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WSTĘP 

Tempo życia we współczesnym świecie, szybkość i częstotliwość 
zachodzących w nim zmian narzucają konieczność ciągłego rozwoju 
wspieranego najnowszymi zdobyczami nauki i techniki. To oczywiste 
stwierdzenie ma zastosowanie w każdej skali  - w skali jednostkowej,  w skali 
organizacji, w skali narodów czy najszerzej w skali globalnej. Nas będzie 
interesowała tu skala organizacji dla której już na początku ubiegłej dekady 
Radzikowski (1994) zauważa, że „Decyzje menedżerskie są zawsze jakąś 
wypadkową czynnika psychologicznego i czynnika racjonalnego, opartego na 
rachunku ekonomicznym. [...] Aby jednak sprostać nowym zadaniom, 
wynikającym z konieczności dokonywania różnorodnych rachunków 
ekonomicznych, kadra kierownicza musi zostać wyposażona w odpowiednie 
metody zarządzania i środki techniczne. Takie bowiem „uzbrojenie”, 
wspomagające proces podejmowania decyzji, może faktycznie przyczynić się 
do poprawy jakości zarządzania. Środkami technicznymi o których mowa są 
oczywiście przede wszystkim komputery [...], zaś metodami – modele i 
algorytmy oferowane przez badania operacyjne [...].”  

Powyższa uwaga odnosiła się do nowo rodzącej się na początku lat 
dziewięćdziesiątych polskiej przedsiębiorczości jednakże bez większego ryzyka 
można ją uogólnić – rola nowoczesnych metod wspomagających decyzje 
menedżerskie, zaimplementowanych zazwyczaj w postaci aplikacji 
software’owych stale wzrasta i nie sposób obecnie wyobrazić sobie 
odnoszącego sukces przedsiębiorstwa ignorującego ten fakt. W internetowym 
serwisie E-optimization (2002) czytamy: „Przemysłowe aplikacje software’owe 
rozwiązujące skomplikowane zadania optymalizacyjne stają się kluczowym 
narzędziem stosowanym w celu maksymalizacji współczynnika ROI. Badania 
Bostońskiej firmy „AMR Research” wykazały, że wiele z pośród 
przedsiębiorstw zaliczanych do wczesnej grupy użytkowników aplikacji 
stosujących najnowocześniejsze metody optymalizacji zanotowała wzrost ROI 
do poziomu 300%”.  We wstępie zaś do podręcznika pod znamiennym tytułem 
„Badania Operacyjne z Komputerem” Trzaskalik (2001) zauważa: „Komputer 
przestał dawno pełnić rolę wyłącznie niezwykle szybkiego i kosztownego 
kalkulatora, stał się narzędziem pozwalającym na przeprowadzenie 
skomplikowanych analiz współzależności ilościowych oraz czynności 
symulacyjnych, których wyniki mają służyć wspomaganiu podejmowania 
racjonalnych decyzji.” 

Uwagi szerszej natury można znaleźć u innych autorów na przykład 
Gołuchowski i Sroka (2000) stwierdzają iż: „Od kilku lat cywilizacja 
przemysłowa jest wypierana przez cywilizację informacyjną. ... Takie terminy 
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jak komputerowe wspomaganie decyzji, zarządzanie wiedzą w organizacji i 
gospodarce ... symbolizują głębokie zmiany.” Mówi się wręcz o formowaniu 
nowej ekonomii (patrz: Barczak (2003)) lub nowych szkół, na przykład 
Kisielnicki (2005) stawia tezę, iż: „...obecnie mamy do czynienia z powstaniem 
w naukach organizacji i zarządzania, nowej szkoły zarządzania. Można ją 
nazwać zarówno szkołą zarządzania  informacją jak i zarządzania wiedzą 
ewentualnie zarządzania informacją i wiedzą.” 

Podsumowując rolę szeroko pojętych technologii informacyjnych w 
organizacji zacytujmy jeszcze dwu autorów, u Kasprzaka (2000a) czytamy: 
„Historia zachowań firm lat dziewięćdziesiątych sugeruje, że przekonały się one 
do konieczności uczenia się, a konkurencja i dynamika rynku zmusi je do 
kontynuacji nauki, tym razem na zasadach systemowych, z celowym 
wykorzystaniem potencjału technologii informacyjnej ...”.  Zaś Obłój i Palikot 
(2003) nie pozostawiają już żadnych wątpliwości:  „... nie mamy wyboru i ci z 
nas, którzy nie nauczą się pracować w rzeczywistości elektronicznej, przegrają 
z tymi innymi, sprawniejszymi i tańszymi.”. 

Jak widać, wykorzystanie przez współczesne przedsiębiorstwo 
technologii informacyjnych wydaje się być bezdyskusyjne. Historia jednak 
dowodzi, iż szerokie zastosowanie każdej nowej technologii obok 
niewątpliwych zysków rodzi także nowe typy problemów. Problemami które 
nas tutaj będą interesować, a które są nieodłącznie związane z gwałtownym 
rozwojem technologii informacyjnych są zjawiska przeładowania informacją i 
globalizacja. Problemy te będą rozpatrywane w kontekście małych i średnich 
przedsiębiorstw1, gdyż te z jednej strony jako „najsłabsze” są najbardziej 
narażone na negatywne efekty wymienionych zjawisk, z drugiej zaś strony ze 
względu na swą skalę, są zdolne do szybkiej rekonfiguracji i adaptacji a stąd 
zdolne do przetworzenia (w sprzyjających warunkach) zagrożeń w szanse. 

Pierwszym ze wskazanych wyżej problemów jest zjawisko 
przeładowania informacją. Nie ulega wątpliwości, iż obecna ilość informacji 
docierająca do organizacji gospodarczej z jej otoczenia jest - z uwagi na skalę 
informacji oraz trubulentność a niekiedy erratyczność otoczenia (Płoszajski 
(2004))  - nie do przetworzenia, a ponadto jest w dominującej lub znacznej swej 
części nieistotnym szumem informacyjnym. W tej sytuacji Abramowicz 
proponuje stosowanie tak zwanych racjonalnych narzędzi informacyjnych to 
jest takich narzędzi które (Abramowicz (2003)): 
 przekazywać będą informacje niezbędne do podejmowania decyzji bez 

względu na medium jakie jest jej nośnikiem; 
 nie będą pomijać informacji niezbędnych do podejmowania decyzji bez 

względu na to, czy wiemy o ich istnieniu, czy nie; 
 minimalizować będą ilość informacji przekazywanych odbiorcy; 

                                                      
1 definicja pojęcia Małe i Średnie Przedsiębiorstwo podana została w Aneksie B 
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 będą stwarzać przesłanki do ewaluacji i organizacji pozyskanych 
informacji; 

 będą racjonalne ekonomicznie. 
Do narzędzi tych Abramowicz (2003) zalicza dobrze skonstruowane 

filtry informacyjne, gdzie przez filtry informacyjne rozumie specjalną klasę 
systemów wyszukiwawczych (Salton i McGill (1983)),  działającą w ten 
sposób, iż dostarcza ona użytkownikowi w formie dokumentów elektronicznych 
tylko tych informacji, które wynikają z jego profilu2. 

Podobnie do Abramowicza (2003) stwierdza Płoszajski (2004), iż 
„...Wiek Informacji wkroczy niebawem w swoją nową, zaawansowaną fazę – 
Wiek Wywiadu Informacyjnego. Sukces organizacji zależeć będzie wówczas, 
nie tyle – jak dotychczas – od umiejętności posługiwania się napływającymi 
informacjami, ale od jej zdolności do aktywnego tworzenia rozległych baz 
wiedzy i uruchomienia ciągłego procesu ich aktualizacji w oparciu o efektywne 
procedury dyskryminacyjne, tj. selekcji i oceny zdobywanych informacji.”. 
Podzielając wyżej wyrażone poglądy można je podsumować w formie 
następującego wniosku: 

Wniosek 1 – jednym z podstawowych narzędzi jakimi powinny 
dysponować współczesne organizacje gospodarcze są narzędzia 
automatycznego filtrowania/dyskryminacji napływających informacji i 
automatycznego generowania wiedzy z tej części informacji jaka pozostała po 
zastosowaniu filtrów. 

Drugim ze wskazanych wyżej problemów jest zjawisko globalizacji. 
Lester Thurow (1999) mówiąc o globalizacji przedstawił dość ponurą wizję, w 
której „zamiast świata, w którym narodowa polityka kieruje siłami 
ekonomicznymi, globalna gospodarka tworzy świat, w którym ponadnarodowe 
siły geoekonomiczne dyktują narodową politykę gospodarczą...”. Podobnie 
ponure lub wręcz katastroficzne wizje bardzo często można usłyszeć w mediach 
z ust polityków, biznesmenów lub nieufnie nastawionych zwykłych obywateli. 
Czy jednak rzeczywistość a raczej przyszłość jest w istocie aż tak niedobra? 
Czy polski mały lub średni przedsiębiorca w globalizacji będzie upatrywać 
tylko i wyłącznie zagrożenia? Czy też może, po spełnieniu pewnych warunków, 
globalizacja stanie się dla niego niepowtarzalną szansą rozwoju – szansą, która 
bez globalizacji nigdy by nie zaistniała? Aby choć częściowo odpowiedzieć na 
te pytania, należy najpierw określić czym jest globalizacja.  

W literaturze można spotkać wiele zbliżonych definicji tego zjawiska, 
jedną z nich formułuje Goliński (1997): „Procesy globalizacyjne gospodarki 
polegają na tendencji do narastającej wzajemnej współzależności rynków i 
produkcji poszczególnych krajów, obserwowanej na tle wzrastającej dynamiki 
handlu dobrami i usługami oraz dynamiki przepływu kapitału i technologii. 

                                                      
2 gdzie prze profil rozumie się - formalny opis potrzeb informacyjnych użytkownika 



Wstęp 

14 

Dynamika ta zaczyna tworzyć gospodarkę ponad granicami państw, powoduje 
wielokrotne przyspieszenie cykli produkcyjnych, zaostrzenie konkurencji, 
stosowanie zaawansowanych technologii oraz promowanie innowacyjności w 
funkcjonowaniu systemów gospodarczych.”. 

Powyższa definicja koncentruje się głównie na  globalizacji gospodarki, 
jednak zjawiska globalizacyjne mają dużo szerszy zasięg, obejmują bowiem 
one (Szymanowski i Perkowski (2003)): 
 rynki i strategie działania podmiotów gospodarczych, 
 regulacje prawne i zmniejszanie się roli regulacji instytucji narodowych, 
 technologie przetwarzania informacji i sposoby ich wykorzystania,  
 zmianę struktury wykorzystania czynników produkcji, 
 rynki finansowe (mobilności kapitałów), wzrost różnych form działań 

partnerskich (aliansów), 
 style życia, modele konsumpcji i postaw, upodobnienie się postaw: 

nabywczych, pracowniczych i przedsiębiorczych, 
 świadomość mieszkańców różnych części globu ziemskiego, dotyczącą 

rozwiązywania wspólnych problemów (m.in. ekologicznych). 
 

Za jedno z głównych źródeł globalizacji3 lub inaczej – warunek 
konieczny do jej zaistnienia – uważa się dość powszechnie rozwój technologii 
informacyjnych, który umożliwił tworzenie systemów i procesów o zasięgu 
ogólnoświatowym. Oleński (2003) stwierdza, że globalizacja potrzeb 
informacyjnych poprzedza globalizację procesów ekonomicznych. Natomiast 
Laudon (2000) określa globalizację jako przejaw trzeciej rewolucji 
ekonomicznej po rolnictwie i przemyśle i wskazuje, iż mogła ona zaistnieć 
dzięki oparciu rozwoju firm na informacji i wiedzy oraz wdrażaniu 
najnowocześniejszych systemów informacyjnych wspomaganych technologią 
komputerową oraz technologią wymiany informacji. 

Skoro jedno z głównych źródeł globalizacji jest takie jak wskazano 
powyżej, to w nim także można upatrywać jednego z głównych źródeł zagrożeń 
związanych z procesami globalizacyjnymi. Zagrożeń, które dotyczą nie tylko 
tych organizacji gospodarczych, które prowadzą swą działalność w skali 
międzynarodowej lub światowej lecz również tych, które prowadzą swą 
działalność wyłącznie na rynkach lokalnych, oddziaływanie bowiem procesów 
globalizacji również ich dotyka. W planowaniu więc i realizacji swej 
działalności, organizacje gospodarcze muszą być w stanie sprostać konkurencji 
organizacji o działalności  globalnej, muszą adaptować się w odpowiedni 
sposób do globalizacyjnych tendencji w gospodarce (Flakiewicz (2002)). 
Adaptacja ta musi, między innymi, polegać na spełnieniu pewnych warunków, 

                                                      
3 co już wyżej nie wprost zauważono 
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które nazwiemy tu warunkami koniecznymi przetrwania i rozwoju, są one 
następujące: 
1. umiejętne zastosowanie technologii informatycznych i 

telekomunikacyjnych (Nowicki i Unold (2001)), 
2. wykorzystanie wiedzy jako głównego (jeśli nie jedynego) źródła przewagi 

strategicznej (Flakiewicz (2002)), 
3. wykazanie się dużym poziomem przedsiębiorczości w podejmowanych 

działaniach, gdzie na to pojęcie składa się zarówno kreatywność i 
niezależność myślenia, jak i zdolność do podejmowania ryzyka 
(Nowakowski (1997)). 

  
Każdy z tych warunków w wypadku jego nie spełnienia jest źródłem 

zagrożenia dla organizacji gospodarczej4, jednak każdy z nich może być także 
potraktowany jako źródło szansy odniesienia sukcesu. Warunek pierwszy 
wymaga umiejętnego stosowania technologii informatycznych i 
telekomunikacyjnych co jest zresztą prostą konsekwencją wyżej zamieszczonej 
uwagi o pierwotności globalizacji procesów informacyjnych do globalizacji 
procesów ekonomicznych. Z warunku tego wynika konieczność stałego 
inwestowania i świadomego stosowania najnowszych osiągnięć 
technologicznych. Osiągnięcia te nie są jednak tylko jedynie „balastem” dla 
organizacji, umożliwiają one bowiem każdej stosującej je organizacji 
uczestnictwo w systemach informacyjnych o zasięgu ogólnoświatowym. Dzięki 
czemu prowadzenie działalności gospodarczej na globalnym rynku staje się 
możliwe także dla takich organizacji gospodarczych, które nie miałyby tej 
możliwości w warunkach tradycyjnych technologii informacyjnych (Oleński 
(2003)). Ponadto, dzięki stosowaniu najnowszych osiągnięć  zwłaszcza w 
Internecie – mali mogą zrównać swe szanse z gigantami, gdyż o Internecie 
mówi się, że jest to przestrzeń, gdzie nowi „bezcieleśni”5 konkurenci mogą się 
pojawić cicho i podstępnie z każdego kierunku i ukraść klientów (Płoszajski 
(2004)).  

Warunek drugi wymaga wykorzystania wiedzy jako głównego źródła 
przewagi strategicznej – oznacza to, że główny ciężar działalności 
konkurencyjnej przeniesie się na płaszczyznę intelektualną. Dzięki czemu 
ponownie, jeżeli tylko mała organizacja gospodarcza będzie zdolna 
dysponować odpowiednim zasobem wiedzy, który to zasób jest o wiele prostszy 
i tańszy do zdobycia od innych zasobów, będzie mogła bezpośrednio 
konkurować z dużymi globalnymi organizacjami. Bowiem jak zauważa 
Płoszajski (2004): „W globalnej gospodarce i globalnych firmach błędy 
menedżerskie będą grozić globalnymi konsekwencjami. Stanie się to realną, 

                                                      
4 stąd nazwa warunek konieczny 
5 tzn. wirtualni, pojęcie organizacji wirtualnej zostanie zdefiniowane dalej 
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nieustającą groźbą dla tychże (globalnych) firm, ale i stałym źródłem szans dla 
ich konkurentów.” 

Ostatni z wyżej wymienionych warunków wymaga wykazania się 
dużym poziomem przedsiębiorczości w podejmowanych działaniach. To 
wymaganie może się wydawać truizmem, gdyż dużym poziomem 
przedsiębiorczości należy się wykazywać zawsze, o ile tylko chce się odnieść 
sukces gospodarczy (i nie tylko), jednak w omawianym tu kontekście 
przedsiębiorczość może być rozumiana jako działanie w stylu tzw. 
„przerażonego kameleona” (Płoszajski (2004)) czyli działanie polegające na 
stałym obserwowaniu otoczenia w oczekiwaniu zagrożeń i szans, a w chwili ich 
dostrzeżenia na natychmiastowej reakcji na zagrożenia lub  szanse.6 Ten styl 
działania wymaga od organizacji sprawnych mechanizmów obserwacji 
otoczenia i wczesnego ostrzegania o zaistniałych zmianach, wymaga także 
możliwości natychmiastowej zmiany zakresu lub charakteru swojej działalności 
w zależności od zaobserwowanych zmian. Oczywiście próbę wdrożenia tego 
stylu przedsiębiorczości może zainicjować każda organizacja bez względu na 
swą wielkość. Jednak o ileż łatwiej będzie to można zrealizować w małej 
organizacji, gdzie zazwyczaj zależy to od jednostkowej decyzji właściciela. 
Ponadto w warunkach konkurencji globalnej mała organizacja jest zdolna 
reagować znacznie szybciej – dzięki temu że jest mała, może być znacznie 
bardziej elastyczna. 

Wszystkie powyższe rozważania skłaniają do sformułowania kolejnego 
wniosku: 

Wniosek 2 - globalizację należy traktować przede wszystkim jako 
szansę – dla tych wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw7, które są 
zdolne do spełnienia następujących, elementarnych warunków: 
1. umiejętne zastosowanie technologii informatycznych i 

telekomunikacyjnych; 
2. wykorzystanie wiedzy jako głównego (jeśli nie jedynego) źródła przewagi 

strategicznej; 
3. wykazanie się dużym poziomem przedsiębiorczości w podejmowanych 

działaniach, gdzie na to pojęcie składa się zarówno kreatywność i 
niezależność myślenia, jak i zdolność do podejmowania ryzyka. 

 
Konsekwencją obydwu wyżej przedstawionych wniosków, które od 

tego miejsca można traktować jako motywacje,  jest cel jaki został postawiony 
przed niniejszym opracowaniem. Celem tym jest wypracowanie takiego 
Systemu Wspomagania Decyzji, który będzie wspomagał współczesne małe lub 

                                                      
6 podobną opinię co Płoszajski (2004) wyraża Barczak (2003) wskazując na nieodzowną dla organizacji i jej 
menedżerów „...zdolność do obcowania z ryzykiem i pojawiającymi się nieoczekiwanie nowymi sytuacjami”. 
7 w toku pracy pojęcia przedsiębiorstwo i organizacja gospodarcza traktowane będą jako synonimy i 
stosowane będą naprzemiennie 
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średnie przedsiębiorstwo w walce konkurencyjnej w warunkach przeładowania 
informacją i w warunkach globalizacji. Cel ten zostanie zrealizowany w dwu 
etapach, koncepcyjnym i badawczym.  

Etap pierwszy, zrealizowany w pierwszej części opracowania, będzie 
etapem koncepcyjnym. Dwa pierwsze rozdziały tej części nakreślą teoretyczne 
tło koncepcji, w rozdziale pierwszym zdefiniowane zostaną podstawowe 
pojęcia, zaś rozdział drugi przeanalizuje stosowane w organizacjach 
Komputerowo Wspomagane Systemy Informacyjne i wskaże miejsce i rolę 
Systemów Wspomagania Decyzji pośród nich. Rozdział trzeci i czwarty 
przedstawią zasadniczą koncepcję systemu proponowanego w opracowaniu to 
jest Wirtualnego Branżowego Systemu Wspomagania Decyzji.  

W rozdziale piątym wskazane zostanie, iż złożoność funkcjonalna 
proponowanego systemu, przewidywane trudności z jego wdrożeniem w 
organizacjach, jak również ogólnie uznana metodologia projektowania i 
implementacji Systemów Wspomagania Decyzji skłaniają do tego, aby prace 
projektowo-implementacyjne nad proponowaną tu koncepcją rozpocząć od 
opracowania pierwszego prototypu proponowanego systemu. Następnie w 
rozdziale tym dokonany i uzasadniony zostanie wybór obszaru funkcjonalnego 
pierwszego prototypu, i wybór głównej metody jaka zostanie w prototypie 
zastosowana do wspomagania procesu decyzyjnego. Obszarem funkcjonalnym 
będzie optymalizacja a główną stosowaną w prototypie metodą rozwiązywania 
problemów optymalizacyjnych – algorytmy ewolucyjne. Stąd też od tego 
miejsca, zasadniczym problemem okaże się wybór z pośród istniejących lub 
opracowanie własnego modelu algorytmu ewolucyjnego, który będzie mógł być 
zastosowany w pierwszym prototypie Wirtualnego Branżowego Systemu 
Wspomagania Decyzji. 

Etap drugi opracowania – etap badawczy – poświęcony zostanie 
opracowaniu takiego właśnie algorytmu ewolucyjnego. Zarówno teza badawcza 
dotycząca tego etapu jak i przyjęty sposób jej weryfikacji,  określone zostaną na 
koniec etapu koncepcyjnego, to jest na końcu rozdziału piątego części 
pierwszej.  
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1. PODSTAWOWE DEFINICJE 

W bieżącym rozdziale zdefiniowane i omówione zostaną cztery 
elementarne dla dalszego toku opracowania pojęcia, takie jak – dane, 
informacja, wiedza i decyzja. Niektórzy autorzy (np. Drelichowski (2004)) jako 
piąte elementarne pojęcie dodają jeszcze mądrość, definiując ją następująco: 
„mądrość stanowi sztukę zamiany wiedzy na pieniądze z eliminacją działań 
przestępczych”. Pojęcie to jednak występuje w literaturze niezmiernie rzadko, 
stąd i tu nie będzie szerzej omawiane. 

1.1 DANE 
Termin dane – definiowany jest najczęściej (Bocji i inn. (2003), Turban 

(2004)) jako zbiór nielosowych faktów na temat rzeczy, zdarzeń, czynności i  
transakcji, zebrany i zachowany na dostępnych nośnikach. Podkreśla się przy 
tym, że organizacja zapisu – struktura zbioru na nośnikach jest taka, iż nie 
nadaje ona żadnego specyficznego znaczenia zebranym faktom. Format zaś 
zapisu danych na nośnikach zależy od sposobu ich zbierania  jak i od typu 
dostępnego nośnika. Z punktu widzenia organizacji wyróżnia się trzy główne 
źródła danych: zewnętrzne, wewnętrzne i personalne.  Za źródła zewnętrzne 
uważa się wszystkie źródła dostępne w przestrzeni stanowiącej bliższe i dalsze 
otoczenie organizacji. Źródła wewnętrzne stanowią dopełnienie źródeł 
zewnętrznych wewnątrz organizacji i są własnością organizacji. Źródła 
personalne to specyficzny typ źródeł wewnętrznych, źródła te to dane posiadane 
przez członków organizacji ale nie stanowiące jej własności. 

Z terminem dane wiążą się bezpośrednio kwestie wyszukiwania, 
ekstrakcji  i gromadzenia danych, jak również kwestia jakości danych. 

Wyszukiwanie, ekstrakcja i gromadzenie danych 
Dane mogą być gromadzone manualnie lub za pomocą różnorodnych 

urządzeń lub oprogramowania automatyzującego całość lub część tego procesu. 
Do podstawowych metod gromadzenia danych należą (McNamara 2003): 
obserwacje, wywiady, ankietowanie, studia przypadków, pomiary, analiza 
dokumentów i rejestracja zdarzeń. Niezależnie jednak od stosowanej metody 
pierwszym krokiem na drodze do zgromadzenia danych jest ich wyszukanie i 
ekstrakcja.  

