena hrane za en mesec
Cena pripomočkov Na primer kletka, ležišče, stranišče in igrače

Učenje Splošne sposobnosti učenja
Učenje trikov in ukazov Sposobnost učenja trikov in ukazov
Uporaba notranjega stranišča Sposobnost uporabe notranjega stranišča

Zdravje in oskrba Zdravje in možnost oskrbe živali
Puščanje dlake Povprečna količina puščene dlake na oblačilih ali sedežih
Veterinarska oskrba Dosegljivost dobre veterinarske oskrbe
Življenjska doba Povprečna življenjska doba

Prilagodljivost Prilagodljivost živali na lastnikov način življenja
Odvisnost od družbe Ali lahko žival več ur pustimo samo
Potovanje Ali je žival možno vzeti na daljše potovanje
Združljivost z mačko Ali lahko žival biva v stanovanju z mačko, ki že živi v stanovanju
Primernost za stanovanje Primernost živali za stanovanje glede na prostorsko omejitev
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Zaloge vrednosti
 
Kriterij Zaloga vrednosti
 Izbira hišnega ljubljenčka nesprejemljiva; sprejemljiva; ugodna; dobra; odlična

Cena nesprejemljiva; sprejemljiva; ugodna; zelo ugodna

Cena nakupa neugodna - 100€ ali več; sprejemljiva - 50 do 100€; ugodna - 50€ ali manj

Cena hrane neugodna - 100€ ali več; sprejemljiva - 50 do 100€; ugodna - 50€ ali manj

Cena pripomočkov neugodna - 70€ ali več; ugodna - 70€ ali manj

Učenje nizko; srednje; visoko

Učenje trikov in ukazov nizka; srednja; visoka

Uporaba notranjega stranišča ne uporablja; uporablja

Zdravje in oskrba nesprejemljivo; sprejemljivo; ugodno; odlično

Puščanje dlake pušča dlako; ne pušča dlake

Veterinarska oskrba težko dosegljiva; lahko dosegljiva

Življenjska doba 5 let ali manj; več kot 5 let

Prilagodljivost nizka; srednja; visoka; zelo visoka

Odvisnost od družbe visoka; srednja; nizka

Potovanje ni možno; je možno

Združljivost z mačko ni možna; je možna

Primernost za stanovanje neprimerna; primerna
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Tabele odločitvenih pravil
 
 Cena Učenje Zdravje in oskrba Prilagodljivost Izbira hišnega ljubljenčka
  20% 14% 25% 41%  
 1 nesprejemljiva nizko nesprejemljivo * nesprejemljiva

2 nesprejemljiva nizko <=sprejemljivo <=visoka nesprejemljiva
3 nesprejemljiva nizko <=ugodno <=srednja nesprejemljiva
4 nesprejemljiva <=srednje nesprejemljivo <=visoka nesprejemljiva
5 nesprejemljiva * nesprejemljivo <=srednja nesprejemljiva
6 * * * nizka nesprejemljiva
7 nesprejemljiva nizko >=sprejemljivo zelo visoka sprejemljiva
8 nesprejemljiva * sprejemljivo:ugodno zelo visoka sprejemljiva
9 nesprejemljiva nizko >=ugodno >=visoka sprejemljiva

10 nesprejemljiva * ugodno >=visoka sprejemljiva
11 nesprejemljiva nizko odlično >=srednja sprejemljiva
12 nesprejemljiva * odlično srednja sprejemljiva
13 nesprejemljiva >=srednje <=ugodno zelo visoka sprejemljiva
14 * >=srednje nesprejemljivo zelo visoka sprejemljiva
15 nesprejemljiva >=srednje sprejemljivo:ugodno >=srednja sprejemljiva
16 nesprejemljiva >=srednje >=sprejemljivo srednja sprejemljiva
17 <=sprejemljiva >=srednje sprejemljivo srednja sprejemljiva
18 <=ugodna srednje sprejemljivo:ugodno srednja sprejemljiva
19 nesprejemljiva visoko <=ugodno >=visoka sprejemljiva
20 * visoko nesprejemljivo >=visoka sprejemljiva
21 >=sprejemljiva * nesprejemljivo >=srednja sprejemljiva
22 ugodna <=srednje <=ugodno srednja sprejemljiva
23 >=ugodna nizko <=ugodno srednja sprejemljiva
24 nesprejemljiva >=srednje odlično >=visoka ugodna
25 sprejemljiva nizko >=sprejemljivo srednja ugodna
26 sprejemljiva * odlično srednja ugodna
27 sprejemljiva:ugodna <=srednje odlično srednja ugodna
28 >=sprejemljiva nizko odlično srednja ugodna
29 sprejemljiva:ugodna srednje sprejemljivo:ugodno >=visoka ugodna
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30 sprejemljiva visoko >=ugodno srednja ugodna
31 ugodna <=srednje sprejemljivo:ugodno >=visoka ugodna
32 >=ugodna nizko sprejemljivo:ugodno >=visoka ugodna
33 >=ugodna visoko sprejemljivo srednja ugodna
34 zelo ugodna srednje sprejemljivo:ugodno srednja ugodna
35 zelo ugodna >=srednje sprejemljivo srednja ugodna
36 sprejemljiva nizko >=sprejemljivo >=visoka dobra

37 sprejemljiva * odlično >=visoka dobra

38 sprejemljiva:ugodna <=srednje odlično >=visoka dobra

39 >=sprejemljiva nizko odlično >=visoka dobra

40 sprejemljiva visoko >=sprejemljivo >=visoka dobra

41 sprejemljiva:ugodna visoko sprejemljivo:ugodno >=visoka dobra

42 >=sprejemljiva visoko sprejemljivo >=visoka dobra

43 ugodna visoko ugodno >=srednja dobra

44 ugodna visoko >=ugodno srednja dobra

45 >=ugodna visoko ugodno srednja dobra

46 zelo ugodna srednje sprejemljivo:ugodno >=visoka dobra

47 zelo ugodna >=srednje sprejemljivo >=visoka dobra

48 zelo ugodna srednje odlično srednja dobra

49 >=ugodna visoko odlično >=visoka odlična

50 zelo ugodna >=srednje odlično >=visoka odlična

51 zelo ugodna visoko >=ugodno >=visoka odlična

52 zelo ugodna visoko odlično >=srednja odlična
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 Cena nakupa Cena hrane Cena pripomočkov Cena
  32% 35% 33%  
 1 neugodna - 100€ ali več neugodna - 100€ ali več * nesprejemljiva

2 neugodna - 100€ ali več <=sprejemljiva - 50 do 100€ neugodna - 70€ ali več nesprejemljiva
3 * neugodna - 100€ ali več neugodna - 70€ ali več nesprejemljiva
4 neugodna - 100€ ali več sprejemljiva - 50 do 100€ ugodna - 70€ ali manj sprejemljiva
5 neugodna - 100€ ali več ugodna - 50€ ali manj neugodna - 70€ ali več sprejemljiva
6 sprejemljiva - 50 do 100€ neugodna - 100€ ali več ugodna - 70€ ali manj sprejemljiva
7 sprejemljiva - 50 do 100€ sprejemljiva - 50 do 100€ neugodna - 70€ ali več sprejemljiva
8 <=sprejemljiva - 50 do 100€ ugodna - 50€ ali manj ugodna - 70€ ali manj ugodna

9 sprejemljiva - 50 do 100€ >=sprejemljiva - 50 do 100€ ugodna - 70€ ali manj ugodna

10 sprejemljiva - 50 do 100€ ugodna - 50€ ali manj * ugodna

11 ugodna - 50€ ali manj neugodna - 100€ ali več ugodna - 70€ ali manj ugodna

12 ugodna - 50€ ali manj sprejemljiva - 50 do 100€ neugodna - 70€ ali več ugodna

13 ugodna - 50€ ali manj >=sprejemljiva - 50 do 100€ ugodna - 70€ ali manj zelo ugodna