Z pozoru może się wydawać, że  stanowić może to problem tylko w 
wypadku zewnętrznych źródeł danych organizacja bowiem nie ma na nie 
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wpływu,  jednak dotyczy to także źródeł wewnętrznych. Złożoność 
współczesnych organizacji znajduje bowiem odzwierciedlenie w różnorodności 
form i formatów przechowywanych przez nie danych. Dane mogą być 
przechowywane w sposób scentralizowany lub rozproszony, w bazach danych, 
hurtowniach danych lub katalogach dokumentów. Organizacja może posiadać 
lub częściej nie posiada jednego centralnego słownika danych definiującego i 
opisującego strukturę wszystkich przechowywanych przez nią danych. Format 
przechowywanych danych zależeć może od typu stosowanego nośnika – 
papierowy, elektroniczny, fotograficzny, jak również od technologii jaką 
zastosowano do zapisu danych. W konsekwencji wyszukiwanie i ekstrakcja 
danych zarówno w źródłach zewnętrznych jak i wewnętrznych stanowić może 
poważny problem. 

Najłatwiej można poradzić sobie z tym problemem w wypadkach gdy 
dane zgromadzone są w postaci elektronicznych baz lub hurtowni danych 
będących własnością organizacji lub udostępnionych jej przez otoczenie. 
Stosuje się w takim wypadku standardowe mechanizmy oferowane przez 
technologie baz danych i przez technologię OLAP8.  Przed znacznie bardziej 
poważnym i nie do końca po dziś dzień rozwiązanym problemem staje się gdy 
dane muszą być wyszukiwane w zbiorach dokumentów o różnorodnym 
formacie. W takim wypadku trudność wyszukania danych związana jest po 
pierwsze z lokalizacją samego dokumentu, po wtóre z analizą (najczęściej 
semantyczną) dokumentu w celu ekstrakcji zawartych w nim danych. 

Problematyka lokalizacji i analizy dokumentów jest obecnie 
nieodłącznie związana z Internetem. Internet bowiem dla coraz większej liczby 
organizacji stanowi główne źródło danych o otoczeniu, tam także organizacje 
umieszczają swoje wewnętrzne katalogi dokumentów i bazy danych 
udostępniając je swoim członkom lokalnie w Intranecie, globalnie w 
Ekstranecie lub publicznie w Internecie. Stąd też bez ryzyka popełnienia 
większej pomyłki można stwierdzić, iż obecnie problem lokalizacji i analizy 
dokumentów sprowadza się do problemu lokalizacji  i analizy dokumentów 
WWW.  W procesie lokalizacji dokumentów użytkownik wspomagany jest 
przez bardzo liczne serwisy wyszukujące. Serwisy te (np. Lycos, Google, 
AltaVista) pozwalają na formułowanie złożonych warunków wyszukiwania a 
następnie w wyniku wyszukiwania oferują listę adresów tych wszystkich 
dokumentów WWW, które te wymagania spełniają. Bardziej zaawansowane 
metody wyszukiwania polegają na stosowaniu inteligentnego oprogramowania 
zintegrowanego z przeglądarką internetową, oprogramowanie to pozwala 
                                                      
8 OLAP (ang. On Line Analytical Processing) jest bazodanową technologią umożliwiającą obsługiwanie 
bardziej złożonych zapytań od tych, z którymi radzą sobie standardowe relacyjne bazy danych. Technologia ta 
opiera się na wielowymiarowym dostępie do danych, dużych możliwościach obliczeniowych i 
wyspecjalizowanych technikach indeksacyjnych. Technologia pozwalająca na bieżąco realizować zbiorcze 
analizy i podsumowania zawartości baz i hurtowni danych, tego rodzaju podsumowania mogą stanowić 
poszukiwane, nowe dane. 
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miedzy innymi na: formułowania znacznie bardziej złożonych warunków 
wyszukiwania, sumowanie odpowiedzi z wszelkich wskazanych przez 
użytkownika serwisów wyszukujących, śledzenie stanu aktualizacji 
dokumentów WWW, eliminowanie redundancji polegającej na wielokrotnym 
wskazywaniu tego samego dokumentu rezydującego pod różnymi adresami, 
eliminowanie nieaktywnych adresów, automatyczne gromadzenie 
odnalezionych dokumentów na dysku komputera do dalszej analizy w trybie 
off-line.  Przykładem komercyjnie dostępnego tego typu oprogramowania jest 
„Copernic Agent” i „Copernic Summarizer”(Copernic Technologies (2005)). 

Dokumenty WWW mogą być opublikowane w rozmaitych formatach, 
dominującym obecnie formatem jest HTML, oprócz niego  stosowanymi 
formatami są formaty typowe dla publikacji takie jak PDF i DOC, formaty 
związane ze stosowanymi językami skryptów – PHP, ASP i JSP, jak również 
formaty związane z bezpośrednim publikowaniem dokumentów typu arkusz 
kalkulacyjny lub prezentacja. Żaden z wymienionych formatów a zwłaszcza 
najczęściej występujący HTML nie jest formatem stworzonym z myślą o 
publikowaniu danych – formaty te koncentrują się na formie publikacji i nie 
zawierają w definicjach swoich języków mechanizmów definiujących struktury 
danych jak również znaczników definiujących semantykę treści dokumentu. 
Stąd też analiza zawartości tych dokumentów w celu ekstrakcji danych jest 
zadaniem trudnym a często niemożliwym do realizacji (porównaj: Baeza-Yates 
i Ribeiro-Neto  (1999), Wijnhoven (2001)).   

Z analizą dokumentów i ekstrakcją danych w Internecie związane są 
obecnie dwa nurty badawcze. Pierwszy z nich akceptując zastany stan rzeczy 
czyli istniejące w Internecie formaty, koncentruje się na opracowaniu metod 
pozwalających na automatyczną analizę semantyczną dokumentu i na jej 
podstawie ekstrakcję informacji lub danych. Strzałkowski (2000) proponuje 
metodę automatycznego przeglądania dokumentów i generowania podsumowań 
na z góry zadany temat, jeżeli dokument odnosi się w treści do tego tematu 
podsumowanie jest generowane jeżeli nie dokument jest odrzucany. Brasethvik 
i Gulla (2002) proponują zastosowanie języka modelowania semantycznego w 
procesie wyszukiwania danych i informacji. El-Kahlout i Oflazer (2004) 
przedstawiają system wyszukiwania konkretnych słów na postawie opisów 
semantycznych ich znaczenia. Maynard i inn. (2002)opracowali system zdolny 
do ekstrakcji danych na temat konkretnego obiektu, uprzednio zdefiniowanego 
przez użytkownika. Więcej o metodach stosujących analizę semantyczną można 
znaleźć u Baeza-Yates i Ribeiro-Neto  (1999). 

Drugi z nurtów promuje nowy format publikowania dokumentów w 
Internecie – format XML (XML (2004)). Idea tworzenia dokumentów WWW w 
oparciu o format XML, wspierana przez wiodących producentów 
oprogramowania takich jak Microsoft i SUN, pozwala na kodowanie w treści 
dokumentu WWW zarówno definicji struktury stosowanych danych jak 
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również samych danych wraz z ich znacznikami jednoznacznie określającymi 
miejsce ich występowania jak i ich typ. Powszechne stosowanie formatu XML 
umożliwi w przyszłości łatwą i automatyczną ekstrakcję, wymianę i 
aktualizację danych w zasobach  sieci Internet. Ze stosowaniem  formatu XML 
nierozerwalnie związany jest rozwój języków i metod stosowanych do 
przeszukiwania i aktualizacji treści dokumentów WWW stworzonych z 
zastosowaniem tego formatu. Do języków tego typu można zaliczyć takie języki 
jak XPath  (Wang i inn. (2004)), Xcerpt (Bry i inn. (2004)) i XChange (Berger i 
inn. (2004)).  Naturalnym rozszerzeniem stosowania formatu XML jest 
przekształcenie sieci Internet w Sieć Semantyczną to jest taką sieć której 
zawartość (a więc dokumenty) jest zdolna do samo-opisywania się. Realizuje 
się to poprzez rozszerzanie stosowania XML o stosowanie budowanych na jego 
podstawie języków wprowadzających możliwości opisu semantyki 
definiowanych obiektów jak również relacji zachodzących pomiędzy tymi 
obiektami. Przykładami takich języków są DAML (DAML (2004)), OWL 
(OWL (2004)) i RDF (RDF (2004)). Zaproponowanymi językami 
przeszukiwania i aktualizacji Sieci Semantycznej budowanej w oparciu o 
DAML, OWL czy RDF są języki DQL (DQL (2004)) i TRIPLE (TRIPLE 
(2004)). 

Jakość danych 
Wyszukanie i zgromadzenie danych przez organizację nie oznacza 

jeszcze niestety, iż są one gotowe do wykorzystania. Następną bowiem kwestią 
jest zapewnienie, że są to dane wysokiej jakości. Jakość danych mierzona jest w 
wielu wymiarach: poprawności, dokładności, kompletności, adekwatności, 
wiarygodności, dostępności na czas i dostępności w ogóle (porównaj: Olson 
(2002)). Najistotniejszym z wymienionych jest wymiar poprawności, jeżeli 
dane są niepoprawne (błędne) wtedy wszystkie pozostałe wymiary nie mają 
znaczenia. 

Publikowane raporty (patrz: ADT (2004), Eckerson (2002)) dobitnie 
wykazują, iż większość organizacji lekceważy kwestie związane z 
zapewnieniem wysokiej jakości przetwarzanych przez nie danych, jednocześnie 
te same raporty wskazują na wielomilionowe straty jakie rokrocznie ponoszą te 
organizacje w wyniku niskiej jakości danych. Straty te mogą być generowane 
bez względu na złożoność procesu realizowanego przez organizację, procesem 
tym może być zarówno proste rozsyłanie faktur pod nieistniejące (błędnie 
zgromadzone)  adresy jak również złożone podejmowanie strategicznych 
decyzji inwestycyjnych -  błędnych bo podejmowanych w oparciu o błędne 
dane. 

Do najczęstszych przyczyn zaistnienia błędów w zgromadzonych 
danych zalicza się (Eckerson (2002)): 
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 błędy wprowadzania danych przez człowieka, 
 błędy w oprogramowaniu zarządzającym zbiorem danych, 
 brak procedur kontroli wprowadzania danych, 
 brak procedur kontroli integralności zbioru danych, 
 niewłaściwy format lub typ danych, 
 zmiana oprogramowania zarządzającego zbiorem danych, 
 konwersja formatów lub typów danych, 
 migracja pomiędzy różnymi nośnikami danych. 

 
Różnorodność źródeł zaistnienia błędu w danych implikuje wniosek, iż 

każdy zbiór danych posiadany przez organizację zawiera błędy stąd też każda 
organizacja powinna wdrażać procedury związane z podnoszeniem jakości 
posiadanych danych, a przede wszystkim z eliminacją zaistniałych w nich 
błędów. W literaturze proponowanych jest szereg metod kontroli i podnoszenia 
jakości zgromadzonych danych. Olson (2002) proponuje metodę profilowania 
danych opartą na stosowaniu technik analitycznych w celu zapewnienia 
poprawnej struktury i zawartości zbioru danych. King (2002) postuluje 
integrację mechanizmów korekty danych z oprogramowaniem realizującym 
wprowadzanie i aktualizację danych w zbiorach danych. Wheatley (2004), 
Stackpole (2001), Berg i Heagele (1997) proponują (pod różną postacią) ogólną 
politykę postępowania  jaka powinna być na stałe wdrożona przez każdą 
organizację, w celu zapewnienia wysokiej jakości posiadanych przez nią 
danych. 

1.2 INFORMACJA 
Termin informacja – nie został jak dotychczas zdefiniowany w sposób 

jednoznaczny (Flakiewicz (2002), Kisielnicki i Sroka (2005)), jednak można 
przytoczyć szereg funkcjonujących definicji. Definicje te podzielić można na 
dwie grupy, w grupie pierwszej znajdują się te definicje, które formułowano 
głównie z myślą o informacji w organizacji gospodarczej: 
 „W systemie gospodarczym używa się tego pojęcia jako równoważnika 

takich pojęć jak: dowolna wiadomość, decyzja, nakaz, zakaz, polecenie lub 
sugestia.”(Flakiewicz (2002)) 

 „Informacja to taki rodzaj zasobów, który pozwala na zwiększenie naszej 
wiedzy o nas i otaczającym nas świecie.”(Kisielnicki i Sroka (2005)) 

 „Informacja  - to dane, które zostały przetworzone do postaci użytecznej; - 
to dane, które zostały przetworzone w jakimś konkretnym celu; - to dane, 
które zostały zinterpretowane i zrozumiane przez ich odbiorcę.”(Bocji i inn. 
(2003)) 
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 „Najogólniej mówiąc, informacja jest tym, co w jakiś sposób porządkuje 
rzeczy, fakty, zjawiska, procesy itp.; mówiąc dokładniej – tym czymś co 
danym ... przydaje ostatecznie treści znaczeniowej, która – dzięki 
odpowiedniej interpretacji pogłębia i ugruntowuje nasze rozeznanie w 
badanym zagadnieniu.”(Niedzielska (2003)) 

 
Druga grupa definicji terminu informacja, koncentruje się na określeniu 

relacji w jakiej znajdują się dane i informacja: 
 informacja to zinterpretowane dane (Callaos i Callaos (2001)), 
 informacja to dane plus ich znaczenie (Checkland i Scholes (1990), 

Mingers (1997)), 
 informacja to dane związane z decyzją (Cohen (1997)), 
 informacja to dane dostarczające odpowiedzi na pytanie sformułowane 

explicite lub implicite (Floridi (1999)), 
 informacja to subiektywna strona danych a dane to obiektywna strona 

informacji (Callaos i Callaos (2001)).9 

Informacja dla zarządzania 
Szczególnym rodzajem informacji jest informacja dla zarządzania10, 

Kisielnicki i Sroka (2005) definiują ten typ informacji wskazując następujące 
cechy odróżniające ją od innych typów informacji: 
 zawsze jest związana z realizacją funkcji zarządzania, takich jak: 

planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie, 
 pozwala na podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządzania. 

 
Informację dla zarządzania można podzielić na następujące grupy 

informacji (Senn (1990)): 
 pokrzepiającą – dotyczy aktualnego stanu organizacji gospodarczej, 

informuje o zadawalającym jej stanie, 
 rozwojową – dotyczy oceny przebiegu jakiegoś zjawiska, 
 ostrzegawczą – dotyczy przekazania sygnału o wystąpieniu zagrożeń, 
 planistyczną – dotyczy stanu jakiegoś zjawiska w przyszłości, 
 operacyjną – dotyczy określenia działania organizacji, 
 opiniodawczą – dotyczy informacji o otoczeniu organizacji, 
 kontrolowaną – dotyczy informacji przekazywanych przez organizację do 

otoczenia. 
 O informacji dla zarządzania Watson (1996) zauważa, że jest to bardzo 

często informacja miękka – czyli informacja często dostarczana kanałami 

                                                      
9 przyjmując tę wersję definicji informacji, należałoby postulować istnienie dwu typów zbiorów 
informacyjnych w organizacji – zbioru danych obiektywnych i zbioru informacji subiektywnych 
10 inne określenia to: informacja zarządcza lub informacja biznesowa 
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nieoficjalnymi, rozmyta, subiektywna, intuicyjna i często niejasna. Podobnie 
Tan i Arnott (1999) stwierdzają, iż  w obliczu niepewności menedżer dąży do 
poszerzenia spektrum źródeł informacji, co w konsekwencji oznacza sięganie 
także po źródła informacji miękkiej. Do źródeł tych można zaliczyć (Watson 
(1996)): prognozy, spekulacje, przybliżenia, wyjaśnienia, oceny, interpretacje, 
trendy, podsumowania, harmonogramy, plany, opinie, odczucia, pomysły, 
plotki i dowcipy. 

Cechy informacji 
Z zacytowanych wyżej definicji informacji można wysnuć listę 

następujących jej cech: 
 są zawsze efektem transformacji surowych danych, 
 są umiejscowione w kontekście i od niego zależne, 
 są celowe, stanowią odpowiedź na lukę informacyjną. 

 
Alternatywną listę cech informacji formułuje Stefanowicz (1997), 

informacje wedle tego autora: 
 są niezależne od obserwatora (są obiektywne), 
 przejawiają cechę synergii, 
 są różnorodne, 
 są zasobem niewyczerpalnym, 
 mogą być powielane i przenoszone w czasie i przestrzeni, 
 można je przetwarzać nie powodując ich zniszczenia, 
 ta sama informacja ma różne znaczenie dla różnych użytkowników. 
 każda jednostkowa informacja opisuje obiekt tylko ze względu na jedną 

jego cechę. 
 

Jak widać termin informacja jest ściśle związane z terminem luka 
informacyjna, która definiowana jest jako różnica między posiadanymi 
zasobami informacyjnymi, a informacjami jakie są niezbędne do racjonalnego i 
efektywnego działania (Wawrzyniak (1977)). Stwierdza się, że w warunkach tej 
luki przychodzi działać wszystkim współczesnym organizacjom gospodarczym 
(Oleński (2003))  i wyróżnia się następujące jej cechy (Stefanowicz (1999)): 
 jest zawsze odnoszona do konkretnego obserwatora, 
 jest wrażliwa na czynnik czasu ( w miarę zdobywania wiedzy i 

doświadczenia obserwatora luka, odczuwana przez niego w danym 
momencie, może nie wystąpić później), 

 jest zawsze informacyjnie rozmyta (tylko w nielicznych sytuacjach można 
ściśle określić stały jej zakres).  

Ilość informacji - selekcja informacji  
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Nie ulega wątpliwości, iż obecnie ilość informacji docierająca do 
organizacji gospodarczej zarówno z jej otoczenia jak i z jej wnętrza jest - z 
uwagi na skalę informacji oraz trubulentność a niekiedy erratyczność otoczenia 
(Płoszajski (2004))  - nie do przetworzenia, a ponadto jest w dominującej lub 
znacznej swej części nieistotnym szumem informacyjnym. Co więcej nie jest do 
końca jasne jaki wpływ ma wzrost ilości dostępnej informacji na jakość 
podejmowanych na jej podstawie decyzji. Literatura obfituje w przykłady 
wskazujące zarówno na pozytywny (Peterson i Pitz (1988), Casey (1980)), 
obojętny (Simnett (1996), Handzic (1997)) jak i negatywny (Paese i Sniezek 
(1991), Chervany i Dickson 1974) wpływ ilości informacji na podejmowane 
decyzje. W tej sytuacji widoczna jest potrzeba udostępnienia decydentom 
takiego rodzaju narzędzi, które ułatwią i usprawnią posługiwanie się dostępną 
informacją.  

W odniesieniu do informacji pochodzącej z wnętrza organizacji Turban 
(2004) postuluje zastosowanie tak zwanych narzędzi nawigacji po informacji, 
które są przede wszystkim oparte na mechanizmach przeszukiwania zbiorów 
informacyjnych, wspartych narzędziami multimedialnymi (Frolick i Ramarapu 
(1993)) i inteligentnymi agentami (Lamont (2000)). Szersze rozwiązanie, bo 
odnoszące się także do informacji pochodzącej z otoczenia, wprowadza 
Abramowicz (2003) - proponuje on stosowanie tak zwanych racjonalnych 
narzędzi informacyjnych to jest takich narzędzi które  
 przekazywać będą informacje niezbędne do podejmowania decyzji bez 

względu na medium jakie jest jej nośnikiem; 
 nie będą pomijać informacji niezbędnych do podejmowania decyzji bez 

względu na to, czy wiemy o ich istnieniu, czy nie; 
 minimalizować będą ilość informacji przekazywanych odbiorcy; 
 będą stwarzać przesłanki do ewaluacji i organizacji pozyskanych 

informacji; 
 będą racjonalne ekonomicznie. 

Do narzędzi tych zalicza dobrze skonstruowane filtry informacyjne, 
gdzie przez filtry informacyjne rozumie specjalną klasę systemów 
wyszukiwawczych (Salton (1983)), działającą w ten sposób, iż dostarcza ona 
użytkownikowi w formie dokumentów elektronicznych tylko tych informacji, 
które wynikają z jego profilu11. 

Podobnie do Abramowicza stwierdza Płoszajski (2004): „...Wiek 
Informacji wkroczy niebawem w swoją nową, zaawansowaną fazę – Wiek 
Wywiadu Informacyjnego. Sukces organizacji zależeć będzie wówczas, nie tyle 
– jak dotychczas – od umiejętności posługiwania się napływającymi 
informacjami, ale od jej zdolności do aktywnego tworzenia rozległych baz 

                                                      
11 gdzie prze profil rozumie się - formalny opis potrzeb informacyjnych użytkownika 
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wiedzy i uruchomienia ciągłego procesu ich aktualizacji w oparciu o efektywne 
procedury dyskryminacyjne, tj. selekcji i oceny zdobywanych informacji”.  

1.3 WIEDZA 
Tak jak w przypadku definiowania terminu informacja tak i tu w 

miejscu definiowania terminu wiedza większość autorów stwierdza, iż jest to 
termin trudny do zdefiniowania (Kisielnicki i Sroka (2005)). Stąd proponowane 
definicje przybierają niekiedy formę metafory lub też odnoszą się do 
konkretnego obszaru zastosowań wiedzy12: 
 „Wiedza jest źródłem wszelkich działań ludzi inteligentnych.”(Kisielnicki i 

Sroka (2005)) 
 „Wiedza w zarządzaniu bywa określana różnorodnie – jako kluczowe 

kompetencje, zdolność do rozwiązywania problemów, przekonania, 
skłonność do innowacji, strategiczne aktywa, nieprzeliczalne zasoby, 
pamięć organizacji.”(Olszak i Sroka (2003)) 

 „...wiedza to usystematyzowana informacja, będąca wynikiem celowego 
nagromadzenia lub wypadkową doświadczeń  w odniesieniu do 
poszczególnych obszarów działalności.”(Chmielarz (1996)) 

 „Wiedza to doświadczenie menedżera zastosowane do rozwiązywania 
problemów.”(Bocji i inn. (2003)) 

 „Wiedza to informacją, która jest związaną z kontekstem problemu i  
umożliwia podjęcie konkretnego działania.” (Turban (2004)) 

 
Z przedstawionych definicji łatwo widać, że tym co zasadniczo 

odróżnia wiedzę od informacji i danych jest fakt, iż wiedza implikuje działanie -  
umożliwia podjęcie konkretnej akcji. Można stwierdzić, iż dane i informacje to 
obiekty pasywne podczas gdy wiedza jest obiektem aktywnym i dlatego jest 
obiektem najbardziej pożądanym przez decydenta. Najdobitniej można się o 
tym przekonać analizując relacje zachodzące pomiędzy tymi trzema obiektami. 

Relacje zachodzące pomiędzy danymi, informacją i wiedzą 
W literaturze najczęściej prezentowaną formą relacji zachodzącej 

pomiędzy danymi, informacją i wiedzą jest forma:  
 
dane → informacja → wiedza 
co oznacza, iż dane są przetwarzane13 do postaci informacji, która z kolei służy 
wykreowaniu nowej wiedzy lub jest oceniana na podstawie posiadanej już 

                                                      
12 tu obszarem zastosowań w cytowanych definicjach, jest oczywiście zarządzanie organizacją gospodarczą 
13 najczęściej interpretowane jako informacja 
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wiedzy. Taka forma relacji wynika z „naturalnej” kolejności kreowania danych, 
informacji i wiedzy. Proponowane są jednak także inne formy tej relacji, 
pozwalające na lepsze zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy danymi, 
informacją i wiedzą. Formy te są następujące (Skyrius (2001)): 

 
wiedza → informacja → dane 
co oznacza, że posiadanie wiedzy pozwala odnaleźć niezbędną informację, 
która z kolei pozwala wykreować wartość konkretnej danej. 

 
dane → wiedza → informacja 
co oznacza, że wiedza jest niezbędna aby przekształcić dane w konkretną 
informację. 

 
informacja → wiedza → dane 
co oznacza, że wiedza jest niezbędna aby wykreować dane z posiadanej 
informacji. 

 
wiedza → dane → informacja 
co oznacza, że posiadanie wiedzy pozwala zlokalizować dane niezbędne do 
wykreowania niezbędnej informacji. 

 
Głównym wnioskiem z analizy powyższych form relacji jest 

stwierdzenie, iż wiedza jest centralnym obiektem tych relacji. Bez wiedzy nie 
istnieją pozostałe obiekty to jest dane i informacja, wiedza jest wobec nich jak i 
wobec samej siebie obiektem pierwotnym, stąd co już raz zostało tu 
stwierdzone, wiedza jest najbardziej pożądanym przez decydenta obiektem. 

Charakterystyka wiedzy 
Poza wyżej wyprowadzonym faktem, iż wiedza jest obiektem 

pierwotnym wobec danych i informacji, wiedzę charakteryzuje także zestaw 
następujących, unikalnych wobec innych zasobów organizacji cech (Gray 
(1999), Olszak (2001)): 
 wiedza dla przedsiębiorstwa jest pierwszoplanowym zasobem, pozostałe 

zasoby stanowią drugoplanowy czynnik wytwórczy; 
 wiedza jest jedynym zasobem, który nie zużywa się; 
 wiedza jest jedynym zasobem, którego wykorzystanie nie powoduje 

zmniejszenia zysków; 
 konsument wiedzy może obok jej wykorzystania wygenerować także jej 

przyrost; 
 wiedza jest jedynym zasobem, który może być jednocześnie i niezależnie 

wykorzystywany przez wielu jej użytkowników; 
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 zależność między przyrostem (spadkiem) ilości wiedzy a skalą 
pozytywnych (negatywnych) tego efektów jest nieliniowa; 

 wiedza jest zasobem złożonym i dynamicznym, wraz z przyrostem jej ilości 
często ulega rekonfiguracji; 

 wiedza nabiera wartości dopiero w momencie jej zastosowania; 
 wartość wiedzy jest parametrem niepewnym, jest trudno przewidywać 

efekty inwestycji w wiedzę, podobnie trudno jest przewidywać efekty 
dzielenia się wiedzą pomiędzy organizacjami; 

 wiedza jest nierozerwalnie związana z procesem uczenia się. 
 

Obok powyższych cech, wiedzę charakteryzuje także fakt, że występuje 
ona w organizacji w dwu następujących formach: 
 wiedza explicite14 – zawierająca opis faktów, procedur i procesów 

zachodzących lub stosowanych w organizacji15; 
 wiedza implicite16 – zawierająca doświadczenie i intuicje członków 

organizacji. 
 
Łatwo widać, że pierwsza z form wiedzy jest łatwa do ekstrakcji, 

zapisu, przechowywania, przekazywania i powielania, podczas gdy druga wręcz 
przeciwnie, jednocześnie podkreśla się niekwestionowane znaczenie wiedzy 
implicite dla organizacji17 i znaczne ryzyko utraty tego typu zasobu związane 
przede wszystkim z  fluktuacją kadr. Stąd też podejmowane są liczne próby 
przekształcenia wiedzy implicite w wiedzę explicite (patrz: Cowan i Foray 
(1997), O’Hara i Shadbolt  (2001)). Z drugiej zaś strony liczni autorzy 
podkreślają, iż pozostawienie wiedzy w organizacji w formie implicite ma także 
określone zalety (patrz: Nonaka i Takeuchi (1995), Langlois (2001), Roberts 
(2000)). 

1.4 DECYZJA 
Decyzja jest to informacja wyposażona w tzw. czynnik sprawczy, który 

zobowiązuje adresata decyzji do realizacji czynności stanowiących jej treść 
(Flakiewicz (2002)). Można to rozumieć w ten sposób, iż decyzja jest kolejnym  
elementem łańcucha procesu, który rozpoczyna się od zebrania surowych 

                                                      
14 zwaną inaczej – wiedzą formalną lub jawną 
15 te typ wiedzy dzieli się także na: wiedzę deklaratywną – opisującą obiekty, wiedzę proceduralną – opisującą 
akcje, i meta-wiedzę – wiedzę o wiedzy, np. opisującą strukturę reprezentacji i przechowywania wiedzy w 
systemie 
16 zwaną inaczej – wiedzą cichą 
17 u każdego autora zajmującego się kwestiami Zarządzania Wiedzą czy też Systemami Wspomagania Decyzji 
– można znaleźć takie lub pokrewne stwierdzenie 
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faktów czyli danych. Stoner i Wankel (1992) przedstawiają taki łańcuch 
następująco: 
 
DANE  → 
 INFORMACJA → 
   INFORMACJA DLA  
   ZARZĄDZANIA/WIEDZA → 
      DECYZJA I   
      DZIAŁANIE. 
 
Jak widać w idealnym przypadku ostateczny akt jakim jest decyzja i podjęte 
działanie, jest efektem szeregu transformacji tego co znajduje się na wejściu 
łańcucha.  Jednak w wielu realnych sytuacjach dane a stąd i informacje są 
niedostępne lub niskiej jakości, wtedy decydentowi przychodzi działać w 
warunkach niekompletnej informacji i niepewności.  

Typy decyzji 
Decyzje w organizacji klasyfikowane są wedle dwu kryteriów, 

pierwszym z nich jest typ problemu jaki ma być rozwiązany wskutek podjęcia 
danej decyzji, drugim jest podmiot podejmujący decyzję. Biorąc pod uwagę 
pierwsze z kryteriów, rozróżniane są następujące typy decyzji (Gorry i Scott-
Morton (1971)): 
 decyzje dobrze ustrukturalizowane18,19 – decyzje o nieskomplikowanej 

strukturze, powtarzalne, rutynowe, związane z problemami dla których 
istnieją ogólnie uznawane metody ich rozwiązywania; 

 decyzje częściowo ustrukturalizowane – decyzje o skomplikowanej 
strukturze, związane z takimi problemami gdzie tylko dla części ich pod-
problemów istnieją ogólnie uznawane metody ich rozwiązywania; 

 decyzje źle ustrukturalizowane  – decyzje nierutynowe, często 
podejmowane w oparciu o doświadczenie, związane z problemami dla 
których nie istnieją ogólnie uznawane metody ich rozwiązania. 

 
Biorąc pod uwagę drugie z kryteriów, czyli podmiot podejmujący 

decyzję, rozróżniane są następujące typy decyzji (Aggarwal (2001)): 

                                                      
18 złożoność decyzji związana jest ze stopniem trudności stworzenia drzewa decyzyjnego – czyli ze stopniem  
ustrukturalizowania tegoż drzewa; to samo pojęcie odnosi się także do typu analizowanego problemu, stąd 
często w literaturze pojęcia dobrej, częściowej lub złej strukturalizacji stosowane są zarówno do pojęcia 
decyzja jak i pojęcia problem 
19 Simon (1977) w miejsce prezentowanego tu podziału wprowadza podział na decyzje programowalne i 
nieprogramowalne 
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 decyzje niezależne – decyzja podejmowana jest  przez pojedynczego 
decydenta, który ma pełne uprawnienia do podjęcia decyzji i ponosi za nią 
pełną odpowiedzialność; 

 decyzje wzajemnie-zależne sekwencyjne – decyzja podejmowana jest 
sekwencyjnie przez kilku decydentów, każdy z nich podejmuje część 
decyzji po czym przekazuje problem wraz z swym cząstkowym 
rozwiązaniem kolejnemu decydentowi; 

 decyzje grupowe – decyzja podejmowana jest na drodze negocjacji grupy 
decydentów. 

 
Analizę teoretyczną i praktyczne przykłady decyzji niezależnych można 

znaleźć w Klaas (1977), Robey i Farrow (1982), Aggarwal i Mirani (1996); 
decyzji niezależnych sekwencyjnych w Bateman (1986), Vemuganti i inn. 
(1989), Aggarwal (2001), Lauritzen i Nilsson (2001);  decyzji grupowych w 
Nunnamaker i inn. (1987), DeSanctis i inn. (1987), Basoglu i inn. (2001). 

Fazy procesu decyzyjnego 
W literaturze zaproponowano szereg modeli procesu decyzyjnego, jako 

normę lub model idealny wskazuje się model racjonalnego podejmowania 
decyzji Simona (1977) lub jego modyfikację, czyli model ograniczonej 
racjonalności (Simon (1979)). Propozycje innych zaproponowanych modeli 
procesu decyzyjnego można znaleźć w Cohen i inn. (1972), March (1988), 
Pfeffer (1981), Krabuanrat i Phelps (1998), Das i Teng (1999). 

 Simon (1977) stawia znak równości pomiędzy terminami 
podejmowanie decyzji i zarządzanie, i wyróżnia następujące etapy procesu 
podejmowania decyzji, czyli procesu decyzyjnego: 
 rozpoznanie – etap zbierania informacji w celu identyfikacji problemów 

zaistniałych w organizacji; 
 opracowanie – etap opracowania możliwych rozwiązań rozpoznanego 

problemu; 
 wybór – etap wyboru konkretnego rozwiązania spośród zbioru 

opracowanego w etapie poprzednim; 
 implementacja – etap wprowadzenia w życie wybranego rozwiązania, a 

następnie obserwacji jego efektów.  
 
Rysunek 1 prezentuje w formie graficznej wyżej opisane etapy procesu 

decyzyjnego. Na rysunku tym zaznaczono pętle powrotu z etapu bieżącego do 
poprzedniego aby podkreślić fakt, iż proces decyzyjny zazwyczaj nie przebiega 
prostą, liniową ścieżką wiodącą od etapu pierwszego do ostatniego, lecz może 
zawierać liczne pętle powrotu do etapów poprzednich, będące na przykład 
konsekwencją błędów popełnionych na poszczególnych etapach. 
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Spotyka się często bardziej szczegółowe opisy procesu decyzyjnego 
wychodzące od modelu Simona (1977), na przykład Bielecki (2001) 
przedstawia go w postaci dziesięciu następujących etapów: 
 obserwacja – uświadomienie sobie zaistnienia problemu; 
 formalne rozpoznanie – sformułowanie zaistniałego problemu; 
 interpretacja-diagnoza – ustalenie prawdziwej istoty problemu; 
 definiowanie – próba formalnego opisu problemu; 
 określenie celów – ustalenie co ma być osiągnięte w wyniku realizacji 

decyzji; 
 określenie wariantów – ustalenie różnych sposobów rozwiązania problemu; 
 oszacowanie poszczególnych wariantów – dokonanie oceny przydatności 

kolejnych wariantów do realizacji nakreślonych celów; 
 wybór wariantu; 
 realizacja – wdrożenie wybranego wariantu; 
 monitorowanie – obserwacja efektów realizacji wybranego wariantu, w 

efekcie której może nastąpić korekta lub wycofanie się z realizacji.  
 
Ten sam autor (Bielecki (2001)) mając tak opisany proces decyzyjny 

definiuje podejmowanie decyzji jako „dokonanie ostatecznego wyboru wariantu 
po rozważeniu różnych alternatywnych możliwości działania” (Bielecki 
(2001)), czyli ogniskuje cały proces decyzyjny wokół centralnego punktu jakim 
jest wybór właściwego wariantu. Podejście takie wydaje się być słuszne, 
bowiem jak zauważają niektórzy autorzy (porównaj: Tyszka i Zaleśkiewicz 
(2001)) z określeniem wariantów i wyborem z pośród nich decydenci często 
mają największy problem. Co więcej na tym etapie procesu decyzyjnego 
decydent wprowadza największą ilość zaburzeń (Turpin i du Plooy (2004)). 
Zaburzenia te pojawiają się jako konsekwencja faktu, iż zazwyczaj jest rzeczą 
niemożliwą określenie i wybór z pośród wszystkich możliwych wariantów – co 
implikuje konieczność wdrożenia heurystyk. Szerszą dyskusję na temat 
zaburzeń w procesie decyzyjnym, taksonomii zaburzeń i wpływu systemów 
informacyjnych na skalę zaburzeń można znaleźć w Arnott (1998), Turpin i du 
Plooy (2004). 

Rysunek 1 Etapy procesu decyzyjnego 
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Źródło: na podstawie Laudon i Laudon (2000) 
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Atrybuty dobrze lub źle przygotowanej decyzji 
Konsekwencje decyzji podejmowanych przez decydenta mogą mieć 

różny charakter, zasięg i czas trwania. Jednak to one ostatecznie decydują o 
powodzeniu lub upadku organizacji gospodarczej, dlatego też liczne publikacje 
poświęcone są atrybutom dobrze i źle przygotowanej decyzji. Jako atrybuty źle 
przygotowanej decyzji wymieniane są (Sawyer (1999), Sawyer (2001), Skyrius 
(2001), Turban (2004)): 
 nadmierna pewność siebie lub rutyna - decydent zakłada, że wie już 

wszystko co powinien wiedzieć i nie szuka dodatkowych źródeł informacji; 
 zadawanie niewłaściwych pytań – decydent żąda ekspertyzy po to aby 

potwierdzić swoją opinię a nie po to aby poznać opinię eksperta; 
 próba osiągnięcia dużych efektów tanim kosztem – decydent zawierza 

wyłącznie własnej intuicji i własnej wiedzy aby uniknąć kosztów 
dodatkowej ekspertyzy; 

 odrzucanie krytyki – decydent z zasady nie toleruje krytyki swoich 
przeszłych i bieżących poczynań, nie poddaje także autokrytyce swoich 
przeszłych decyzji; 

 powielanie cudzych decyzji  - decydent bezkrytycznie powiela cudze 
decyzje bez analizy ich adekwatności do swojego problemu decyzyjnego; 

 zaniechanie decyzji – decydent przyjmuje postawę bierną wobec problemu, 
zapominając, że w wielu wypadkach brak jakiejkolwiek decyzji jest tym 
samym co podjecie złej decyzji; 

 lekceważenie lub wybiórcze wykorzystanie dostępnej wiedzy – decydent 
nie korzysta z dostępnej mu wiedzy w ogóle, lub korzysta tylko z jednej z 
jej form (to jest wiedzy explicite lub implicite); 

 niewłaściwe proporcje doboru źródeł informacji – decydent korzysta ze 
zbyt małej lub ze zbyt dużej ilości źródeł informacji, co w konsekwencji 
prowadzić może do ograniczonego pola widzenia problemu lub do zalewu 
informacyjnego; 

 niewłaściwa koordynacja decyzji w czasie – decydent nie dostosowuje 
tempa podejmowania decyzji do charakteru rozwiązywanego problemu, 
często koncentrując się na podjęciu idealnej decyzji podejmuje ją zbyt 
późno. 

 
Podstawowym atrybutem dobrze przygotowanej decyzji jest unikanie 

wyżej wymienionych atrybutów, dodatkowo wymienia się następujące atrybuty: 
 zgromadzenie kluczowych dla rozwiązywanego problemu informacji, 

informacje te powinny być: zgromadzone na czas, aktualne, kompletne, 
bezbłędne i łatwe do użycia; 
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 poszerzenie spektrum gromadzonych informacji o informacje miękkie, z 
uwagi na ich często rozmyty i niewiarygodny charakter informacje te 
powinny być: gromadzone z wielu konkurencyjnych źródeł, filtrowane w 
oparciu o wiedzę decydenta i w miarę możności konwertowane do postaci 
zwykłej informacji; 

 określenie skończonego zbioru alternatywnych rozwiązań; 
 umiejętność i wykorzystywanie narzędzi wspomagania decyzji. 

 
Dalszą dyskusję dotyczącą atrybutów i stylów podejmowania decyzji 

można znaleźć w Bullen i Sacks (2003), Anonim (2003, Mador (2004), Turban 
(2004), Settle-Murphy (2004), Smith i inn. (2004). 
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2. KOMPUTEROWO WSPOMAGANE SYSTEMY 
INFORMACYJNE  

„Świat oczekuje totalna wojna informacyjna, która przebiegać będzie 
przez całą światową ekonomię.”(Toffler (1990)) – to stwierdzenie Alvina 
Tofflera z końca ubiegłego stulecia, w chwili jego wypowiedzenia można było 
jeszcze traktować jak prognozę, w obecnej dekadzie staje się ono jednak 
rzeczywistością. W dekadzie tej bowiem upatruje się początku tzw.  ery 
przetwarzania informacji  lub inaczej - gospodarki cyfrowej  - gospodarki, w 
której wiedza i zdolność posługiwania się nią stają się czwartym czynnikiem 
działalności gospodarczej (Szymanowski, Perkowski (2003)).  W dekadzie, w 
której niepodważalne są stwierdzenia o decydującej roli zasobów 
informacyjnych dla efektywności zarządzania (Kisielnicki (1993)) i o tym, iż 
bez stałego dostępu do wszelkiej niezbędnej informacji firmom grozi 
nieuchronna przegrana w walce konkurencyjnej (Grudzewski i Hejduk (2002)). 
Wskazuje się na zasadnicze różnice występujące pomiędzy kończącą się erą 
przemysłową a rozpoczynającą się erą informacji (Strojny (2000)): 
 władza – dotychczas zależała od zajmowanego szczebla w organizacji, 

obecnie ma zależeć od posiadanych umiejętności, wiedzy i reputacji; 
 wartość rynkowa – dotychczas zależała od posiadanych aktywów 

finansowych i rzeczowych, obecnie ma zależeć od kapitału intelektualnego; 
 strategia – dotychczas była nastawiona na konkurencję, obecnie ma być 

nastawiona na kooperację. 
 
W tym miejscu należy więc zadać sobie pytanie o „arsenał” jakim 

powinny dysponować współczesne organizacje gospodarcze aby przetrwać i 
odnieść sukces w XXI wieku, potocznie już zwanym wiekiem informacji i 
wiedzy. Arsenałem tym w dominującym stopniu będą Komputerowo 
Wspomagane Systemy Informacyjne (CBIS20 - Computer Based Information 
Systems). Kisielnicki i Gwiazda (2004) w odniesieniu do organizacji definiują 
System Informacyjny jako „system komunikacyjny organizacji, który łączy w 
jedną całość elementy systemu zarządzania ... jest on wielopoziomową 
strukturą, która pozwala użytkownikowi tego systemu na transformowanie 
określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia.” Dalej ci sami 
autorzy stwierdzają, że „...w praktyce wszystkie współczesne systemy 
informacyjne zbudowane są  w oparciu o sprzęt komputerowy, a więc de facto 
są one systemami informatycznymi” czyli są CBIS.  
                                                      
20 w toku pracy stosowane będą akronimy polskie, jednak wszędzie tam gdzie przyjęło się w polskiej 
literaturze stosować akronimy angielskie lub brak akronimów polskich – stosowane będą akronimy angielskie 
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Pojawienie się pierwszych CBIS związane jest z opracowaniem 
pierwszych komercyjnie dostępnych komputerów (Galliers i Whitley (2002)). 
Historię pierwszych trzech dekad rozwoju tych systemów od strony 
technologicznej i aplikacyjnej przedstawiają Somogyi i Galliers (1987), 
uzupełnia ją Galliers i inn. (1999), i Laudon i Laudon (2002). Z kolei Land 
(1999), Cronford (2003) i Turban (2004) przedstawiają historię rozwoju i stan 
obecny teoretycznych badań nad CBIS. Ci sami autorzy a także 
VonKortzfleisch (2003) analizują nowe perspektywy relacji zachodzących 
pomiędzy CBIS a organizacją gospodarczą w kontekście stosowania 
najnowszych technologii – przede wszystkim Komputerowych Sieci 
Globalnych. Uzupełnieniem tej analizy jest praca Land (2001) przedstawiająca 
Rewolucję Informacyjną jako trzecią po Agrarnej i Przemysłowej i wskazująca 
CBIS jako jedną z głównych sił sprawczych tej rewolucji. Stale analizowaną w 
literaturze w kontekście CBIS jest kwestia efektywności i ryzyka związanego z 
wdrożeniem tego typu systemów w organizacji (patrz: Farbey i inn. (1999)), 
Butterfield i Pendegraft (2001), King (2002)). Wielu autorów wskazuje na duży 
poziom ryzyka niepowodzenia we wdrożeniu CBIS przy jednocześnie dużych 
trudnościach z określeniem faktycznej efektywności wdrożenia, stąd też coraz 
częściej jako remedium na problemy związane z wdrażaniem CBIS i jako w 
ogóle przyszłości tych systemów – wskazywany jest ich outsourcing (King 
(2004)), Wilcocks i inn. (2004)), realizowany w skali lokalnej jak i globalnej 
(Rao (2004)).  

W bieżącym rozdziale przedstawione zostaną najistotniejsze z typów 
CBIS, bezpośrednio związanych z ich zastosowaniem w obszarze zarządzania 
organizacją. Specjalna uwaga poświęcona zostanie Systemom Wspomagania 
Decyzji (SWD) z uwagi na fakt, iż stanowią one główny przedmiot niniejszego 
opracowania. 

2.1 CBIS W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ 
Historycznie jako pierwsze z typów CBIS stosowanych w zarządzaniu 

organizacją wskazuje się Systemy Transakcyjnego Przetwarzania Danych 
(STPD) (Transaction Processing Systems TPS). Systemy te pojawiły się na 
początku lat 50-tych ubiegłego stulecia wraz z narodzinami technologii bazo-
danowych na których opierały się i opierają po dziś dzień. STPD są prostymi 
systemami ewidencyjnymi z bardzo ograniczonymi możliwościami 
analitycznymi zawartości zbiorów danych, sprowadzającymi się w zasadzie do 
możliwości oferowanych przez język manipulacji danych (Data Manipulation 
Language DLL) konkretnego Systemu Zarządzania Bazą Danych (SZBD) 
(Database Management System DBS) na którym rezydują. 
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Systemy Informacyjne Zarządzania (SIZ) (Management Information 
Systems MIS). Termin ten pojawił się po raz pierwszy w roku 1959 w raporcie 
Marynarki Wojennej USA (patrz: Harizanova (2003)) i dotyczył zastosowania 
komputerów do stworzenia zintegrowanego systemu zarządzania wszelkimi 
zasobami Marynarki. SIZ zyskały natychmiast szerokie zainteresowanie 
zarówno ze strony administracji, biznesu jak i kręgów akademickich. Mimo 
licznych publikacji poświęconych tematyce SIZ w ostatnich czterech dekadach, 
w literaturze nie istnieje jednoznaczna definicja tego typu systemów, stąd 
można je traktować jako termin teoretyczny agregujący pewne systemy pod 
warunkiem jasnego zdefiniowania tego terminu (patrz: Parker i Al-Utaibi 
(1986)). Proponowane definicje z jednej strony wskazują SIZ jako system 
realizujący wszelkie potrzeby informacyjne organizacji, z drugiej zaś jako 
system zdolny jedynie do generowania raportów w oparciu o mechanizmy 
przepytujące bazy danych. Przykładem pierwszego podejścia może być 
definicja Bee i Bee (1999)), którzy definiują SIZ jako: „system dokonujący 
konwersji danych pochodzących ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych do 
postaci informacji, i przekazujący te informacje w odpowiedniej formie 
decydentom na wszystkich poziomach zarządzania, w celu umożliwienia im 
podejmowania na czas efektywnych decyzji dotyczących planowania, 
kierowania i kontrolowania obszarów za które są odpowiedzialni”. Podobne 
podejście dominuje także w polskiej literaturze, gdzie często SIZ utożsamia się 
z CBIS lub traktuje SIZ jako byt abstrakcyjny agregujący wszelkie systemy 
informacyjne w organizacji (patrz: Chmielarz (2000), Flakiewicz (2002), 
Kisielnicki i Sroka (2005)). Drugie z wymienionych podejść reprezentują 
między innymi, Keen i Scott-Morton (1978) stwierdzając, że głównym 
obszarem zastosowania SIZ w organizacji są dobrze ustrukturalizowane zadania 
to jest takie dla których przepływ informacji może być w sposób pewny i 
jednoznaczny zdefiniowany. Podobnie Watson i Hill (1983) wykazują, że SIZ 
zawiodły w obszarach związanych z zadaniami częściowo i źle 
ustrukturalizowanymi, i podają listę przyczyn dla których tak się stało. Tak 
więc zgodnie z drugim podejściem, rola SIZ sprowadza się do transformacji 
danych wejściowych do postaci informacji, które następnie wykorzystywane są 
w procesie podejmowania decyzji (patrz: Rysunek2). 
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Rysunek 2 SIZ w procesie podejmowania decyzji 

 
Źródło: Lucey (1997) 
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zdolności do wspomagania decyzji, rozczarowanie to wzrosło do tego stopnia, 
iż Ackoff (1967) nazwał je wręcz Systemami Dezinformowania Zarządu 
(Management Misinformation Systems). Narodziła się więc potrzeba 
opracowania nowego typu CBIS przeznaczonych przede wszystkim do 
wspomagania procesu decyzyjnego. Systemy te otrzymały nazwę – SWD2122. 