14 ugodna - 50€ ali manj ugodna - 50€ ali manj * zelo ugodna

 
 
 Učenje trikov in ukazov Uporaba notranjega stranišča Učenje
  69% 31%  
 1 nizka ne uporablja nizko
2 <=srednja uporablja srednje
3 srednja * srednje
4 visoka * visoko

 
 
 Puščanje dlake Veterinarska oskrba Življenjska doba Zdravje in oskrba
  9% 45% 45%  
 1 * težko dosegljiva 5 let ali manj nesprejemljivo
2 * težko dosegljiva več kot 5 let sprejemljivo
3 * lahko dosegljiva 5 let ali manj sprejemljivo
4 pušča dlako lahko dosegljiva več kot 5 let ugodno
5 ne pušča dlake lahko dosegljiva več kot 5 let odlično
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 Odvisnost od družbe Potovanje Združljivost z mačko Primernost za stanovanje Prilagodljivost
  7% 13% 40% 40%  
 1 visoka ni možno * * nizka
2 * * ni možna * nizka
3 * * * neprimerna nizka
4 visoka je možno je možna primerna visoka

5 >=srednja ni možno je možna primerna visoka

6 >=srednja je možno je možna primerna zelo visoka

 

Povprečne uteži
 
Kriterij Lokalne Globalne Lok.norm. Glob.norm.
 Izbira hišnega ljubljenčka

Cena 20 20 21 21
Cena nakupa 32 6 36 7
Cena hrane 35 7 40 8
Cena pripomočkov 33 7 25 5

Učenje 14 14 11 11
Učenje trikov in ukazov 69 9 77 8
Uporaba notranjega stranišča 31 4 23 2

Zdravje in oskrba 25 25 26 26
Puščanje dlake 9 2 9 2
Veterinarska oskrba 45 11 45 12
Življenjska doba 45 11 45 12

Prilagodljivost 41 41 42 42
Odvisnost od družbe 7 3 11 5
Potovanje 13 5 13 5
Združljivost z mačko 40 16 38 16
Primernost za stanovanje 40 16 38 16
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Rezultati vrednotenja
 
Kriterij velik pes majhen pes mačka podgana dihur
 Izbira hišnega ljubljenčka nesprejemljiva dobra dobra nesprejemljiva ugodna

Cena sprejemljiva ugodna zelo ugodna zelo ugodna ugodna

Cena nakupa sprejemljiva - 50 do 100€ sprejemljiva - 50 do 100€ ugodna - 50€ ali manj ugodna - 50€ ali manj sprejemljiva - 50 do 100€
Cena hrane neugodna - 100€ ali več sprejemljiva - 50 do 100€ ugodna - 50€ ali manj ugodna - 50€ ali manj ugodna - 50€ ali manj

Cena pripomočkov ugodna - 70€ ali manj ugodna - 70€ ali manj ugodna - 70€ ali manj neugodna - 70€ ali več neugodna - 70€ ali več
Učenje visoko visoko srednje srednje srednje

Učenje trikov in ukazov visoka visoka srednja nizka srednja
Uporaba notranjega stranišča ne uporablja ne uporablja uporablja uporablja uporablja

Zdravje in oskrba ugodno ugodno ugodno nesprejemljivo sprejemljivo
Puščanje dlake pušča dlako pušča dlako pušča dlako ne pušča dlake pušča dlako
Veterinarska oskrba lahko dosegljiva lahko dosegljiva lahko dosegljiva težko dosegljiva težko dosegljiva
Življenjska doba več kot 5 let več kot 5 let več kot 5 let 5 let ali manj več kot 5 let

Prilagodljivost nizka zelo visoka visoka nizka visoka

Odvisnost od družbe srednja srednja nizka nizka srednja
Potovanje je možno je možno ni možno ni možno ni možno
Združljivost z mačko je možna je možna je možna ni možna je možna

Primernost za stanovanje neprimerna primerna primerna primerna primerna
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