Systemy Informowania Kierownictwa (SIK) (Executive Information 
Systems EIS). W roku 1980 Rockart i Treacy (1980) opublikowali raport 
dotyczący sposobu wykorzystywania CBIS przez decydentów najwyższego 
szczebla w organizacjach amerykańskich. Z raportu tego wynikało, iż ze 
względu na charakter i rodzaj decyzji podejmowanych na najwyższych 
szczeblach kierowniczych, eksploatowane na wtedy systemy SWD i SIZ nie 
spełniały potrzeb tego szczebla. SIZ nie posiadały w ogóle zdolności 
wspomagania decyzji (o czym powyżej), zaś istniejące SWD wspomagały 
przede wszystkim czynności decyzyjne szczebla taktycznego i operacyjnego. 
Rockart i Treacy  (1980) zaproponowali nowy rodzaj systemu, przeznaczonego 
wyłącznie do informowania i wspomagania procesu decyzyjnego realizowanego 
na najwyższym szczeblu i nazwali go Systemem Informowania Kierownictwa. 
Z czasem zakres informowania i wspomagania przez SIK wyewoluował i 
ogarnął całą organizację, stąd też obecnie tej klasy systemy określa się jako 
Systemy Informowania Przedsiębiorstwa (SIP) (Enterprise Information 
System)23. Aczkolwiek autorzy terminu SIK, Rockart i Treacy wskazywali, iż 
ma to być system informowania i wspomagania decyzji kierowniczych, jednak 
niektórzy autorzy rozróżniają proces informowania i wspomagania dzieląc 
pierwotny typ SIK na dwa typy – System Informowania Kierownictwa i System 
Wspomagania Kierownictwa (SWK) (Executive Support System ESS). 
Przykładem takiego rozróżnienia jest praca Rockart i DeLong (1988) gdzie 
autorzy podają różne definicje systemów SIK, SWK i SIP. W większości jednak 
publikacji terminy SIK, SWK, SIP jak również termin System Wspomagania 
Organizacji (SWO) (Enterprise Support System ESS) są stosowane zamiennie 
(patrz: Watson i inn. (1997)) i oznaczają CBIS dostarczający informacji 
istotnych dla szczebla kierowniczego i wspomagający decyzje kierownicze. 

Niezależnie od wskazanych wyżej nieścisłości i dyskusji na temat 
nazewnictwa i zakresu funkcjonalności SIK, podobnie jak MIS w swym 
początkowym okresie istnienia, SIK zyskały bardzo szerokie zainteresowanie ze 
strony biznesu stale poszukującego narzędzi potencjalnie zwiększających 

                                                      
21 jak już zaznaczono we wstępie do bieżącego rozdziału, systemom SWD poświęcony zostanie oddzielny 
(kolejny) rozdział 
22 z SWD bezpośrednio związane są systemy Business Intelligence (BI), traktowane przez jednych jako 
synonim SWD a przez innych jako ich rozszerzenie, stąd też systemy  BI będą omawiane wraz z SWD w 
kolejnym rozdziale 
23 wskutek ewolucji i zwiększenia swego pierwotnego zakresu akronim EIS niektórzy określają pejoratywnie 
jako Everybody’s Information System, lub też rozróżniają EIS przeznaczone dla informowania/wspomagania 
naczelnego kierownictwa od EIS przeznaczonych dla informowania/wspomagania reszty organizacji 
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efektywność swego działania, czego dowodem mogą być publikacje 
przedstawiające lub prognozujące skalę inwestycji w tego typu systemy (patrz: 
Bradford (1996)). Jednocześnie jednak pojawiły się liczne publikacje 
sygnalizujące bardzo częste niepowodzenia w implementacji i wdrażaniu SIK 
(Rockart i DeLong (1988), Volonino i Robinson (1991), Millet i Mawhinney 
(1992), Watson i Frolick (1993)). Jako główne przyczyny niepowodzeń 
wskazywano (Rainer i Watson (1995)) brak dostatecznego zainteresowania i 
wsparcia ze strony zarządu organizacji, „polityczny” opór wewnątrz 
organizacji, niedostateczny stopień partycypacji w procesie implementacji ze 
strony przyszłych użytkowników, niewłaściwe oczekiwania przyszłych 
użytkowników i niedostateczne przygotowanie merytoryczne twórców systemu. 
Zaowocowało to opracowaniem wielu koncepcji prawidłowej implementacji i 
wdrażania SIK, wychodzących z podobnych lub diametralnie różnych założeń 
co do listy czynników wpływających na końcowy sukces. Jednym z przykładów 
jest praca Srivihok (1999), w której wychodząc z założeń Behawioralnej Teorii 
Sukcesu Systemów Informacyjnych zaproponowanej przez Kappelman’a i 
McLean’a (1991), proponowane i badane jest sześć czynników wpływających 
na sukces implementacji SIK. Czynnikami tymi są: wiedza biznesowa zespołu 
implementującego SIK, zdolności komunikacji interpersonalnej zespołu 
implementującego SIK, umiejętności informatyczne przyszłego użytkownika 
SIK – jego doświadczenie w stosowaniu technologii informatycznych, stopień 
partycypacji przyszłego użytkownika SIK w czynnościach związanych z 
procesem implementacji SIK, istotność systemu dla przyszłego użytkownika – 
określający na ile przyszła eksploatacja SIK jest istotna i będzie wpływać na 
konkretnego użytkownika, emocjonalne nastawienie przyszłego użytkownika 
do samego systemu – określający ostateczny stopień akceptacji lub odrzucenia 
SIK. Bazując na modelu zaproponowanym przez DeLone i  McLean’a (1992), 
Srivihok mierzy sukces implementacji SIK następującymi parametrami: jakość 
systemu, jakość informacji dostarczanej przez system, satysfakcja użytkownika.  
We wnioskach do przeprowadzonych badań mierzących  wzajemny wpływ 
wymienionych czynników jak i ich wpływ na sukces implementacji SIK 
Srivihok stwierdza, że: 
 umiejętności informatyczne, istotność systemu i stopień partycypacji 

przyszłego użytkownika SIK nie wpływają bezpośrednio na sukces 
implementacji SIK; 

 umiejętności informatyczne przyszłego użytkownika mają negatywny 
wpływ na jego emocjonalne nastawienie wobec SIK; 

 emocjonalne nastawienie przyszłego użytkownika wobec SIK wpływa 
bezpośrednio na sukces implementacji; 

 zdolności komunikacji interpersonalnej zespołu implementującego SIK 
bezpośrednio wpływają na stopień partycypacji przyszłego użytkownika; 
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 istotność systemu dla przyszłego użytkownika ma bezpośredni wpływ na 
jego emocjonalne nastawienie wobec SIK; 

 wpływ na sukces implementacji SIK mają bezpośrednio i pośrednio 
zdolności komunikacji interpersonalnej zespołu implementującego SIK, 
poprzez swój wpływ na stopień partycypacji, istotność systemu i 
emocjonalne nastawienie przyszłego użytkownika wobec SIK. 

 
Wymienione wnioski nie zawsze pokrywają się z wnioskami z 

podobnych badań, zwłaszcza wniosek wskazujący, iż stopień partycypacji 
przyszłego użytkownika nie wpływa bezpośrednio na sukces implementacji SIK 
wydaje się być wysoce kontrowersyjny. Dalszą dyskusję poświęconą 
implementacji, wdrażaniu i czynnikom determinujących sukces EIS można 
znaleźć w Meiklejohn (1989), Watson i inn. (1991), Millet i inn. (1991), Jones i 
Nandhakumar (1992-1993), Kaniclides i Kimble (1995), Turban (2004). 

Równolegle do wyżej przedstawionego nurtu rozwoju CBIS, który 
można by nazwać nurtem systemów natury ogólnej – systemów dostarczających 
informacji i wspomagających proces decyzyjny we wszelkich obszarach 
działalności organizacji, rozwijał się nurt systemów specyficznych związanych z 
dostarczaniem informacji i wspomaganiem konkretnych, wybranych obszarów. 
Jednym z pierwszych historycznie i głównych przykładów tego typu systemów 
są systemy związane z gospodarką materiałową i sterowaniem produkcją  w 
organizacji gospodarczej. Pierwszymi takimi systemami, które pojawiły się na 
początku lat 50-tych ubiegłego stulecia,  były Systemy Przetwarzania 
Zestawień Materiałowych (SPZM) (Bill Of Materials processors (BOM-
processors)(patrz: Shafiei i Sundaram (2004)), opierały się one systemach 
STPD, metodach statystycznych i zdroworozsądkowych. W latach 60-tych 
pojawiły się Systemy Sterowania i Kontroli Zapasami (SSKZ) (Inventory 
Management & Control ), oparte na metodach prognozowania oraz metodzie 
punktu zamawiania (reorder point method) (Lasek i Stawicki (1995), Parys 
(2000)). Kolejne dziesięciolecie zaowocowało powstaniem pierwszej wersji 
zintegrowanych systemów sterowania i kontroli zapasów i procesu 
produkcyjnego. Systemy tego typu określono terminem Systemy Planowania 
Potrzeb Materiałowych (MRP) (Material Requirements Planning MRP). Rolą 
tych systemów było wspomaganie planowania i harmonogramowania produkcji 
przy jednoczesnym planowaniu potrzeb materiałowych w sposób optymalny to 
jest taki, który zaspokajając potrzeby produkcyjne jednocześnie minimalizuje 
koszty magazynowania. Jednak taki zakres funkcjonalny MRP okazał się 
niewystarczający, stąd postępująca w kolejnych latach ewolucja tych systemów, 
polegająca na dodawaniu kolejnych modułów funkcjonalnych  doprowadziła  w 
latach 80-tych do potrzeby zdefiniowania nowego terminu dla określenia 
wyewoluowanej, nowej postaci MRP. Nowy typ systemów określony został 
przez Wight'a (1984)) terminem System Planowania Potrzeb Produkcyjnych 
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(MRP II24) (Manufacturing Resource Planning MRP II). Od strony 
funkcjonalnej MRP II integrował pełen wachlarz czynności i zasobów 
związanych z procesem produkcyjnym w obrębie całej organizacji 
gospodarczej. Integracja ta dotyczyła jednak tylko zasobów wewnętrznych 
organizacji, stąd dalszy rozwój tej klasy systemów zmierzać zaczął w kierunku 
integracji z zasobami zewnętrznymi.  

W wyniku tego rozwoju pojawia się w latach 90-tych pojęcie System 
Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP) (Enterprise Resource Planning 
ERP) wprowadzone przez firmę konsultingową Gartner Group (Chen (2001)). 
Zasadniczą różnicą pomiędzy systemami MRP II a ERP jest zakres zasobów 
objętych przez system, jak już wspomniano MRP II obejmował swoją 
funkcjonalnością wyłącznie zasoby wewnętrzne organizacji podczas gdy ERP 
w procesie planowania uwzględnia także zewnętrzne zasoby jakimi są łańcuchy 
dostawców i dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów (Chen (2001)). 
Właściwe zainteresowanie systemami ERP ze strony biznesu, pojawia się w 
roku 1994 kiedy to firma SAP wprowadza na rynek swój system klasy ERP – 
system R/3. Od tego czasu inwestycje w tego typu systemy rokrocznie 
wzrastają, bieżące prognozy sięgające roku 2008 (Advisory Group (2003)) 
potwierdzają nieustająco rosnący rynek na systemy klasy ERP. Jednocześnie 
jednak analizując literaturę poświęconą tematyce ERP, znajduje się w niej 
zaskakująco mało publikacji dotyczących zakończonych sukcesem projektów 
implementacji i wdrożenia ERP, przeciwnie licznie podawane są przykłady 
porażek takich projektów (patrz: Bicknell (1998), Stratman i Roth (1999), 
Boudette (1999)). Zależnie od sposobu definiowania terminu porażka projektu 
oceniano, że  od 20% (Trunick (1999)) do 50% (Escalle i inn. (1999)) z ogółu 
zrealizowanych projektów ERP zakończyło się całkowitą porażką, kolejne 40% 
projektów ERP (Trunick (1999)) można zaliczyć do kategorii połowicznego 
sukcesu, od 60% do 90% projektów ERP (Ptak i Schragenheim (1999)) nie 
osiągnęło zakładanego poziomu zwrotu z inwestycji. W tej sytuacji na szeroką 
skalę rozwinęły się badania poświęcone procesowi implementacji i wdrażania 
ERP. Można w nich wyróżnić dwa dominujące nurty – nurt koncentrujący się 
na opracowaniu strategii mających na celu pomyślne zakończenie procesu 
implementacji i wdrażania ERP, i nurt koncentrujący się na opracowaniu 
zestawów czynników krytycznych dla końcowego sukcesu implementacji i 
wdrożenia ERP (tzw. critical success factors CSF). 

Proponowane w ramach pierwszego z nurtów strategie, Aladwani  
(2001) sklasyfikował jako: strategie oparte na organizacji, strategie oparte na 
ludziach i strategie oparte na technologii. Strategie oparte na organizacji bazują 
na technikach zarządzania zmianą, zarządzania projektem, strukturze 
organizacji i jej zasobów, stylu zarządzania, komunikacji i koordynacji 
                                                      
24 z uwagi na identyczny akronim tego systemów z systemami MRP, zastosowano dla odróżnienia ich 
numerację rzymską 
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procesów wewnątrz organizacji. Strategie oparte na ludziach koncentrują się na 
charakterystyce zarządu i personelu organizacji, procesie szkoleń, motywacji i 
stopnia zaangażowania w implementację i wdrażanie ERP, różnicach 
kulturowych wewnątrz organizacji. Strategie oparte na technologii dotyczą 
technicznych aspektów takich jak: audyt technologiczny w organizacji, 
instalacja ERP, złożoność ERP, czas i koszt implementacji (patrz: Amoako-
Gyampah (1999), Russo i inn. (1999), Sarker i Sarker (2000), Chen (2001), 
Aladwani (2001), Castro i inn. (2002).  

Drugi z nurtów badawczych poświęcony wypracowaniu zestawu CSF, 
podsumowany został w pracy Nah i Lau (2001), które zgromadziły i 
przeanalizowały 11 czynników wskazywanych jako najistotniejsze przez 
autorów analizowanej przez nich literatury. Czynniki te były następujące: 
 zespół projektowy ERP – powinien się składać z najlepszych pracowników 

organizacji, powinien być interdyscyplinarny w tym sensie, że w jego skład 
powinni wchodzić pracownicy ze wszystkich jednostek funkcjonalnych 
organizacji jak również zewnętrzni konsultanci, wiedza reprezentowana 
przez zespół jako całość powinna być na jak najwyższym poziomie 
zarówno w obszarze biznesu jak i technologii; 

 wspomaganie ze strony naczelnego kierownictwa – projekt ERP w trakcie 
swojej realizacji musi być nieustannie wspierany ze strony kierownictwa i 
aprobowany, musi być publicznie i jednoznacznie wskazany jako jeden z 
głównych priorytetów organizacji, kierownictwo musi dbać o to aby był on 
zgodny z głównymi celami strategicznymi i jednocześnie legitymizować 
wszelkie posunięcia zespołu ERP i zmiany wewnątrz organizacji z nimi 
związane; 

 biznes plan i wizja – musi istnieć i sterować zarówno projektem ERP jak i 
całym cyklem życia systemu, muszą być określone jasne cele strategiczne 
implementacji ERP, środki do jej realizacji, koszty, ryzyko i harmonogram, 
misja systemu powinna być ściśle skorelowana z celami biznesowymi 
organizacji; 

 efektywna komunikacja – pomiędzy członkami zespołu ERP a resztą 
organizacji, powinna gwarantować poznanie potrzeb informacyjnych 
każdego szczebla w organizacji, promować sam projekt, informować o 
stanie zaawansowania prac nad projektem, umożliwiać z jednej strony 
edukację użytkowników a z drugiej poznanie ich oczekiwań co do sytemu; 

 zarządzanie projektem – musi być jasno wskazana osoba lub grupa osób 
zarządzająca i ponosząca pełną odpowiedzialność za projekt, ponadto musi 
być ściśle określony zakres funkcjonalny organizacji objęty projektem, 
wszelkie zmiany nanoszone do uprzednio określonego zakresu 
funkcjonalnego powinny być bardzo mocno umotywowane i powinny nieść 
ze sobą także zmiany w zakresie, kosztów, ryzyka i harmonogramu 
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projektu, co więcej postuluje się aby zmiany te były (o ile to możliwe) 
przesuwane do późniejszych faz realizowania projektu; 

 lider projektu – powinna istnieć osoba, wywodząca się najlepiej z 
najwyższych szczebli kierowniczych, która pełni rolę „sponsora” projektu 
nieformalnie legitymizującego i wspierającego jego działalność, 
rozwiązującego w oparciu o swój formalny autorytet konflikty powstałe 
zarówno wewnątrz zespołu projektowego jak konflikty pomiędzy zespołem 
a resztą organizacji; 

 aktualny stan organizacji i systemów informacyjnych – bieżąca struktura 
organizacji, istniejące procesy, kultura organizacji i istniejące systemy 
informacyjne silnie wpływają  na projekt ERP, zwłaszcza w jego wstępnej 
fazie, nierealistyczne oczekiwania wobec ERP towarzyszące jednocześnie 
wszechobecnemu „bałaganowi” wewnątrz organizacji prowadzą bardzo 
często do porażki projektu w myśl zasady ”śmiecie na wejściu – śmiecie na 
wyjściu”; 

 zarządzanie zmianą – realizacja projektu ERP zawsze wiąże się głębokimi 
zmianami wewnątrz organizacji, zmiany te należy przewidzieć i 
odpowiednio nimi zarządzać, użytkownicy powinni być informowani o nich 
i przygotowywani w toku konsultacji i szkoleń, powinni być świadomi 
skutków realizacji projektu ERP dla procesów zachodzących w organizacji, 
powinni być wspierani informacyjnie zarówno w trakcie realizacji projektu 
jak i po jego zakończeniu; 

 reengineering procesów biznesowych – organizacja realizująca projekt ERP 
musi być przygotowana na akceptację w maksymalnie możliwym stopniu 
tej postaci systemu, która jest oferowana przez dostawcę systemu, 
wymuszanie przez organizację zmian w istniejącej postaci systemu w 
większości wypadków skutkuje błędami w oprogramowaniu, wydłużeniem 
czasu realizacji projektu, utratą kompatybilności z dodatkowymi modułami, 
trudności we wdrażaniu nowszych wersji systemu, stąd też organizacja 
rozpoczynająca projekt ERP musi być gotowa przeprowadzić proces 
reengineeringu swoich procesów w celu dostosowania ich w maksymalnym 
stopniu do bieżącej postaci systemu; 

 prace nad oprogramowaniem i testy – ogólna architektura systemu powinna 
być ostatecznie ustalona przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
implementacyjnych, przyszli użytkownicy powinni aktywnie i cierpliwie 
uczestniczyć w fazie testowania systemu; 

 monitorowanie i ocena  - postępy w realizacji projektu powinny być 
monitorowane i oceniane periodycznie z zastosowaniem ustalonych 
uprzednio miar, w z góry zaplanowanych etapach realizacji, każdorazowa 
ocena musi być konfrontowana z celami projektu a wszelkie od nich 
odchylenia natychmiast korygowane. 
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Dalszą dyskusję dotyczącą kwestii projektowania, wdrażania ERP i 
czynnikom determinującym sukces lub porażkę projektu ERP można znaleźć w 
Falkowski i inn. (1988), Rosario (2000), Chen (2001), Umble i Umble (2002), 
Drzewiecki  (2002), Lasek i Rudnicka (2002), Lech (2003), Grossman i Walsh 
(2004). 

Rodzina systemów MRP/MRPII/ERP stanowiła i stanowi trzon nurtu 
specyficznych CBIS wspomagających proces zarządzania organizacją. Jednak 
równolegle z rozwojem tych systemów rozwijano także inne, wyspecjalizowane 
we wspomaganiu konkretnych obszarów zarządzania. Do najbardziej znanych i 
najdłużej rozwijanych należą: System Zarządzania Łańcuchem Dostaw 
(SCM) (Supply Chain Management SCM) (patrz: Ganeshan i inn. (1998), 
Lambert (2005)), System Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM) 
(Customer Relationship Management CRM) i jako jego pochodna System 
Zarządzania Relacjami z Dostawcą (SRM) (Supplier Relationship 
Management SRM) (patrz: Mazur i inn. (2001), Anonim (2001), Dyché (2002), 
Mazur i Mazur (2004)). Oprócz nich wraz z drastycznym wzrostem mocy 
obliczeniowej masowo dostępnych komputerów personalnych, jak również w 
związku z rozwojem sieci Internet, tradycyjni dostawcy systemów 
MRP/MRPII/ERP/CRM/CRM/SCM jak również niezależni producenci CBIS 
wprowadzili na rynek wiele systemów  - zupełnie nowych z funkcjonalnego 
punktu widzenia lub pochodnych istniejącym. Do najważniejszych należą: 
System Zarządzania Wiedzą (SZW) (Knowledge Management System KMS) i 
jego pochodna System Zarządzania Zawartością (SZZ) (Content 
Management System CMS) (patrz: Halm i Pelikan (2002), Kisielnicki (2003a), 
Hejduk i Grudzewski (2004), Abramowicz i inn. (2004)), System Zarządzania 
Cyklem Życia Produktu (PLM) (Product Lifetime Management PLM) (patrz: 
Datamation (2002), Burkett M. i inn. (2002)), System Monitorowania 
Działalności Biznesowej (BAM) (Business Activity Monitoring BAM) (patrz: 
DeFee i Harmon (2004), VigilPro (2004)), System Zarządzania Procesami 
(BPM) (Business Process Management BPM) (patrz: Lambros P. i inn. (2001), 
Metastorm (2004)).  

Z powyższej analizy jasno wynika, że w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia organizacje gospodarcze miały do dyspozycji potencjalnie 
bardzo szeroki wachlarz CBIS, przy czym coraz wyraźniejszą dominację 
uzyskiwały systemy z rodziny MRP/MRPII/ERP – zwłaszcza w przypadku 
dużych organizacji. W tej sytuacji zarówno ze względu na presję rynku jak i z 
uwagi na dążenie do utrzymania wiodącej pozycji rynkowej przez producentów 
MRP/MRPII/ERP, zaczęły ujawniać się coraz silniejsze tendencje integracji 
CBIS25. Integracja ta aczkolwiek dotyczyła także przypadków mniejszych 
systemów (patrz: Chmielarz 2000a ), ogniskowała się wokół systemów ERP. 

                                                      
25 odpowiedź na pytanie jak w literaturze rozumiany jest termin integracja można znaleźć w Lasek (2001) 
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Początkowo pojawiły się propozycje integracji ERP z innymi pojedynczymi 
systemami. Chen (2001) omawia integrację ERP z systemami SCM i CRM, 
Boon i inn. (2002) przedstawia integrację ERP z systemem CRM przy czym 
traktuje CRM jako system nadrzędny wobec ERP od którego wymaga 
osiągnięcia wysokiego poziomu operatywności przed właściwym wdrożeniem 
CRM, Stanek i inn. (2004) analizuje kwestię wzajemnych relacji systemów  
ERP i SWD i wynikających z nich możliwości integracyjnych, podobnie Shafiei 
i Sundaram (2004) rozpatrują integrację ERP z SWD tym razem wyraźnie 
jednak zaznaczając usługową rolę ERP wobec SWD. Ostatecznie jednak 
systemy ERP wchłonęły większość istniejących CBIS bądź to rozszerzając 
bezpośrednio swój zakres funkcjonalny bądź dołączając dany system do swojej 
biblioteki dodatków. W efekcie obecnie mówi się już o systemie ERPII lub 
post-ERP (Rashid i inn. (2002), Rzewuski (2003), Adamczyk i Chmielarz 
(2005)), mając na myśli jeden w pełni zintegrowany, zazwyczaj z silnym 
wykorzystaniem Internetu – CBIS w organizacji gospodarczej26. 

Obok wyżej przeanalizowanej rodziny systemów wspierających 
koncepcję zarządzania opierającą się na ciągłym planowaniu i kontroli, 
rozwijane są systemy wspierające alternatywne koncepcje zarządzania, 
zyskujące zwłaszcza w USA i Wielkiej Brytanii coraz większą akceptację. Jako 
główną z pośród alternatywnych koncepcji można wskazać Lean Management  
(LM) i jego pochodną Lean Manufacturing (patrz: Zimniewicz (1999), w 
koncepcji tej poziom produkcji dopasowywany jest w sposób ciągły do 
aktualnego zapotrzebowania klientów co jest przeciwieństwem opierania 
poziomu produkcji na prognozach sprzedaży. Systemy CBIS wspierające tę 
koncepcję, oparte głównie na metodach optymalizacji i symulacji,  rozwijane są 
przede wszystkim przez producentów niezależnych od wiodących dostawców 
systemów ERP. Ci ostatni bowiem zdają się nie zauważać pojawiających się 
nowych trendów, jedynym tu wyjątkiem jest korporacja ORACLE, która 
wprowadziła zasady LM do najnowszej wersji swojego oprogramowania 
(Dough (2003)). W tym kontekście prowadzona jest szeroka dyskusja nad 
kwestią relacji pomiędzy systemami ERP a systemami wspierającymi LM, 
formułowane opinię wahają się pomiędzy koegzystencją tych systemów a 
całkowitym odrzuceniem ERP przed wdrożeniem LM, najbardziej skrajne 
formułują tezę o zmierzchu systemów ERP, konieczności ich dezintegracji i 
pozostawienia tylko tych nielicznych elementów funkcjonalnych, które są 
zgodne z  preferowaną koncepcją LM (patrz: Dough (2003), Luciejewski 
(2003)). 

W toku przeprowadzonej w bieżącym rozdziale analizy CBIS dokonano 
ich nieformalnego podziału na dwa nurty, nurt systemów natury ogólnej i nurt 
systemów specyficznych. Podział ten jednak nie miał natury formalnej 
                                                      
26 podobnie jak Boon i inn. (2002) tak i inni autorzy często wskazują na nadrzędną wobec ERP rolę innych 
systemów, jednak ERP każdorazowo pozostaje trzonem  z którego czerpią pozostałe systemy 
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kategoryzacji i miał jedynie charakter roboczy. Formalna kategoryzacja CBIS 
jest bowiem wobec ich różnorodności, płynnych granic pomiędzy nimi i wyżej 
wspomnianych tendencji integracyjnych bardzo trudna lub wręcz niemożliwa 
(porównaj: Chmielarz 2000a). Istnieją jednak mimo tych trudności liczne 
propozycje typologii lub kategoryzacji CBIS próbujące, biorąc pod uwagę 
różne kryteria,  uporządkować panującą w rodzinie CBIS różnorodność. Żadna 
z obecnie znanych prób kategoryzacji nie obejmuje pełnego spektrum CBIS 
jednak każda z nich odnosi się do podstawowych „przedstawicieli” CBIS co 
pozwala łatwo wyprowadzić kategoryzację pozostałych, nie objętych daną 
kategoryzacją systemów. Szerszą dyskusję dotyczącą kwestii typologii i 
kategoryzacji CBIS można znaleźć w: Chmielarz (2000a) gdzie obok 
„klasycznej” typologii CBIS bazującej na architekturze systemów 
przedstawione są także kierunki zmian typologii systemów spowodowane 
czynnikami integracyjnymi; Flakiewicz (2002) gdzie kryteriami wyodrębniania 
poszczególnych rodzajów CBIS są kryterium zasięgu przestrzennego i 
kryterium wspomaganych funkcji zarządzania; Mentzas (1995) gdzie podobnie 
jak u Flakiewicza (2002) stosowane jest kryterium wspomaganych funkcji 
zarządzania jednak w podziale na trzy specyficzne kryteria – kryterium 
wspomagania procesu informacyjnego, kryterium wspomagania procesu 
decyzyjnego i kryterium wspomagania procesu komunikacji; Sundram i Shafiei 
(2004) gdzie za kryterium podziału posłużył  związek danego CBIS z 
systemami typu SWD lub typu ERP. 

2.2 SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI 
Zanim formalnie zostanie zdefiniowane pojęcie Systemu Wspomagania 

Decyzji (SWD), przytoczmy listę celów jakie powinien on realizować (Sprague 
(1980), Gachet i Haettenschwiler (2004)): 
 SWD powinien wspomagać podejmowanie decyzji a w szczególności 

decyzji częściowo- i źle ustrukturalizowanych; 
 SWD nie powinien koncentrować się na spełnianiu potrzeb decyzyjnych 

tylko jednego, wybranego szczebla zarządzania, lecz  wszystkich szczebli; 
 SWD powinien wspomagać wszystkie etapy procesu decyzyjnego; 
 SWD powinien być jak najbliżej decydenta, gotów do zastosowania zawsze 

i wszędzie; 
 SWD powinien odwzorowywać styl podejmowania decyzji przez 

decydenta, zarówno indywidualnego jak i grupowego; 
 SWD powinien być łatwy w użyciu. 
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Od momentu pojawienia tego pojęcia27 – SWD przechodzą stałą 
ewolucję, polegającą głównie na dodawaniu nowych własności systemu do 
własności już istniejących (porównaj: Flakiewicz 2002) lub na koncentrowaniu 
się i rozwijaniu wybranych elementów funkcjonalnych systemu28. Ewolucję tę 
odzwierciedla między innymi mnogość definicji SWD. Poniżej podano wybrane 
spośród nich, poczynając od dwu klasycznych definicji – pierwszej podanej 
przez twórcę koncepcji SWD –  M. Scott-Mortona i drugiej rozszerzonej przez 
M.Scott-Mortona i P.Keena: 
1. „SWD to interaktywny, bazujący na komputerze system, który wspomaga 

decydentów  w zastosowaniu danych i modeli w procesie rozwiązywania 
źle ustrukturalizowanych problemów.”(Scott-Morton (1970)) 

2. „SWD łączą intelektualne zasoby decydenta z możliwościami komputera w 
celu polepszenia jakości podejmowanych decyzji. SWD jest opartym na 
komputerze systemem wspomagającym decydenta w rozwiązywaniu 
problemów częściowo ustrukturalizowanych.”(Keen i Scott-Morton (1978)) 

3. „SWD jest interaktywnym, elastycznym i zdolnym do adaptacji systemem 
informatycznym wykorzystującym reguły decyzyjne, modele,   bazę modeli 
współpracującą z bazą danych jak również wiedzę własną i doświadczenie 
decydenta – w celu uzyskania, możliwych do realizacji, rozwiązań takich 
problemów, które nie byłyby rozwiązywalne przez klasyczne metody 
optymalizacyjne.” (Turban (1990))  

4. „SWD – specyfikowane architektonicznie oraz technologicznie systemy 
informacyjne organizacji umożliwiające obsługę, oprócz danych 
deterministycznych, części danych niedeterministycznych, z założenia na 
wszystkich szczeblach zarządzania. Specyfikacja architektoniczna polega 
na wykorzystaniu dodatkowej bazy modeli z systemem zarządzania bazą 
modeli dla lepszego dopasowania systemu do organizacji lub 
wariantowania rozwiązań. Specyfikacja metodologiczna polega na 
wykorzystaniu niestandardowych metod rozwiązań problemów 
generowanych przy pomocy systemu zarządzania bazą modeli (np. 
stochastyczne, heurystyczne, optymalizacji wielokryterialnej 
itp.).”(Chmielarz (2000b)) 

5. „SWD to system informacyjny wspomagający podejmowanie decyzji 
kierowniczych na poziomie taktycznym, integrujący dane, zaawansowane 
modele i narzędzia analityczne, przyjazne dla użytkownika 
oprogramowanie – w jeden system – wspomagający podejmowanie 
częściowo i źle ustrukturalizowanych decyzji.”(Laudon i Laudon (2000)) 

6. „...SWD jest to system komputerowy, obsługujący głównie taktyczny i 
strategiczny poziom zarządzania w zakresie wspomagania niektórych lub 
wszystkich faz procesu decyzyjnego, dotyczącego problemów trudnych, 

                                                      
27 za moment ten uznaje się publikację M. Scott-Mortona  czyli rok 1970 
28 Turban (1990) podaje przykłady szeregu definicji SWD, ujawniające preferencje funkcjonalne ich autorów 
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nowych i najczęściej źle ustrukturalizowanych, odnoszących się albo do 
całości albo do określonych fragmentów działalności systemu 
gospodarczego.”(Flakiewicz (2002)) 

 
Analizując powyższe definicje widzimy pewne rozbieżności w 

poglądach autorów dotyczące głównie – poziomów w organizacji i  typów 
decyzji, które podlegają wspomaganiu. Definicje 1, 2 i  3 w ogóle nie wskazują 
wspomaganych poziomów w organizacji,  definicja 5 wskazuje poziom 
taktyczny, definicja 6 poziomy taktyczny i strategiczny, definicja 4 wskazuje 
wszystkie poziomy. Można stąd wysnuć uogólniający wniosek, iż SWD 
powinien wspomagać wszystkie poziomy zarządzania – co jest zresztą zgodne z 
celami stawianymi przed SWD, zacytowanymi na początku rozdziału. Podobnie 
rzecz się ma w wypadku typów wspomaganych decyzji – definicje 1 i 6 
wskazują na wspomaganie decyzji źle ustrukturalizowanych, definicja 2 
wskazuje na decyzje częściowo ustrukturalizowane,  pozostałe definicje 
wskazują na oba (a w zasadzie wszelkie) typy decyzji. Stąd wniosek, że SWD 
powinien wspomagać decyzje wszelkiego typu. 

Analizując dalej29 powyższe jak i inne nie zacytowane tu definicje, tym 
razem od strony zbieżności w poglądach ich autorów, można określić listę cech 
takiego SWD, które nazwalibyśmy idealnym SWD. Oczywistym jest, iż taki 
SWD nie istnieje, a te które istnieją, posiadają tylko część z wymienionych 
poniżej cech. 
 
System Wspomagania Decyzji: 
1. wspomaga decydenta na każdym poziomie zarządzania; 
2. wspomaga w podejmowaniu decyzji każdego typu, w tym częściowo i źle 

ustrukturalizowanych; 
3. podnosi przede wszystkim skuteczność decyzji, a nie sprawność decyzji; 
4. skupia uwagę na wspomaganiu decyzji, a nie na automatyzacji decyzji; 
5. obejmuje wspomaganiem wszystkie etapy procesu decyzyjnego; 
6. wspomaga zarówno indywidualnego, jak i grupowego decydenta; 
7. wspomaga podejmowanie zarówno pojedynczych decyzji, jak i całej ich 

sekwencji; 
8. podlega adaptacji zarówno do zmieniających się potrzeb decydenta jak 

również do zmieniających się parametrów charakteryzujących wspomagany 
obszar; 

9. jest elastyczny, pozwala decydentowi decydować o sposobie i formie 
wykorzystania SWD; 

10. umożliwia dostęp do różnych źródeł danych i informacji niezależnie od ich 
formatu; 

                                                      
29 dodatkowo w oparciu o: Flakiewicz (2002), Gachet (2003), Turban (2004), Kisielnicki i Sroka (2005) 
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11. wspomagając podejmowanie decyzji jednocześnie uczy, poszerza wstępną 
wiedzę decydenta; 

12. jest łatwy w budowie lub rozbudowie, przynajmniej na swym najprostszym 
poziomie lub na poziomie prototypu; 

13. jest łatwy do opanowania i stosowania przez użytkownika, przyjazny dla 
użytkownika; 

 
Jako zyski z zastosowania SWD Holsapple i Sena (2005), Udo i 

Guimaraes (1994) wskazują: lepsze wykorzystanie posiadanej wiedzy, 
skuteczniejsze  rozwiązywanie dużych (złożonych) problemów, stymulacja 
nowych rozwiązań i wskazywanie nowych perspektyw, zwiększenie pewności i 
wiarygodności podejmowanych decyzji, skrócenie czasu podejmowania 
decyzji, zredukowanie kosztów podejmowania decyzji, zwiększenie satysfakcji 
związanej z samym procesem decyzyjnym jak i z jego efektami, decentralizację 
procesów decyzyjnych, możliwość cedowania uprawnień decyzyjnych na 
niższe szczeble kierownicze, poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku. Do 
wymienionych DeSanctis i Gallupe (1987) dodają jeszcze: poprawę 
komunikacji wewnątrz grupy podejmującej decyzję i poprawę koordynacji 
działań decydenta zarówno indywidualnego jak i grupowego. 

Podstawowymi składowymi SWD są następujące podsystemy (Watson i 
Sprague (1993)): 
 Dialogu z użytkownikiem – podsystem ten ma umożliwić komunikację 

użytkownika z SWD. Z technicznego punktu widzenia jest on sumą sprzętu 
i oprogramowania realizującego tę komunikację. Z funkcjonalnego zaś 
punktu widzenia, jest on sumą wybranych środków spośród bogatej palety 
interfejsów użytkownika – zarówno interfejsów wejścia jak i wyjścia30. 
Podstawowy problem związany z podsystemem dialogu polega na 
znalezieniu równowagi pomiędzy prostotą jego użycia i jego elastycznością. 
Z jednej strony wymagamy aby system ten był przyjazny użytkownikowi31 
– a stąd prosty w użyciu, z drugiej strony wymagamy jego znacznej 
wszechstronności32 – co wpływa na wzrost stopnia jego komplikacji.33  

 Zarządzania danymi – podsystem ten zawiera wszystkie niezbędne dla 
funkcjonowania SWD zbiory danych. Zbiorami tymi mogą być: bazy 
danych (patrz: Ullman (1988)), zbiory dokumentów elektronicznych, bądź 
wielowymiarowe bazy danych czyli tzw. hurtownie danych (patrz: Simon i 
Shaffer (2002)). Zbiory te w całości lub w części mogą być integralnym 

                                                      
30 przez interfejs wejścia rozumie się np. konsolę,  listy wyboru (menu), zestawy ikon itd.; przez interfejs 
wyjścia rozumie się np. wykresy, tabele, raporty itd. 
31 co wynika między innymi z punktu  13 listy cech SWD 
32 co wynika, w zasadzie, ze wszystkich pozostałych punktów listy cech SWD 
33 do problemu tego powrócimy w dalszej części opracowania, gdzie podsystemowi dialogu w WB-SWD, 
poświęcony zostanie oddzielny rozdział – zawierający propozycję, która radzi sobie z problemem wyboru 
pomiędzy prostotą a elastycznością 
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elementem SWD lub mogą być elementami innych systemów 
informatycznych, w takim wypadku niezbędny jest interfejs pomiędzy nimi 
a SWD34. Zbiory danych dzielą się na zbiory danych wewnętrznych – 
rejestrujących dane organizacji gospodarczej i zbiory danych zewnętrznych 
– rejestrujące dane o otoczeniu organizacji gospodarczej.35 Dodatkowymi 
elementami podsystemu zarządzania danymi są elementy tradycyjnie 
związane z technologią baz danych, czyli – system zarządzania bazą 
danych, słowniki danych – czyli metabaza danych, język zapytań np. SQL. 

 Zarządzania modelami – podsystem ten jest zasadniczym elementem SWD, 
na jego bowiem komponentach opiera się mechanizm wspomagania 
oferowany przez SWD. Komponentami tymi są: baza modeli zawierająca 
modele analityczne, optymalizacyjne, symulacyjne i modele prognoz; 
słowniki modeli – czyli metabazę modeli; system zarządzania bazą modeli 
umożliwiający realizację standardowych36 operacji na bazie modeli, jak 
również tworzenie w razie potrzeby grup modeli i ich wzajemnych 
powiązań w celu wspomagania rozwiązywania konkretnego problemu 
postawionego przed decydentem. 

 
Opcjonalnie, składowymi SWD mogą być także podsystemy 

(Flakiewicz (2002), Bocji i inn. (2003))37: 
 Technik inteligentnych – uzupełniający zasadnicze mechanizmy SWD w 

dwóch dosyć często zdarzających się sytuacjach38.  Pierwsza z nich 
zachodzi wtedy, gdy baza modeli nie zawiera modeli wspomagających 
rozwiązywanie pewnej klasy problemów, zwłaszcza problemów źle 
ustrukturalizowanych. Druga zachodzi wtedy, gdy techniki OLAP39, 
stosowane zazwyczaj w SWD, są niewystarczające do analizy lub wykrycia 
powiązań danych w zbiorach danych SWD.  W obu tych sytuacjach 
podsystem Technik Inteligentnych dostarcza technik z obszaru Sztucznej 
Inteligencji takich jak: systemy ekspertowe40, sieci neuronowe41, algorytmy 

                                                      
34 rolą tego interfejsu może być proste pobieranie danych lub też ekstrakcja odpowiednich danych i ich 
konwersja do formatu akceptowanego przez SWD 
35 podział ten nie musi być oczywiście podziałem fizycznym – zbiory wewnętrzne i zewnętrzne mogą fizycznie 
rezydować w tej samej bazie danych 
36 przez standardowe operacje rozumie się operacje: aktualizację lub usuwanie  istniejących modeli lub 
dodawanie/tworzenie nowych 
37 niektórzy autorzy wyraźnie wydzielają te podsystemy jako osobne, nowe systemy, patrz: Kisielnicki i Sroka 
(1999); lub wskazują na ich pojawienie się jako na wyraźny efekt tendencji integracyjnych w architekturze 
systemów, patrz: Chmielarz (2000a) 
38 zwłaszcza w kontekście wymogu stawianego przed SWD – aby wspomagał decyzje częściowo i źle 
ustrukturalizowane; a także w kontekście coraz powszechniejszego stosowania hurtowni danych 
39 OLAP (On Line Analytical Processing) jest bazodanową technologią umożliwiającą obsługiwanie bardziej 
złożonych zapytań od tych, z którymi radzą sobie standardowe relacyjne bazy danych. Technologia ta opiera 
się na wielowymiarowym dostępie do danych, dużych możliwościach obliczeniowych i wyspecjalizowanych 
technikach indeksacyjnych. 
40 patrz: Mulawka (1996), Zielinski (2000) 
41 patrz: Tadeusiewicz (1993), Rutkowska i inn. (1997), Zileniński (2000) 
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ewolucyjne42, symulowane wyżarzanie43, przeszukiwanie tabu44, logika 
rozmyta45 itd.46, które to techniki częstokroć (choć nie zawsze) stanowią 
skuteczną alternatywę dla mechanizmów istniejących w SWD47. 

 Powiązań w sieci – w sytuacji, gdy decydentem jest rozproszona 
terytorialnie grupa, podsystem ten dostarcza mechanizmów zdalnego 
komunikowania się w sieciach LAN lub WAN, zazwyczaj za 
pośrednictwem Internetu, Intranetu lub Ekstranetu. Może także dostarczać 
mechanizmów automatycznej synchronizacji zawartości zbiorów danych 
SWD, w wypadku gdy są one rozproszone. 

 
Proces projektowania i implementacji SWD bazuje na procesie 

prototypowania (Turban (2004), Kisielnicki i Sroka (2005)) zwanym też 
procesem iteracyjnym lub ewolucyjnym. Wychodzi się bowiem z założenia, iż z 
uwagi na charakter rozwiązywanych problemów decyzyjnych, które są 
najczęściej słabo lub źle ustrukturalizowane, zarówno decydent jak i projektant 
SWD nie dysponują na wstępie kompletnym zrozumieniem problemu 
decyzyjnego. Postuluje się w tej sytuacji rozbicie problemu na pod-problemy i 
poczynając od najprostszego z nich konstruuje się SWD wspomagający 
rozwiązanie tego pod-problemu. Następnie rozszerza się funkcjonalność SWD o 
zdolności wspomagania rozwiązywania kolejnych pod-problemów. Proces ten 
iteracyjnie powtarza się tak długo, aż SWD osiągnie (o ile to możliwe) zdolność 
wspomagania rozwiązywania wyjściowego problemu decyzyjnego. 
Dodatkowym postulatem dotyczącym tego procesu jest wstępny wybór takiego 
pod-problemu, który byłby najbardziej atrakcyjny dla decydenta, wspomagał 
rozwiązanie istotnego dla niego pod-problemu i robił to w sposób maksymalnie 
prosty i zrozumiały. Takie podejście ma skutkować pełnym zaangażowaniem 
decydenta w cały proces projektowania i implementacji SWD, który 
niejednokrotnie bywa ostatecznie żmudny i długotrwały. Za przedstawionym 
procesem prototypowania Turban (1993, 2004) podaje następujące argumenty: 
koszty związane ze wstępną fazą opracowania SWD a zwłaszcza pierwszy 
prototyp muszą być niskie co jest związane z każdorazowo wysokim stopniem 
ryzyka związanym z projektem SWD; przyszli użytkownicy SWD są 
zaangażowani w każdą fazę tworzenia SWD dzięki czemu twórcy uzyskują 
stałą ekspertyzę i wsparcie ze strony użytkowników, dodatkowo dzięki temu 
użytkownicy na bieżąco poznają tworzony SWD, tak więc proces uczenia jest 
                                                      
42 patrz: Goldberg  (1989), Gwiazda (1995,  1997, 1998, 1999), Michalewicz (1999) 
43 patrz: Aarts i Korst (1990) 
44 patrz: Glover i Laguna (1999) 
45 patrz:  Zadeh (1965), Rutkowska i inn. (1997), Zieliński (2000) 
46 niektórzy autorzy np. Mulawka (1996) mianem systemu ekspertowego określają system będący faktycznie 
sumą wszystkich technik inteligentnych, i w tym sensie dalej w opracowaniu będzie stosowane to pojęcie 
47 szczegółowe omówienie pojęcia Sztucznej Inteligencji, jak również omówienie uzasadnienia i konsekwencji 
zastosowania oferowanych w jego ramach technik –  zostanie zrealizowane w dalszej części opracowania w 
rozdziale poświęconym komponentom WB-SWD 
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wbudowany w proces tworzenia;  prototypowanie scala w jedno pierwsze fazy 
klasycznego cyklu tworzenia CBIS, czyli fazy analizy i projektowania, 
implementacji i testowania, dzięki czemu sprzężenie zwrotne pomiędzy tymi 
fazami jest procesem naturalnym i nie generuje dodatkowych kosztów, i nie 
wydłuża czasu realizacji projektu SWD.  

Zaproponowano liczne, alternatywne podejścia do procesu 
projektowania i implementacji SWD. Gachet i Haettenschwiler (2003) 
wprowadzają podział SWD na dwa rozłączne obszary funkcjonalne, obszar 
wspomagania decyzji czyli obszar zawierający „inteligencję” systemu i obszar 
systemu czyli obszar zawierający czysto „techniczne” elementy, i proponują 
odrębne rozpatrywanie obu tych obszarów w procesie projektowania i 
implementacji. Mora i inn.  (2004) krytykuje dotychczasowe metodologie 
stosowane do analizy procesu implementacji SWD, zwłaszcza w kontekście ich 
porażek, i proponuje w to miejsce podejście systemowe. Makewita (2004) w 
kontekście procesu implementacji SWD analizuje źródła porażek projektów 
wdrażania SWD w organizacjach. Gachet (2003) omawia ewolucję jaką 
przeszły narzędzia stosowane do projektowania i implementacji SWD, 
przedstawia ich klasyczną klasyfikację, wywodzącą się od Sprague’a i 
Carlson’a (1982) i proponuje w jej miejsce nową klasyfikację, bazującą na 
współcześnie dostępnych narzędziach. Dyskusje na temat czynników 
wpływających na sukces projektu SWD można znaleźć w  Alavi i 
Joachimsthaler (1992), Klenke (1992), Jahng i inn. (1999), Rudnicka i Madey 
(2001). 

Rozwój bardzo licznych zastosowań SWD, realizowanych w wielu 
obszarach związanych z zarządzaniem organizacją  (patrz: Eom 2001), ujawnił 
dosyć szybko potrzebę opracowania typologii SWD, bowiem jak zauważa 
Turban (2004) proces projektowania, implementacji i wdrażania SWD bardzo 
często zależy od rozpoznania typu danego SWD48. Jedną z pierwszych jest 
najbardziej znana i najszerzej cytowana typologia Alter’a (1980). Typologia ta 
bazowała na założeniu, że można wydzielić poszczególne typy SWD bazując na 
rodzaju operacji jaką SWD wykonują, niezależnie od typu rozwiązywanego 
przez nie problemu i niezależnie od obszaru funkcjonalnego wspomaganej 
przez SWD decyzji. W typologii tej wyróżniono siedem następujących typów 
SWD:  systemy ekstrakcji z plików (file drawer systems), systemy analizy 
danych (data analysis systems), systemy analizy informacji (analysis 
information systems),  modele finansowe i księgowe (accounting and financial 
models),  modele reprezentacji (representational models), modele 
optymalizacji (optimization models), modele propozycji (suggestion models). 
W literaturze SWD pierwsze trzy typy określa się jako SWD zorientowane na 
dane (data-oriented) lub sterowane danymi (data-driven), pozostałe jako SWD 
                                                      
48 ten sam autor jednak zauważa, że bardzo często zdarza się, iż projektowany SWD nie pasuje do żadnego ze 
znanych typów 
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zorientowane na model (model-oriented) lub sterowane modelem (model-
driven).  

Typologię opracowaną z punktu widzenia użytkownika zaproponował 
Haettenschwiler (1999), wyróżnia on trzy typy SWD: pasywny, aktywny i 
kooperatywny. Przez pasywny SWD autor rozumie taki system, który 
wspomaga sam proces decyzyjny jednak nie dostarcza użytkownikowi 
ostatecznej sugestii co do rozwiązania danego problemu. Aktywny SWD 
wspomaga proces decyzyjny i sugeruje ostateczne rozwiązanie. Kooperatywny 
SWD pozwala na sprzężenie zwrotne pomiędzy systemem a użytkownikiem, 
użytkownik może bowiem dokonać dowolnej modyfikacji sugerowanego przez 
system rozwiązania, po czym system sprawdza czy tego rodzaju modyfikacja 
jest uprawniona, informuje także użytkownika jakich modyfikacji należy 
dokonać w modelu rozwiązywanego problemu aby uzyskać rozwiązanie w 
postaci pożądanej przez użytkownika. 

Kolejne dwie, podobne do siebie koncepcje typologii SWD, które 
uważa się za rozwinięcie lub modyfikację typologii Alter’a, przedstawili 
Hoolsapple i Whinston (1996) i Power (2001). W pierwszej z nich wyróżniono 
sześć typów: SWD zorientowane na teksty, SWD zorientowane na bazę 
danych, SWD zorientowane na arkusz kalkulacyjny, SWD zorientowane na 
algorytm rozwiązywania problemu, SWD zorientowane na reguły i SWD 
hybrydowe – łączące w sobie funkcjonalność kilku poprzednich typów. Jak 
widać w tej koncepcji dokonano podziału SWD wedle odpowiedzi na pytanie o 
źródła danych wykorzystywanych przez SWD i pytanie o metody 
rozwiązywania problemów wykorzystywane przez SWD. Podobnie jest i w 
drugiej z koncepcji, w niej jednak wyróżniono wiele nowych typów SWD, nie 
znajdujących analogii w poprzednich typologiach, gdyż jak argumentował 
autor, rozwój zastosowań SWD związanych zwłaszcza z wykorzystaniem sieci 
Internet, wymuszał określenie nowych typów SWD. W swej koncepcji Power 
2001) wyróżnił: SWD sterowane danymi (data-driven DSS), SWD sterowane 
modelem (model-driven DSS), SWD sterowane wiedzą (knowledge-driven 
DSS), SWD sterowane dokumentem (document-driven DSS), SWD grupowe 
(group DSS), SWD sterowane komunikacją (communications-driven DSS), 
SWD inter-organizacyjne (inter-organizational DSS), SWD specyficzne lub 
ogólnego zastosowania (function-specific or general purpose DSS), SWD 
oparte na Sieci (Web-based DSS). 

Oprócz wyżej przedstawionych, w literaturze można spotkać liczne 
propozycje wyróżnienia nowych typów SWD z pośród już istniejących. 
Aggarwal (2001) bazując na (omówionej już wyżej) typologii decyzji, 
wprowadza dla procesu wspomagania wzajemnie-zależnych decyzji 
sekwencyjnych – termin sekwencyjnego SWD, argumentując przy tym, iż z 
uwagi na złożoność i grupowy charakter współczesnych procesów decyzyjnych, 
sekwencyjne SWD zaczną w najbliższym czasie dominować. Hackathorn i 
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Keen (1981) z typu „grupowe SWD” wyraźnie wydzielają nowy typ – 
organizacyjne SWD (organizational DSS). Mili (1990) wprowadza typ 
aktywnego inaczej symbiotycznego SWD (active/symbiotic DSS), którego 
główną cechą charakterystyczną jest zdolność do samo-aktywacji, 
podejmowania konkretnych działań wspomagających proces decyzyjny, bez 
konieczności uaktywniania ich przez użytkownika. Turban (2004) omawia 
samo-ewoluujący SWD (self-evolving DSS), który zdolny jest automatycznie 
adaptować się (głównie swój interfejs) do stylu w jakim jest używany na co 
dzień przez użytkownika. Turban (1995), Power (2002), Gachet i 
Haettenschwiler  (2004) wprowadzają termin rozproszone SWD, termin ten 
rozumiany jest przez tych autorów odmiennie, wychodzą oni bowiem od 
odmiennych założeń co do architektury przetwarzania w sieci. Dwaj pierwsi 
autorzy zakładają architekturę serwero-centryczną  (client-server), w której 
przetwarzanie i logika SWD realizowane jest na centralnym, zdalnie dostępnym 
przez Sieć serwerze. Dwaj ostatni zakładają architekturę kolaboratywną (peer-
to-peer) wskazując, iż dzięki temu wszyscy użytkownicy SWD tworzą 
federację połączonych Siecią komputerów, z których każdy eksploatuje i 
rozwija tylko tę część funkcjonalną SWD, która jest mu potrzebna. 
Jednocześnie każdy członek federacji  może korzystać poprzez Sieć z zasobów i 
możliwości funkcjonalnych SWD posiadanych przez pozostałych członków.  

Na zakończenie omawiania typologii SWD należy wspomnieć o 
terminie Business Intelligence (BI), terminem tym określane są CBIS, które 
według jednych autorów uważane są za współczesny synonim SWD (patrz: 
Turban (2004)), przez innych jako nowy typ SWD (Adamczyk i Chmielarz 
(2005)) taki, w którym obok dotychczasowych właściwości SWD pojawia się 
zdolność uczenia się systemu, jeszcze inni autorzy uważają BI jako zupełnie 
nowej klasy systemy (patrz: Faulkner i MacGillivray (2001), Olszak i Ziemba 
(2003) Wydaje się jednak, że racja stoi po stronie tych, którzy stawiają znak 
równości pomiędzy terminami SWD i BI, współczesne bowiem SWD 
wyewoluowały do takiej postaci, która łączy w sobie większość lub wszystkie 
typy SWD wymienione powyżej. Stąd można stwierdzić, że współczesny 
hybrydowy SWD i BI to to samo49. 

Dalszą analizę kierunków prac badawczych poświęconych 
problematyce SWD, ich ewolucji i określeniu trendów na przyszłość można 
znaleźć w periodycznie ukazujących się opracowaniach Seana Eoma. W Eom 
(1995) podsumowano prace badawcze za okres od 1971 do 1990 roku, w Eom 
(1999) za okres od 1991 do 1995 roku, w Eom (2004) za okres od 1990 do 1999 
roku. Uzupełnieniem tego cyklu jest opracowanie Arnott i inn. (2004) 
obejmujące okres od 1990 do 2002 roku.  

                                                      
49 niektórzy uważają, że definiowanie nowych typów CBIS jest czysto handlowym posunięciem producentów 
systemów, wydaje się, że w wypadku terminu BI mamy do czynienia właśnie z takim przypadkiem 
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Dalsze rozwinięcie zagadnień związanych z SWD a zwłaszcza 
dotyczących kwestii jego architektury, będzie kontynuowane w następnym 
rozdziale, w kontekście omawiania architektury proponowanego w 
opracowaniu Wirtualnego Branżowego Systemu Wspomagania Decyzji. 
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3. WIRTUALNY BRANŻOWY SYSTEM 
WSPOMAGANIA DECYZJI 

Przypomnijmy, że zasadniczym celem pierwszej części niniejszego 
opracowania jest wypracowanie koncepcji Wirtualnego Branżowego Systemu 
Wspomagania Decyzji (WB-SWD). Dwa pierwsze rozdziały tej części 
nakreśliły teoretyczne tło tejże koncepcji, w rozdziale pierwszym zdefiniowane 
zostały podstawowe pojęcia, zaś rozdział drugi przeanalizował stosowane w 
organizacjach CBIS i wskazał miejsce i rolę SWD pośród nich. Rozdział 
bieżący zaprezentuje już samą koncepcję WB-SWD. Zanim to jednak nastąpi 
warto przypomnieć, zacytowane już we wstępie, dwa wnioski dotyczące 
miejsca i roli CBIS w organizacji w rozpoczynającym się stuleciu, w kontekście 
takich zjawisk jak przeładowanie informacją i globalizacja. Wnioski te przyjęły 
formę następujących dwu motywacji, leżących u podstaw opracowania WB-
SWD: 

Motywacja 1 – jednym z podstawowych narzędzi jakimi powinny 
dysponować współczesne organizacje gospodarcze są narzędzia 
automatycznego filtrowania/dyskryminacji napływających informacji i 
automatycznego generowania wiedzy z tej części informacji jaka pozostała po 
zastosowaniu filtrów. 

Motywacja 2 - globalizację należy traktować przede wszystkim jako 
szansę – dla tych wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw, które są zdolne 
do spełnienia następujących, elementarnych warunków: 
1. umiejętne zastosowanie technologii informatycznych i 

telekomunikacyjnych; 
2. wykorzystanie wiedzy jako głównego (jeśli nie jedynego) źródła przewagi 

strategicznej; 
3. wykazanie się dużym poziomem przedsiębiorczości w podejmowanych 

działaniach, gdzie na to pojęcie składa się zarówno kreatywność i 
niezależność myślenia, jak i zdolność do podejmowania ryzyka. 

3.1 FUNKCJE I DEFINICJA 
Biorąc pod uwagę zacytowane motywacje, jak również wskazane w 

poprzednim rozdziale cechy SWD można, przed ostatecznym zdefiniowaniem, 
podać opis WB-SWD od strony funkcjonalnej – czyli listę cech i funkcji jakimi 
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powinien charakteryzować się ten system. Od strony funkcjonalnej Wirtualny 
Branżowy System Wspomagania Decyzji to system, który50: 
1. Zawiera opcjonalnie umieszczany w tej klasy systemach  podsystem 

technik inteligentnych i w dużej mierze bazuje na tych technikach. W 
szczególności główny moduł sterujący działaniem całego systemu jest 
Systemem Ekspertowym. Techniki inteligentne zawarte w podsystemie są 
dobrane z myślą o danej konkretnej branży, dla której realizowany jest 
system. 

2. Na bieżąco obserwuje Otoczenie51 i automatycznie aktualizuje zbiór 
parametrów charakteryzujących to otoczenie. Parametry te dzielą się na trzy 
grupy: 

 parametry do natychmiastowego wykorzystania – są to takie 
parametry52, które bez dodatkowych przekształceń są przekazywane 
do Podsystemu Zarządzania Danymi w celu aktualizacji 
adekwatnych wpisów w zbiorach danych systemu; 

 parametry do warunkowego wykorzystania – są to parametry, które 
podlegają przekształceniom do postaci wskaźników alarmowych, w 
wypadku przekroczenia przez te wskaźniki wartości 
dopuszczalnych uruchamiana jest przez system procedura 
alarmowa53, w wypadku przeciwnym są one ignorowane i system 
nie podejmuje żadnej akcji; 

 parametry generujące lub aktualizujące reguły – są to parametry, 
których wartości mogą wpłynąć na postać istniejących reguł w 
bazie wiedzy54 systemu lub spowodować wygenerowanie nowych 
reguł i umieszczenie ich bazie wiedzy, o tym która z tych 
ewentualności zachodzi i czy zachodzi, na bieżąco decyduje 
system. 

3. Skład wskazanego wyżej zbioru parametrów jest wstępnie określany na 
etapie projektowania systemu – z myślą o branży jako całości a nie z myślą 
o konkretnej organizacji55. W toku eksploatacji systemu skład ten jest 
modyfikowany, bądź to na skutek interwencji krytyka-eksperta, bądź na 
skutek uaktywnienia istniejącej reguły z bazy wiedzy systemu. 

                                                      
50 na podstawie: Gwiazda (2004c) 
51 gdzie przez Otoczenie rozumie się otoczenie sumy wszystkich organizacji będących użytkownikami danego 
egzemplarza WB-SWD 
52 na przykład – aktualne wartości stóp procentowych czy aktualne cenniki stosowane przez konkurencję 
53 która w najprostszej postaci może polegać na powiadomieniu wszystkich użytkowników WB-SWD o 
przekroczeniu przez dany wskaźnik wartości dopuszczalnej 
54 bazie wiedzy – będącej elementem Systemu Ekspertowego z podsystemu Technik Inteligentnych 
55 dzięki czemu WB-SWD ma szerszy horyzont postrzegania niż tradycyjny SWD, zawężony do horyzontu 
określanego przez konkretną organizację 
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4. Na bieżąco obserwuje Wnętrze56 i automatycznie aktualizuje zbiór 
parametrów charakteryzujących je. Parametry te dzielą się na cztery grupy, 
trzy pierwsze z nich są identyczne jak dla wyżej opisanych parametrów 
charakteryzujących Otoczenie, czwarta grupa parametrów to parametry 
kumulacji wiedzy – są to parametry przedstawiające faktyczne wyniki 
decyzji podjętych przez decydenta wspomaganego przez system. Podobnie 
jak wyżej, skład zbioru parametrów jest wstępnie określany na etapie 
projektowania systemu a w toku eksploatacji systemu podlega 
modyfikacjom. 

5. Jest zbiornicą modeli procesów zachodzących w danej branży, modeli 
opracowanych przez ekspertów specjalnie na potrzeby WB-SWD, jak 
również modeli pobranych z ogólnie dostępnych bibliotek. 

6. Z punktu widzenia użytkownika jak również, pominąwszy etap 
implementacji, z punktu widzenia twórcy/administratora – jest w pełni 
automatyczny w realizowaniu swoich zadań. 

7. Jest systemem zdolnym do samo-modyfikacji – systemem automatycznie 
uczącym się. Zarówno na skutek interwencji krytyka, jak również na skutek 
ciągłych obserwacji efektów swojej działalności prezentowanych 
systemowi przez wyżej wymienione parametry kumulacji wiedzy. 

8. Jest systemem zdolnym do integracji z istniejącymi w organizacji zasobami 
informacyjnymi, bez względu na format ich składowania. 

9. Jest systemem zdolnym do integracji z istniejącymi w organizacji CBIS. 
10. Jest systemem przyjaznym dla każdego użytkownika, bez względu na jego 

poziom zaawansowania w stosowaniu komputera. 
11. Jest systemem zdolnym wspomagać podejmowanie decyzji przez każdego 

użytkownika, bez względu na jego teoretyczną wiedzę na temat 
rozwiązywanego problemu i wiedzę na temat zasad funkcjonowania SWD. 

Definicja WB-SWD 
Wirtualny Branżowy System Wspomagania Decyzji to spełniający 

wyżej podane funkcje System Wspomagania Decyzji, zainstalowany na 
zdalnie dostępnym poprzez sieć Internet serwerze. Podsystem zarządzania 
modelami i podsystem technik inteligentnych tego systemu obejmują 
obszar pewnej konkretnej branży. Użytkownikami tego systemu są Małe i 
Średnie Przedsiębiorstwa z tej branży, korzystające  z usług systemu na 
zasadzie dobrowolności. Wszyscy użytkownicy systemu działają równolegle 
na tych samych obiektach systemu – równolegle z nich korzystając i 
modyfikując je o swoje pozytywne i negatywne doświadczenia – tym 
samym stają się oni wraz z samym systemem organizacją wirtualną, 

                                                      
56 gdzie przez Wnętrze rozumie się sumę wszystkich organizacji będących użytkownikami danego 
egzemplarza WB-SWD 
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działającą w celu podniesienia skuteczności podejmowanych indywidualnie 
decyzji, przy jednoczesnej dywersyfikacji ryzyka związanego z procesem 
decyzyjnym. 
 

Pierwszym pytaniem jakie może się nasuwać po zapoznaniu się z 
definicją WB-SWD jest pytanie o sensowność pojawienia się w nazwie tego 
systemu słowa wirtualny, w jakim sensie system ten jest wirtualny i czy 
rzeczywiście musi on takim być? Wyczerpującej odpowiedzi można będzie 
udzielić dopiero po szczegółowym przedstawieniu architektury WB-SWD, co 
zostanie zrealizowane w kolejnej części opracowania. Na tym etapie musimy 
poprzestać na stwierdzeniu, iż użycie w nazwie słowa wirtualny oznacza: po 
pierwsze, że jest to system osadzony w Internecie i stamtąd tylko zdalnie 
dostępy; po drugie, że system ten wraz ze swoimi użytkownikami formuje 
Organizację Wirtualną o celach zasygnalizowanych w definicji WB-SWD. 

Drugie z nasuwających się pytań może dotyczyć kwestii branżowości 
systemu. Dlaczego w nazwie, w definicji i w liście cech systemu podkreśla się 
każdorazowo, iż jest to system dedykowany dla jakiejś konkretnej branży? Otóż 
branżowość tych systemów57 jest warunkiem koniecznym, systemy te bowiem: 
 Są branżowe ze względu na interfejs – stosujący pojęcia i nazewnictwo 

zrozumiałe i charakterystyczne dla danej branży. 
 Są branżowe ze względu na zawartość podsystemu modeli, 

charakterystyczną dla branży. 
 Są branżowe ze względu na techniki inteligentne stosowane w danej branży. 
 Są branżowe ze względu na zbiór parametrów opisujących otoczenie 

branży. 
 Są branżowe ze względu na bazę wiedzy systemu ekspertowego – która 

zawiera reguły obowiązujące w branży i opisujące daną branżę. 
  

Dodatkowym argumentem na branżowość WB-SWD jest argument 
ekonomiczny - w warunkach małego lub średniego biznesu organizacja nie jest 
w stanie ze względu na koszt, samodzielnie zbudować SWD zawierającego 
takie elementy jak to wskazano dla WB-SWD. Organizacja taka nie jest także w 
stanie aktualizować na bieżąco podsystemów już posiadanego systemu. 
Związek branżowy lub państwo w to miejsce, może wspierać małą 
przedsiębiorczość58 – tworząc i wspierając podtrzymywanie istnienia 
proponowanych WB-SWD. Stąd systemy te z założenia mają być 

                                                      
57 zastosowano liczbę mnogą bo widać z powyższego, iż nie będzie to jeden system ale wiele systemów dla 
różnych branż – identycznych z technicznego punktu widzenia ale różnych pod względem stosowanych 
modeli i technik inteligentnych, różnych także pod względem zawartości bazy wiedzy systemu 
58 porównaj z uwagami w: Oleński  (2003) str. 34 
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implementowane i aktualizowane na poziomie ponad pojedynczą organizacją – 
to znaczy na poziomie co najmniej branżowym. 

Trzecim z możliwych pytań, może być pytanie o zgodność 
zaproponowanej koncepcji WB-SWD z motywacjami jakie leżą u jego podstaw, 
a zostały zaprezentowane w dwu pierwszych rozdziałach bieżącej części 
opracowania. Pierwsza z przedstawionych motywacji wymaga wyposażenia 
współczesnej organizacji w takie narzędzie, które będzie dokonywało 
automatycznej dyskryminacji napływających informacji i automatycznego 
generowania wiedzy z tej części informacji jaka pozostała po zastosowaniu 
filtrów. Czy WB-SWD jest takim narzędziem? 

Definicja WB-SWD wymaga aby system ten spełniał wszystkie 
dziesięć funkcji wymienionych bezpośrednio przed nią. Zauważmy, że funkcja 
druga i trzecia opisują mechanizmy systemu realizujące dokładnie to, co jest 
wymagane w treści pierwszej motywacji. Mechanizmy te automatycznie 
zbierają informacje zarówno z otoczenia jak i wnętrza sumy organizacji 
będących użytkownikami danego egzemplarza WB-SWD, następnie dokonują 
ich klasyfikacji i zależnie od charakteru danego parametru – przekazują go 
bezpośrednio do systemu; lub dokonują jego przekształcenia i warunkowo 
przekazują do systemu; lub warunkowo generują nową lub aktualizują istniejąca 
regułę w bazie wiedzy systemu – reasumując mechanizmy te filtrują informację 
i warunkowo generują nową wiedzę sytemu. Uzupełnieniem tych 
mechanizmów jest mechanizm opisany przez funkcję szóstą, który także służy 
generowaniu nowej wiedzy w systemie na podstawie, między innymi, 
informacji zebranych przez system. 

Druga z przedstawionych motywacji wskazuje globalizację jako szansę 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, szansę otwierającą się przed nimi pod 
warunkiem, iż: potrafią umiejętnie zastosować technologie informatyczne i 
telekomunikacyjne; potrafią konkurować wiedzą; potrafią obserwować 
otoczenie i natychmiastowo reagować na pojawiające się zagrożenia lub szanse. 
Czy stosowanie przez małe lub średnie przedsiębiorstwa WB-SWD wspomaga 
je w spełnieniu powyższego warunku, czy wspomaga je w walce 
konkurencyjnej na globalnym rynku? 

Pod względem zastosowania technologii informatycznych i 
telekomunikacyjnych o współczesnych polskich małych i średnich 
przedsiębiorstwach, a zwłaszcza o małych można powiedzieć, że są do pewnego 
stopnia upośledzone. Przedsiębiorstwa te bowiem z jednej strony w większości 
wypadków potrafią wykorzystywać i wykorzystują technologie 
telekomunikacyjne, zwłaszcza związane z Internetem, z drugiej zaś strony w 
zakresie wykorzystania systemów informatycznych: 
 stosują na co dzień jedynie proste Transakcyjne Systemy Przetwarzania 

Danych i Systemy Automatyzacji Prac Biurowych; 
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 często nie posiadają odpowiedniego potencjału ekonomicznego do zakupu 
lub samodzielnego opracowania systemów wyższej klasy, takich jak SWD, 
SCM, CRM, ERP; 

 niejednokrotnie nie posiadają odpowiedniego potencjału intelektualnego do 
efektywnego wykorzystania systemów wyższej klasy; 

 i niejednokrotnie w ogóle nie wiedzą o istnieniu takich systemów i 
możliwościach wynikających z ich zastosowania. 

 
Stąd zastosowanie przez takie przedsiębiorstwo WB-SWD podniesie je 

do wyższej klasy w zakresie stosowania technologii informatycznych 
zwłaszcza, iż od strony funkcjonalnej WB-SWD jest systemem przygotowanym 
do współpracy właśnie z takimi przedsiębiorstwami, które są nieprzygotowane 
do zastosowania SWD. 

Wśród wielu tendencji współczesnego rynku wymienia się jednoczesną 
konkurencję i współpracę między organizacjami gospodarczymi (Grudzewski i 
Hejduk (2002)), taką właśnie współpracę59 umożliwia wspólne zastosowanie 
przez grupę organizacji z danej branży WB-SWD. Wspólne zastosowanie tego 
systemu umożliwi kumulację60 wiedzy sumy użytkowników, a przez to 
dysponowanie wiedzą na taką skalę, iż możliwa się staje konkurencja na 
płaszczyźnie wiedzy z dużymi globalnymi organizacjami. Zauważyć w tym 
miejscu należy, że nawet organizacje dysponujące własnym SWD odniosą 
korzyść ze stania się użytkownikiem WB-SWD, albowiem staną się one w ten 
sposób elementem zbioru akumulacji wiedzy – dodając na bieżąco swoją 
wiedzę, będą także czerpać z wiedzy pozostałych. 

Ostatnią z kwestii związanych z drugą motywacją jest zdolność 
organizacji do stałej obserwacji otoczenia i natychmiastowej reakcji na 
pojawiające się zagrożenia lub szanse. Tego rodzaju zdolności61 dostarcza 
wszystkim swoim użytkownikom WB-SWD. Wśród funkcji tego systemu 
znajdujemy bowiem: 
 funkcje stałego monitoringu parametrów zarówno otoczenia jak i wnętrza 

organizacji; 
 funkcje uaktywniające tzw. procedury alarmowe będące reakcją systemu na 

przekroczenie przez wskaźniki alarmowe wartości dopuszczalnych; 
 funkcje stałej aktualizacji wiedzy systemu, dzięki czemu decydent ma 

gwarancję, iż oferowana mu informacja lub ekspertyza są zawsze aktualne. 
 

                                                      
59 można ją nazwać integracją na poziomie intelektualnym, co szerzej zostanie rozwinięte dalej 
60 a także dywersyfikację ryzyka podejmowanych decyzji, co także szerzej zostanie rozwinięte dalej 
61 lub potencjalnej zdolności – człowiek decydent musi jeszcze chcieć skorzystać z informacji czy ekspertyzy 
generowanej przez system 
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3.2 ARCHITEKTURA 
Prezentacja architektury systemu WB-SWD, zostanie zrealizowana na 

tle i w oparciu o proponowane, różne warianty architektury SWD. W rozdziale 
poświęconym definicji SWD, wymienione zostały podstawowe i opcjonalne 
składowe SWD. Przypomnijmy, iż do podstawowych składowych zaliczono 
podsystemy: dialogu z użytkownikiem, zarządzania danymi i zarządzania 
modelami; do opcjonalnych zaś zaliczono podsystemy: technik inteligentnych i 
powiązań w sieci. Architektura SWD zawierającego tylko podstawowe 
składowe, w wypadku większości proponowanych koncepcji prezentuje się 
identycznie lub bardzo podobnie. Rysunki 3, 4 i 5 prezentują przykłady trzech 
koncepcji architektury SWD, zaczerpnięte ze źródeł, które można uznać za 
klasyczne. Przyjrzyjmy się konceptualnym podobieństwom i różnicom, 
proponowanych architektur.  

Podstawowym podobieństwem jest obecność w każdej z nich 
wszystkich podstawowych składowych SWD, aczkolwiek poszczególne 
architektury stosując różne nazewnictwo i formę odwołują się do tych 
składowych bezpośrednio lub nie. I tak pierwsza z prezentowanych koncepcji 
(Rys. 3) bezpośrednio odwołuje się do obecności podstawowych składowych 
wskazując ich obecność i miejsce w systemie explicite i stosując standardowe 
nazewnictwo. Druga z koncepcji  (Rys. 4), za wyjątkiem podsystemu dialogu z 
użytkownikiem, nie wydziela pozostałych dwu podsystemów jako osobnych 
lecz przedstawia je jako jeden podsystem, jednak opisowa definicja tego 
podsystemu nie pozostawia wątpliwości, iż chodzi tu o sumę podsystemów 
zarządzania danymi i modelami. Trzecia koncepcja (Rys. 5) dokonuje innego 
podziału niż dwie poprzednie, wyraźnie wydziela podsystem dialogu jednak 
funkcje pozostałych podsystemów rozdziela pomiędzy dwa, nie stosowane 
wyżej, podsystemy nazwane – mechanizm rozwiązywania problemu  i  
informacje i system wiedzy. Analiza zawartości tych dwu podsystemów 
pozwala jednak zauważyć, iż w sumie zawierają one pełną funkcjonalność 
podstawowych dla SWD podsystemów zarządzania danymi i modelami.  
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Rysunek 3 Koncepcja #1 – architektury SWD zawierającej tylko 
podstawowe składowe 

 

Źródło: Turban (1990) str. 112, Rys. 4.2 
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Rysunek 4 Koncepcja #2 – architektury SWD zawierającej tylko 
podstawowe składowe 

 

 
Źródło: Laudon i Laudon (2000) str. 471, rys. 15-1 
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Rysunek 5 Koncepcja #3 – architektury SWD zawierającej tylko 
podstawowe składowe 

 
Źródło: Kisielnicki i Sroka (1999) str. 231, rys. 7.2 
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Podobnie jak w przedstawionych tu trzech koncepcjach tak i u innych 
autorów – obecność podstawowych składowych SWD jest zawsze 
niezaprzeczalna. Istnieją jednak pomiędzy proponowanymi koncepcjami 
różnice, sugerujące niejednokrotnie obecność pewnych dodatkowych 
podsystemów lub różnie określające kierunek przepływu informacji w systemie. 
Najistotniejszą z różnic można zauważyć w koncepcji prezentowanej na 
Rysunku 3, wskazano na nim możliwość komunikowania się SWD z innymi 
systemami informatycznymi, co więcej, komunikowania się „w obie strony” co 
oznacza, że założono zarówno możliwość czerpania informacji przez SWD z 
innych systemów jak również i taką możliwość, iż inne systemy czerpią 
informację z SWD. Pozostałe dwie koncepcje nie prezentują62 tych możliwości. 
Druga z widocznych różnic63 polega na określeniu w różny sposób kierunku 
przepływu informacji, co prezentowane jest na rysunkach za pomocą strzałek 
(Rysunki 3 i 4) lub linii łączących bloki (Rysunek 5). Rysunek 3 wyraźnie 
wskazuje na dwukierunkowy przepływ informacji podczas gdy Rysunek 4 
sugeruje przepływ informacji tylko w kierunku użytkownika systemu. Na 
Rysunku  5 nie zaznaczono explicite tego kierunku ale zaznaczone wejście64 i 
wyjście do systemu wyraźnie sugeruje „pętlę” jaką przebiega informacja. 

Reasumując powyższe – podobieństwa dominują nad różnicami a 
wszystkie trzy zaprezentowane koncepcje można uznać za jednakowe z 
drobnymi różnicami wynikającymi, być może, z różnicy w czasie ich 
publikacji. Można więc stwierdzić, że przy założeniu istnienia tylko 
podstawowych składowych w SWD, istnieje jedna ogólnie uznawana koncepcja 
jego architektury. Tak już jednak nie jest w przypadku, gdy zakładamy, iż 
architektura SWD zawiera także dwa opcjonalne podsystemy – technik 
inteligentnych i powiązań w sieci. Koncepcji umiejscowienia podsystemu 
technik inteligentnych w architekturze SWD, a co za tym idzie określenia roli 
jaką on ma odgrywać – jest wiele. Poniżej przedstawione zostaną najistotniejsze 
z nich, a zwłaszcza te na których będzie bazować architektura WB-SWD. 
Należy jednak zauważyć, że żadna z prezentowanych koncepcji nie posługuje 
się pojęciem podsystem technik inteligentnych, co zaznaczono już w 
komentarzu do opisu tego podsystemu, większość autorów w to miejsce mówi o 
integracji SWD z Systemem Ekspertowym (SE). Nie stanowi to jednak żadnego 
konfliktu z dotychczas stosowanym tu nazewnictwem, bowiem jak również 
zaznaczono i uzasadniono w komentarzu, w toku opracowania pojęcia system 
ekspertowy i podsystem technik inteligentnych są używane zamiennie65. Stąd w 
prezentowanych niżej opisach i rysunkach zachowano oryginalne nazewnictwo. 
                                                      
62 przynajmniej explicite 
63 tym razem jest to różnica domniemana, albowiem teksty towarzyszące Rysunkom 3 i 4 nie precyzują 
wyraźnie odnośnej kwestii 
64 z punktu widzenia użytkownika 
65 autor niniejszego opracowania ma jednak świadomość, iż większość autorów prezentowanych koncepcji 
rozumiała pojęcie system ekspertowy w sposób klasyczny, czyli jako sumę bazy wiedzy i maszyny 
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Zaprezentowane zostaną następujące koncepcje SWD zawierającego 
opcjonalne podsystemy technik inteligentnych i powiązań w sieci: 
 Integracja SE z wszystkimi podstawowymi podsystemami SWD – Rysunek 

6. 
 SE jako oddzielny komponent SWD – Rysunek 7. 
 SE rozszerzający proces podejmowania decyzji SWD –  Rysunek 8. 
 Zunifikowana architektura inteligentnego SWD – Rysunek 9. 
 SWD z SE i powiązaniami w sieci – Rysunek 10. 

 Integracja ES z wszystkimi podstawowymi podsystemami 
SWD 

W pierwszej z koncepcji66 założono, że SE wspomaga działania 
wszystkich istniejących podsystemów SWD, a nawet komponentów z otoczenia 
SWD takich jak użytkownik i konstruktor/projektant SWD. Na Rysunku 6 
zaznaczono kolejnymi numerami SE zintegrowane z poszczególnymi 
komponentami SWD  i otoczenia. I tak, SE#1 pełni rolę inteligentnego modułu 
podsystemu zarządzania danymi. Moduł ten umożliwia, miedzy innymi, 
stosowanie symbolicznej reprezentacji danych w bazach danych, ułatwienia w 
projektowaniu i aktualizowaniu struktur baz danych, ułatwienia w 
konstruowaniu zapytań do baz danych67.  

SE#2 to z kolei inteligentny moduł podsystemu zarządzania modelami. 
Jego podstawową rolą jest wspomaganie procesów tworzenia i stosowania 
modeli, jak również interpretacji ich wyników. Następny z systemów – SE#3 
udoskonala proces komunikacji SWD z użytkownikiem, jego rola może się 
sprowadzać do najbardziej elementarnych podpowiedzi, lub być rozbudowana 
do roli centralnego SE w SWD, który w trakcie konwersacji z użytkownikiem 
uruchamia krytyczne dla SWD czynności – w istocie sterując całym jego 
działaniem. 

Przedostatni z wymienianych – SE#4 jest konsultantem konstruktora 
danego SWD. Wspomaga prace projektowe i konstrukcyjne SWD jak również 
czynności dostosowujące architekturę SWD do aktualnych wymagań. Ostatni z 
systemów to SE#5, którego rolą jest wspomaganie użytkownika przed lub po 
zastosowaniu SWD. Wspomaga on użytkownika w takich kwestiach jak: wybór 
konkretnego SWD spośród wielu dostępnych, zasady użytkowania SWD – 
wyjaśnienie jego roli, zasady zastosowania i interpretacji wyników uzyskanych 
za pomocą SWD. 

                                                                                                                                  
wnioskującej, nie wpływa to jednak na celowość zaprezentowania tych koncepcji, gdyż stanowiły one 
doskonałą bazę do opracowania architektury WB-SWD 
66 na podstawie: Turban i Watkins (1986) 
67 szerszy opis efektów integracji  SE z bazami danych można znaleźć w:  Turban (1990, 1993, 1995, 2004)  
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Rysunek 6 Integracja ES z wszystkimi podstawowymi podsystemami 
SWD 

 
Źródło: Turban (1990) str. 688, Rys. 19.4 
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Przedstawiona tu koncepcja integracji SE z SWD może być uznana za 
idealną pod tym względem, że SE wspomaga każdy z podsystemów związanych 
z SWD. 

SE jako oddzielny komponent SWD 
Druga z prezentowanych koncepcji68 dodaje SE do SWD jako 

oddzielny, zewnętrzny w stosunku do SWD komponent. Komponent ten 
komunikuje się z podsystemem zarządzania modelami (jak na Rysunku 7) lub z 
podsystemem zarządzania danymi, przy czym komunikacja ta może być 
realizowana przez dowolny interfejs lub jako dowolne połączenie sieciowe. 

Kierunek tej komunikacji, a więc i sposób integracji może być 
realizowany na trzy następujące sposoby: 
 SE → SWD tzn. wyjście SE jest wejściem do SWD – dane lub polecenia 

generowane przez SE są przekazywane do przetworzenia lub wykonania w 
SWD; 

 SWD → SE tzn. wyjście SWD jest wejściem do SE – dane lub wyniki 
generowane przez SWD są przekazywane do SE do oceny lub interpretacji; 

 SE ↔ SWD tzn. następuje sprzężenie zwrotne w komunikacji pomiędzy 
SWD i SE. 

SE rozszerzający proces podejmowania decyzji SWD 
Ta koncepcja69 jest odmianą koncepcji poprzedniej – ponownie SE  jest 

oddzielnym komponentem w stosunku do SWD, tym razem jednak SE 
komunikuje się z podsystemem dialogu i stanowi jego wzmocnienie. 
Komunikacja ta ma miejsce wtedy gdy użytkownik SWD potrzebuje 
dodatkowych konsultacji dotyczących szczegółowych czy szczególnych 
rozwiązań i wyników generowanych przez SWD, jak również wtedy gdy 
użytkownik w oparciu o dane i modele rezydujące w SWD pragnie 
sformułować strategię. 

Zunifikowana architektura inteligentnego SWD 
Kolejna koncepcja70 proponuje umieszczenie SE w centralnym punkcie 

SWD – „na styku” wszystkich podstawowych jego podsystemów. Rolą SE jest 
pełna integracja i sterowanie tymi podsystemami w sposób inteligentny.   

                                                      
68 na podstawie: Turban i Watkins (1986) 
69 na podstawie: Chmielarz (2000a) 
70 na podstawie: Teng i in. (1988) 
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Rysunek 7 SE jako oddzielny komponent SWD 

 
Źródło: Turban (1990) str. 690, Rys. 19.5 
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Rysunek 8 SE rozszerzający proces podejmowania decyzji SWD 

 
Źródło: Chmielarz (2000a) str. 123, rys. 19 
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Rysunek 9 Zunifikowana architektura inteligentnego SWD 

 
Źródło: Chmielarz (2000a) str. 124, rys. 20 
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Rysunek 10 SWD z SE i powiązaniami w sieci 

 
Źródło: Flakiewicz (2002) str. 192, rys. 9.2 
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Dodatkowymi komponentami pojawiającymi się w tej koncepcji jest 
Interfejs Języka Naturalnego w podsystemie dialogu i  nowy, nie występujący w 
powyższych koncepcjach podsystem – podsystem Akwizycji Wiedzy71.  

SWD z SE i powiązaniami w sieci 
Przedostatnia z prezentowanych koncepcji72 jest w zasadzie identyczna 

z koncepcją czwartą z tą różnicą, iż jest to jedyna koncepcja wskazująca 
explicite istnienie i umiejscowienie, a przez to rolę podsystemu powiązań w 
sieci73.  

Warianty architektury WB-SWD 

Po zaprezentowaniu najistotniejszych spośród tych koncepcji SWD, 
które zawierają wszystkie wymieniane podsystemy, można już przedstawić 
koncepcję architektury74 WB-SWD, jako że architektura ta bazuje na wyżej 
zaprezentowanych architekturach, a zwłaszcza na pierwszej i czwartej. 
Architektura WB-SWD musi uwzględniać trzy następujące kwestie: 
1. poziom teoretycznego i praktycznego przygotowania przyszłych 

użytkowników w zakresie stosowania modeli zawartych w systemie75, jak 
również w zakresie stosowania systemu informatycznego jako takiego76; 

2. chęć i intelektualną gotowość do traktowania systemu nie tylko jako 
narzędzia wspomagającego lecz także jako narzędzia edukacyjnego; 

3. sposób realizacji dostępu do zbiorów danych przyszłych użytkowników. 
 

Biorąc pod uwagę pierwszą kwestię należy uwzględnić różny stopień 
przygotowania przyszłych użytkowników począwszy od kompletnej 
nieznajomości, a skończywszy na pełnej wiedzy na temat modeli stosowanych 
w systemie, jak i samego systemu. Druga z kwestii dzieli przyszłych 
użytkowników na dwie grupy tych, którzy chcą tylko wspomagania swoich 
decyzji, a sam system z pełnym zaufaniem traktują jako „czarną skrzynkę” i 
tych, którzy z natury krytyczni lub dociekliwi chcą każdorazowo poznać 
uzasadnienie informacji generowanych przez system jak również poszerzyć 
swoją wiedzę w zakresie stosowanych przez system modeli. Podsumowując – 
aby system uwzględniał wszystkie wymienione uwagi, w koncepcji architektury 

                                                      
71 pojecie akwizycja wiedzy,  lub inaczej pozyskiwanie wiedzy -  oznacza wydobywanie i gromadzenie wiedzy, 
opis tego pojęcia jak i całego podsystemu można znaleźć w Kisielnicki i Sroka (1999),  Mulawka (1996) 
72 na podstawie: Flakiewicz (2002) 
73 dla tej też przyczyny została tu zaprezentowana 
74 na podstawie: Gwiazda (2004a) 
75 zarówno w podsystemie zarządzania modelami jak i w podsystemie metod inteligentnych 
76 porównaj: Szyjewski (2001) str. 91 
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WB-SWD uwzględnione zostaną trzy następujące poziomy (typy) 
użytkowników: 
1. poziom elementarny – BIERNY LAIK – przeznaczony dla użytkowników 

nie posiadających żadnego przygotowania, dla użytkowników którzy nie 
żądają (nie chcą poznać) uzasadnienia w pełni automatycznie generowanej 
informacji lub sugerowanej decyzji, przyjmując sposób i efekty działania 
systemu z pełnym zaufaniem; 

2. poziom średni – AKTYWNY LAIK – przeznaczony także dla 
użytkowników bez przygotowania lecz tym razem użytkowników z 
krytycznym, dociekliwym nastawieniem takich, którzy żądają każdorazowo 
uzasadnienia generowanej przez system informacji, a ponadto chcą się 
uczyć, by docelowo samodzielnie móc sterować systemem z pominięciem 
jego automatyzmu; 

3. poziom zaawansowany - FACHOWIEC - przeznaczony dla 
przygotowanych użytkowników, zdolnych i chcących dokonywać 
wyborów, na tym poziomie użytkownicy w pełni samodzielnie sterują 
systemem, zanika jego automatyzacja. 

 
Ostatnia z kwestii jaka musi być uwzględniona dotyczy sposobu 

realizacji dostępu do zbiorów danych przyszłych użytkowników. Jak wynika z 
definicji WB-SWD ma być to system zainstalowany na zdalnie dostępnym 
poprzez Internet serwerze, stąd problemem jest miejsce fizycznego rezydowania 
zbiorów danych, do których system musi mieć dostęp, aby prawidłowo 
realizować swoje zadania. Uwzględnić należy dwie możliwości:  
1. zbiory danych przyszłych użytkowników rezydują w systemach 

informatycznych użytkowników, a WB-SWD zawiera tylko słowniki 
danych niezbędne do realizacji zdalnego dostępu do tych zbiorów; 

2. zbiory danych przyszłych użytkowników rezydują na tym samym serwerze 
co WB-SWD i stanowią jego wewnętrzny komponent. 

 
Architekturę WB-SWD uwzględniającą pierwszą z tych możliwości 

nazywać będziemy – architekturą bazową, architekturę uwzględniającą drugą z 
możliwości – architekturą rozszerzoną. Aby uwzględnić wszystkie poczynione 
wyżej uwagi koncepcja architektury WB-SWD musi być koncepcją 
wielowariantową77. Wymagane warianty przedstawione zostały na Rysunku 11. 
Na rysunku tym wprowadzono dwa typy podziałów: podział wertykalny 
dzielący WB-SWD na dwa warianty – wariant architektury bazowej i 
architektury rozszerzonej; podział horyzontalny dzielący WB-SWD na trzy 
warianty związane z trzema poziomami przyszłych użytkowników.  
                                                      
77 co nie koniecznie oznacza, że system będzie implementowany i instalowany w kilku 
wariantach/egzemplarzach – warianty wprowadzają tu podział „logiczny”, który zostanie uwzględniony w 
ostatecznej koncepcji architektury WB-SWD 
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Rysunek 11 Warianty architektury WB-SWD 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Dysproporcje w obszarach podziału  jak również forma asymetrycznej 
piramidy, zastosowane zostały z następujących powodów: 
• należy się spodziewać, iż większość przyszłych użytkowników nie wyrazi 

zgody na przeniesienie swoich zbiorów danych na serwer WB-SWD78 – co 
zostało zaprezentowane na rysunku asymetrycznością piramidy, jej obszar 
reprezentujący wariant architektury bazowej jest znacznie większy; 

• należy także się spodziewać, iż dominująca większość przyszłych 
użytkowników zaliczać się będzie do poziomu elementarnego (typ: Bierny 
Laik), bądź to z powodu rzeczywistego braku przygotowania bądź z 
powodu preferowania pełnej automatyzacji działania systemu – stąd też 
wynikają zaprezentowane proporcje obszarów związanych z poziomem 
użytkownika. 

 
 W tym miejscu można już zaprezentować koncepcję architektury WB-
SWD – wizualnie przedstawioną na Rysunkach 12 i 13. W rozdziale 3.1 
wprowadzone zostały pojęcia obszarów Otoczenia i Wnętrza  organizacji 
wirtualnej jaką tworzą wszystkie organizacje gospodarcze, będące 
użytkownikami danego egzemplarza WB-SWD. Rysunek 12 przedstawia 
miejsce jakie zajmuje WB-SWD względem tych obszarów. Jak widać system 
ten należy do Wnętrza OW i jest umiejscowiony na styku OW z jej 
Otoczeniem. Poszczególni użytkownicy WB-SWD, oznaczeni przez Org1..N, 
komunikują się z systemem indywidualnymi kanałami komunikacyjnymi 
niezależnie i równolegle. Kontakt OW z Otoczeniem79 realizowany jest za 
pośrednictwem WB-SWD, który pobiera z niego odpowiednie informacje. 
Dodatkowo i niezależnie od funkcji OW każdy z użytkowników może się 
kontaktować z Otoczeniem80 za pomocą swoich własnych systemów 
informatycznych81.  
 Rysunek 13 jest szczegółowym wycinkiem sytuacji ogólnie 
przedstawionej na Rysunku 12. Na rysunku tym przedstawiono pojedynczego 
użytkownika, aby móc szczegółowo zobrazować wszystkie komponenty 
architektury WB-SWD. Położenie i rola tych komponentów jest następująca:  
• Centralnym punktem architektury jest Inteligentny Podsystem Nadzorczy, 

przy czym „inteligentny” oznacza, że jest to System Ekspertowy82. Rolą 
tego podsystemu jest koordynowanie i nadzorowanie pracy wszystkich 
pozostałych podsystemów, co na rysunku zaznaczone zostało linią ciągłą ze 
strzałkami. Ponadto, to ten podsystem ostatecznie decyduje o aktualizacji i 
w razie potrzeby zleca aktualizację – zawartości podsystemów zarządzania 

                                                      
78 z racji bezpieczeństwa tych zbiorów lub stosowanych dotychczas innych systemów informatycznych 
korzystających z tych zbiorów 
79 pogrubiona strzałka u góry rysunku 
80 przerywane strzałki u dołu rysunku 
81 pozostałych, ewentualnie istniejących pomiędzy użytkownikami interakcji, celowo nie zaznaczono 
82 analogicznie wszędzie poniżej gdzie występuje przymiotnik inteligentny 
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danymi, zarządzania modelami i technik inteligentnych. Aktualizacja ta jest 
realizowana w oparciu o parametry przekazywane przez obydwa 
Inteligentne Podsystemy Powiązań w Sieci. Ścieżka przepływu tych 
parametrów zaznaczona została linią przerywaną ze strzałkami. 

• Zewnętrzny Inteligentny Podsystem Powiązań w Sieci – jest interfejsem 
systemu z Otoczeniem83 OW, interfejsem od strony technicznej 
realizowanym za pomocą dowolnego połączenia sieciowego w  Internecie84. 
Rolą tego podsystemu jest realizacja Funkcji#2 z definicji WB-SWD85 – 
czyli, obserwacja Otoczenia i automatyczna aktualizacja i filtrowanie zbioru 
parametrów charakteryzujących je. 

• Wewnętrzny Inteligentny Podsystem Powiązań w Sieci – jest interfejsem 
systemu z Wnętrzem OW. Rolą tego podsystemu jest realizacja Funkcji#3 z 
definicji WB-SWD86, czyli obserwacja Wnętrza i automatyczna aktualizacja 
i filtrowanie zbioru parametrów charakteryzujących je. 

• Podsystem Zarządzania Danymi – zawiera, oprócz mechanizmów 
zarządzania danymi, wszystkie niezbędne dla WB-SWD zbiory danych 
użytkownika jeżeli tylko wyraził on na to zgodę, w przeciwnym wypadku 
zawiera słowniki danych zbiorów danych użytkownika.  

• Sieciowy Interfejs Podsystemu Zarządzania Danymi – jest interfejsem 
pomiędzy powyższym podsystemem a zbiorami danych użytkownika, 
realizującym proces aktualizacji zbiorów danych lub słowników danych w 
WB-SWD. Aktualizacja ta jest zlecana przez Inteligentny Podsystem 
Nadzorczy lub przez system informatyczny użytkownika. 

• Podsystem Zarządzania Modelami – zawiera wszystkie niezbędne dla 
skutecznego funkcjonowania WB-SWD modele. 

• Podsystem Technik Inteligentnych – zawiera wszystkie niezbędne dla 
skutecznego funkcjonowania WB-SWD techniki inteligentne. 

• Inteligentny Podsystem Dialogu – jest interfejsem pomiędzy systemem a 
użytkownikiem. Działa w trzech trybach, gdzie każdy z trybów 
dostosowany jest do kolejnego z trzech, wyżej wymienionych, poziomów 
użytkownika. Wybór konkretnego trybu zależy od woli użytkownika, przy 
czym na każdym etapie konwersacji użytkownik jest władny zmienić 
bieżący tryb na inny. 

• Inteligentny Podsystem Eksperta – jest interfejsem pomiędzy systemem a 
zewnętrznym w stosunku do OW ekspertem, ekspertem mającym 
wystarczającą wiedzę i uprawnienia do ingerencji w strukturę i zawartość 
całego systemu. 

                                                      
83 porównaj: Rysunek 11 
84 analogicznie wszędzie poniżej gdzie występuje przymiotnik sieciowy 
85 porównaj: Rozdział 3.1 
86 porównaj: Rozdział 3.1 
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Rysunek 12 Architektura WB-SWD – widok ogólny 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 13 Architektura WB-SWD – widok szczegółowy 

 

Źródło: opracowanie własne 
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 Tak określona koncepcja architektury WB-SWD realizuje w pełni 
wyżej określony wymóg jej wielowariantowości: Podsystem Zarządzania 
Danymi i jego sieciowy interfejs realizują oba warianty dostępu do zbiorów 
danych użytkowników; Inteligentny Podsystem Dialogu realizuje wszystkie trzy 
warianty poziomów użytkownika. W kolejnym podrozdziale rozszerzone 
zostanie omówienie wybranych podsystemów WB-SWD. 

3.3 PODSYSTEMY 
 Jak już wyżej zaznaczono, podrozdział bieżący poświęcony będzie 
szerszemu omówieniu wybranych podsystemów WB-SWD. Będą to te 
podsystemy, których istnienie w SWD uznawane jest za opcjonalne, a więc 
podsystemy technik inteligentnych i powiązań w sieci. Ponadto omówiony 
zostanie także podsystem dialogu z uwagi na jego bardzo istotną rolę dla 
ostatecznego sukcesu takiego rodzaju systemów jakim jest WB-SWD. Opisy 
pozostałych, nie omówionych tu podsystemów przedstawionych w poprzednim 
rozdziale, na obecnym etapie koncepcyjnym wydają się być wystarczające. 

Podsystem Technik Inteligentnych 
 Większość, bo aż pięć spośród dziewięciu podsystemów WB-SWD 
opatrzona została przymiotnikiem inteligentny. Jak zaznaczono w przypisie 
oznacza to, że cztery z nich są systemami ekspertowymi, a piąty  jest zbiorem 
technik inteligentnych niezbędnych do skutecznego funkcjonowania WB-SWD. 
Stąd zanim zostanie opisana zawartość tego ostatniego i uzasadnione zostanie 
jego pojawienie się w systemie, co jest treścią bieżącego podpunktu, należy 
określić  co rozumiane jest przez pojęcie Sztuczna Inteligencja (SI), z którego to 
pojęcia wywodzą się zarówno systemy ekspertowe jak i pozostałe techniki 
inteligentne. 
 Jak dotychczas brak jest ogólnie akceptowanej definicji SI, co może 
wiązać się zapewne z tym, iż trudno jest w sposób jednoznaczny określić, czym 
jest inteligencja (Graczyński (2002)). Niżej podane przykłady takich definicji 
oscylują pomiędzy stwierdzeniem natury bardzo ogólnej a czysto praktycznym 
podaniem listy wymagań stawianych przed systemem inteligentnym. Niemniej 
jednak wszystkie one odnoszą się do kwestii zaimplementowania inteligencji w 
komputerze, stąd też mieszczą się w obszarze naszego zainteresowania. 
Wybrane definicje pojęcia SI są następujące87: 
• „Większość ekspertów zgadza się z opinią, iż SI odnosi się do dwu 

podstawowych idei. Po pierwsze do idei poznania procesu myślowego 
człowieka (czyli zrozumienia czym jest inteligencja); po drugie do 

                                                      
87 dodatkowe definicje SI można znaleźć w: Dicken i Newquist (1985)  
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reprezentowania tegoż procesu w maszynie – komputerze, robocie itp.” 
(Turban (1990)) 

• „Sztuczną inteligencją określamy tę część informatyki, która bada procesy 
rozumowania symbolicznego i niealgorytmicznego oraz reprezentację 
symbolicznie ujętej wiedzy, w celu użycia ich do wnioskowania za pomocą 
maszyny.” (Falkiewicz (1990)) 

• „SI obejmuje badania nad „inteligentnym” postępowaniem podczas 
rozwiązywania problemów i tworzenia na tej bazie „inteligentnych” 
systemów komputerowych.” (Graczyński (2002)) 

• „SI może być zdefiniowana jako próba opracowania systemu 
komputerowego (hardware’u i software’u) naśladującego zachowanie 
człowieka. System taki powinien być zdolny do: nauki języka naturalnego, 
wykonywania skoordynowanych zadań (robotyka), stosowania aparatu 
percepcyjnego dostarczającego informacji na wejściu systemu i emulowania 
ludzkiej ekspertyzy i procesu podejmowania decyzji.” (Laudon i Laudon 
(2000)) 

• Niektórzy autorzy wyrażają opinię, iż dostatecznym „sprawdzianem na 
inteligencję” komputera jest test Turinga.88 

  
 Tym co z pewnością można powiedzieć o SI po przeczytaniu 
powyższych i innych definicji jest stwierdzenie, że SI jest modelem zjawiska o 
którym nie do końca wiadomo czym jest. Nie brzmi to być może zbyt 
zachęcająco dla praktyka biznesu, który chce stosować skuteczne i wiarygodne 
narzędzia. Jednak jak pokazuje wieloletnia już praktyka, SI znajduje bardzo 
szerokie zastosowanie zarówno w biznesie jak i wielu innych dziedzinach 
między innymi z następujących powodów (Laudon i Laudon (2000)): 
• stosowanie SI (zwłaszcza masowe) może być tańsze niż kupowanie 

ekspertyzy człowieka-eksperta; 
• SI jest powielarna – raz zgromadzona wiedza może być przechowywana i 

wielokrotnie wykorzystywana w zakresie zagadnień i problemów danej 
klasy, w odróżnieniu od ludzkiej inteligencji, której w zasadzie nie daje się 
powielać; 

• SI może być dokumentowana – można śledzić jej działanie w celu 
ponownego odtworzenia, człowiek zaś nie zawsze potrafi odtworzyć proces 
swojego wnioskowania czy zachowania, na przykład ze względu na jego 
psychologiczne cechy (emocje, zmiany poglądów, postawy itp.); 

• SI może wspierać określone prace w bardziej efektywny sposób niż to 
czynią ludzie; 

                                                      
88 jeżeli człowiek nie potrafi w trakcie konwersacji odróżnić czy prowadzi ją z innym człowiekiem czy z 
maszyną, wtedy maszynę można uznać za inteligentną 
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• SI jest permanentna – systemy SI mogą zachować ekspertyzę/wiedzę, która 
mogłaby być utracona przez organizację na skutek odejścia/utraty eksperta; 

• systemy SI są o wiele szybsze niż praca ekspertów; 
• systemy SI mogą przechowywać informację/wiedzę w „aktywnej formie” – 

w formie organizacyjnej bazy wiedzy – dostępnej równolegle dla 
wszystkich, zwierającej wiedzę wykraczającą poza tę, która jest 
standardowo dostępna w podręcznikach; 

• systemy SI dostarczają mechanizmów odpornych na ludzkie odczucia takie 
jak zmęczenie lub strach; 

• systemy SI eliminują rutynowe i niesatysfakcjonujące zajęcia wykonywane 
przez człowieka; 

• systemy SI rozszerzają bazę wiedzy organizacji sugerując rozwiązania 
konkretnych problemów, które ze względu  na swój stopień złożoności 
byłyby nie do rozwiązania dla człowieka w skończonym czasie. 

 
 Powyższa lista mogłaby już stanowić dostateczny argument za tak 
szerokim zastosowaniem SI jak to ma miejsce w WB-SWD, jednak za tym 
zastosowaniem przemawiają jeszcze dwa dodatkowe argumenty. Pierwszym 
argumentem jest przewidywany typ przyszłego użytkownika systemu – jak 
zauważono w poprzednim rozdziale, w większości przypadków, będzie to 
użytkownik typu Bierny Laik, czyli użytkownik posiadający zaledwie 
elementarne przygotowanie do korzystania z WB-SWD. Ten typ użytkownika 
będzie wymagał zastosowania odpowiedniego stylu dialogu89 jak również 
zautomatyzowania do maksimum całego procesu doradczego oferowanego 
przez WB-SWD. Automatyzacja ta będzie więc niejednokrotnie oznaczała 
zastosowanie takich technik, które są dostatecznie ogólne, dają się bez 
dodatkowej (świadomej) parametryzacji zastosować w szerokim spektrum 
problemów decyzyjnych. Do takich technik należą przede wszystkim techniki 
inteligentne. Są one dostatecznie odporne na postać rozwiązywanych 
problemów i dostatecznie efektywne90. Kosztem jest tu niejednokrotne 
osłabienie generowanych wyników jednakże biorąc pod uwagę, iż 
automatyzacja jest tu warunkiem niezbędnym i mając jednocześnie pewność, że 
w wypadku użytkownika typu Bierny Laik alternatywą jest wynik otrzymywany 
bez użycia jakichkolwiek metod (wynik intuicyjny) – koszt ten jest do 
zaakceptowania. 
 Drugim argumentem za szerokim zastosowaniem SI, a w szczególności 
umieszczeniem w WB-SWD Podsystemu Technik Inteligentnych, jest wymóg 
stawiany wobec SWD, aby wspomagał on podejmowanie wszelkiego typu 
decyzji, a szczególnie decyzji częściowo i źle ustrukturalizowanych. Teoria i 
                                                      
89 co zostanie szerzej omówione w drugim z kolei podpunkcie 
90 patrz: Goldberg (1989), Michalewicz (1999), Gwiazda (2000b, 2002a, 2002b), Gwiazda i Chibowski 
(2003a, 2003b) 
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praktyka91 pokazała, iż techniki SI znakomicie się sprawdzają wszędzie tam 
gdzie tradycyjny aparat, w WB-SWD zawarty w Podsystemie Zarządzania 
Modelami, zawodzi lub jest nieadekwatny, a ma to najczęściej miejsce w 
przypadku wspomagania decyzji częściowo i źle ustrukturalizowanych. 
 Zważywszy na powyższe w WB-SWD, a w szczególności w 
Podsystemie Technik Inteligentnych, zastosowanie znajdą następujące techniki 
zaliczane do SI: 
• systemy ekspertowe – przede wszystkim do inteligentnego sterowania tymi 

wszystkimi podsystemami, które opatrzone zostały przymiotnikiem 
inteligentny; 

• sieci neuronowe – dla problemów prognozowania, ekstrakcji wiedzy, 
optymalizacji i maszynowego uczenia się; 

• metody ewolucyjne – dla problemów optymalizacji, ekstrakcji wiedzy i 
maszynowego uczenia się; 

• symulowane wyżarzanie i przeszukiwanie tabu – dla problemów 
optymalizacji; 

• logika rozmyta – przede wszystkim w Inteligentnym Podsystemie Dialogu. 
  
 Ostateczna decyzja co do doboru konkretnych z wyżej wymienionych 
technik, jak również szczegółowego zakresu ich zastosowania, będzie 
każdorazowo zależna od branży dla której implementowany będzie dany 
egzemplarz WB-SWD. 

Podsystem Powiązań w Sieci 
 Podsystem o nazwie dosłownie tak sformułowanej w WB-SWD nie 
istnieje, jednak istnieją trzy podsystemy, które w swej nazwie mają zawarte 
pojęcie sieci, są to: Sieciowy Interfejs Podsystemu Zarządzania Danymi, 
Wewnętrzny Inteligentny Podsystem Powiązań w Sieci i Zewnętrzny 
Inteligentny Podsystem Powiązań w Sieci. W przypisie do pierwszego z nich 
zaznaczono, iż od strony technicznej zadania tego podsystemu są realizowane 
za pomocą dowolnego połączenia sieciowego w  Internecie. Analogicznie jest w 
przypadku dwu pozostałych podsystemów – oba korzystają z połączeń 
sieciowych w Internecie. Na tym etapie na jakim jest realizowane niniejsze 
opracowanie, a więc na etapie koncepcyjnym, nie sposób jest określić 
konkretnych parametrów połączeń sieciowych z jakich powinny korzystać 
wymienione podsystemy, aby efektywnie realizować swoje zadania. Tempo 
zmian technologicznych w informatyce i telekomunikacji jest tak duże, iż 
sensownym będzie określanie tych parametrów dopiero na etapie implementacji 
konkretnego egzemplarza WB-SWD. Jedyne dwie kwestie, które tutaj można 
                                                      
91 patrz na przykład: Baborski (1997, 1998), Sroka i Stanek (1995),  Sroka i Olszak (1998), Zieliński (2000), 
Gwiazda (2002) 
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poruszyć to kwestia zagrożeń związanych z korzystaniem z łącz Internetowych i 
kwestia zgodności formatu zapisu danych pomiędzy systemem, użytkownikami 
i otoczeniem. 
 Zagrożenia związane z korzystaniem z łącz internetowych można 
podzielić na dwie klasy: 
• zagrożenia przypadkowe-masowe, 
• zagrożenia celowe-jednostkowe. 
  
 Do pierwszej z tych grup zaliczymy takie zjawiska jak: ślepe ataki 
hackerów i ślepe rozpowszechnianie wirusów komputerowych wszelkiego typu. 
Gdzie przez ślepe rozumiemy takie działanie, które swój cel wybiera 
przypadkowo – hacker atakuje dowolny serwer dla samej satysfakcji ataku, 
autor wirusa rozpowszechnia go dla samej satysfakcji siania zniszczenia w 
systemach informatycznych. Zarówno jeden jak i drugi za swój cel obierają 
wszystkich ale też nikogo konkretnie co oznacza, że ich ewentualny atak ma 
charakter przypadkowy i jednocześnie masowy.  Do drugiej grupy ataków 
zaliczymy te, które przy zastosowaniu zazwyczaj tych samych środków co 
wyżej, realizowane są z myślą o zaatakowaniu konkretnie naszego systemu 
informatycznego czy telekomunikacyjnego. 
 Przed atakami pierwszego typu można stosunkowo łatwo zabezpieczać 
swój system – po pierwsze ponieważ są to ataki masowe, stąd i masowo 
produkowane są środki obrony przeciw tego typu atakom; po drugie ponieważ 
są to ataki ślepe, atakujący którego atak zostanie odparty przenosi zazwyczaj 
swoje zainteresowanie na inny łatwiejszy do zaatakowania system.  Ataki 
drugiego typu są znacznie groźniejsze, są jednostkowe stąd nie istnieją masowo 
dostępne środki obrony przed nimi, są celowe stąd można się spodziewać uporu 
i konsekwencji w działaniu atakującego. 
 Na obecnym etapie rozwoju technologii jednym czego można na pewno 
wymagać od Podsystemów Powiązań w Sieci WB-SWD, obok rutynowego 
stosowania masowo produkowanych środków obrony92, jest wymóg 
bezwzględnego szyfrowania wszelkich transmisji realizowanych w Internecie. 
Dodatkowym wymogiem, zwłaszcza jeżeli uznamy, iż zasoby informacyjne 
systemu mają charakter krytyczny, może być wymóg szyfrowania wszelkich 
informacji przechowywanych przez system. Bez wątpienia wpłynie to 
negatywnie na szybkość realizacji zadań przez system, jednak w razie 
zaistnienia skutecznego ataku mamy pewność, iż nie wykradziono nam 
efektywnie żadnych krytycznych informacji. 
 Drugą z kwestii do omówienia w bieżącym podpunkcie jest – zgodność 
formatu zapisu danych pomiędzy systemem, użytkownikami i otoczeniem. 

                                                      
92 takich jak: programy i skanery antywirusowe, firewall’e,  programy do tworzenia kopii zbiorów danych 
systemu (backup)   itp. 
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Wszystkie z podsystemów WB-SWD działających w Sieci realizują w ramach 
swoich zadań pobieranie i transmisję danych i informacji: 
• Sieciowy Interfejs Podsystemu Zarządzania Danymi – pobiera dane ze 

zbiorów danych użytkowników lub informacje dotyczące słowników 
danych; 

• Wewnętrzny Inteligentny Podsystem Powiązań w Sieci – pobiera z Wnętrza 
OW wartości obserwowanych parametrów; 

• Zewnętrzny Inteligentny Podsystem Powiązań w Sieci – pobiera z 
Otoczenia OW wartości obserwowanych parametrów. 

 
 Ponieważ nawet na etapie implementacji WB-SWD nie znani są 
faktyczni przyszli użytkownicy, nie sposób jest określić w jakich formatach 
będą występować gromadzone przez nich dane. To samo dotyczy parametrów 
obserwowanych zarówno w Otoczeniu93 jak i Wnętrzu OW – format w jakim 
będą dostępne, jest w większości wypadków nie znany lub może ulec zmianie. 
Wynika stąd konieczność zaadoptowania istniejącego94 lub opracowania 
własnego mechanizmu automatycznej konwersji z istniejącego formatu źródła 
informacji lub danych na format stosowany w WB-SWD. Co więcej mechanizm 
ten musi być transparentny zarówno dla przyszłego użytkownika jak i dla 
wszelkich źródeł informacji. W  mechanizm ten muszą zostać wyposażone 
wszystkie działające w Sieci podsystemy WB-SWD. 

Inteligentny Podsystem Dialogu 
 We wstępie do bieżącego rozdziału stwierdzone zostało, iż szersze 
omówienie Podsystemu Dialogu95 wynika z jego krytycznej, zdaniem autora, 
roli w ostatecznym sukcesie tego rodzaju systemów jakim jest WB-SWD. W 
opinii o niezwykłej istotności interfejsu użytkownika autor nie jest 
odosobniony, podobną opinię wyraża większość autorów wypowiadających się 
w tej kwestii. Dudycz (2003) stwierdza, że „Najbardziej widocznym 
składnikiem systemu informatycznego, uzasadniającym jego przydatność, jest 
wyjście systemu, przekazujące informacje jego użytkownikom. Stanowi ono 
często podstawę akceptacji funkcjonowania danego systemu. Na tę ocenę ma 
również wpływ zastosowany sposób prezentacji informacji, który odgrywa 
coraz większą rolę niezależnie od rodzaju i skali zastosowań informatyki 
ekonomicznej.” Podobnie wypowiadają się Wrycza (1999): „Sposób 
prowadzenia dialogu, komunikowania się człowieka z komputerem, ma coraz 
większe znaczenie, bowiem dotyczy wszystkich użytkowników komputerów, 
                                                      
93 w wypadku Otoczenia mogłoby się wydawać, iż zestaw tych parametrów może być określony a w 
konsekwencji może być znany format ich zapisu, jednak WB-SWD ze swej natury jest systemem 
ewoluującym stąd i zestaw ten także będzie ewoluował 
94 dobrym kandydatem do tej roli może być technologia ODBC firmy Microsoft 
95 na podstawie: Gwiazda (2004d)  
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niezależnie od wykształcenia czy wiedzy informatycznej.” i Szyjewski (2001): 
„Przy opracowaniu produktu (informatycznego) należy zwracać uwagę ma jego 
użyteczność i łatwość użytkowania.”. Z powyższych i wielu innych podobnych 
opinii wynika nacisk jaki został położony w niniejszym opracowaniu na 
określeniu postaci Inteligentnego  Podsystemu Dialogu.  
 Jak zaznaczono w komentarzu do Rysunku 11,  w WB-SWD należy 
przede wszystkim skoncentrować się na współpracy z użytkownikiem poziomu 
elementarnego lub średniego. Implikuje to zastosowanie specyficznego 
interfejsu użytkownika, interfejsu który musi gwarantować, iż: 
• pierwszy kontakt z systemem będzie bardzo łatwy, pierwsze efektywne 

zastosowanie systemu nie musi być poprzedzone długotrwałym szkoleniem; 
• system musi być przygotowany do konwersacji z użytkownikiem 

nieprzygotowanym merytorycznie do korzystania z zawartych w systemie 
modeli. 

  
 Decydując się na zaproponowanie jakiejś konkretnej postaci interfejsu, 
która spełniałaby powyższe wymagania mamy do dyspozycji, z 
technologicznego punktu widzenia, następujące typy interfejsów96: 
1. Konwersacyjne oparte na: 

• sztucznym języku komend (np. SQL), lub 
• na języku naturalnym, lub 
• na przepytywaniu użytkownika w trybie pytanie-odpowiedź. 

2. Graficzne – oparte na systemach wielopoziomowych listach wyboru (menu) 
i manipulacji obiektami reprezentowanymi w postaci ikon. 

3. Formularzowe – oparte na systemach złożonych formularzy (związane 
głównie z językami 4GL). 

4. Hybrydowe – stanowiące połączenie różnych mechanizmów z wyżej 
wymienionych typów interfejsów.  

 
 Zgodnie z sytuacją przedstawioną na Rysunku 11, proponowany 
interfejs musi być trój-poziomowy, gdzie każdy z poziomów realizuje 
komunikację z konkretnym typem użytkownika. Stąd proponowany interfejs 
będzie typem interfejsu hybrydowego z dominacją elementów interfejsu 
graficznego,  formularzowego i przepytywaniu użytkownika w trybie pytanie-
odpowiedź. 
 Zasadniczy moduł interfejsu realizujący konwersację z WB-SWD na 
poziomie Bierny Laik oparty będzie na idei kreatorów. Idea kreatora – czyli 
dialogu prowadzonego z użytkownikiem w celu realizacji konkretnego zadania 
bądź rozwiązania konkretnego problemu – jest najlepiej dostosowana do tego 
poziomu użytkownika, gdyż: 
                                                      
96 na podstawie: Turban (1990, 2004) 
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1. nie wymaga od użytkownika pamiętania i uczenia się kolejnych kroków 
jakie należy podjąć w celu realizacji zadania; 

2. może w pełni zautomatyzować cały proces decyzyjny – dobór stosowanych 
metod może być całkowicie zasłonięty przed użytkownikiem; 

3. może pełnić funkcję dydaktyczną – obok automatycznego rozwiązywania 
konkretnego zadania – uczyć metody (lub metod) użytej do tego 
rozwiązania. 

 
 Na poziomie Biernego Laika zastosowane kreatory: 
• będą prowadzić konwersację w kategoriach rozmytych – to znaczy nie 

wymagać od użytkownika precyzowania kategorii ilościowych lecz 
umożliwiać mu posługiwanie się pojęciami typu mały, duży, średni; 

• w trakcie pierwszej sesji będą zdolne do automatycznego (bez udziału 
użytkownika) przepytania zbiorów danych użytkownika i po rozpoznaniu 
ich struktur  -  do posługiwania się nazwami obiektów z tych zbiorów (np. 
tabel, kolumn, widoków) w toku swego działania; 

• umożliwią użytkownikowi pozostanie w znanym sobie środowisku, stąd 
będą umożliwiać przenoszenie danych do kreatora metodą zaznacz-
przenieś-upuść; 

• umożliwią użytkownikowi każdorazowo cofanie się na poprzednie etapy 
(kroki) kreatora w celu anulowania lub zmiany jakiejś decyzji; 

• umożliwią przerwanie działania kreatora na każdym etapie i przełączenie 
się do interfejsu działającego na innym poziomie. 

 
 Interfejs działający na poziomie Aktywny Laik różni się od wyżej 
opisanego tylko dwoma elementami: 
• konwersacja może (na życzenie  użytkownika) odbywać się przy 

zastosowaniu precyzowania  kategorii ilościowych – czyli bez stosowania 
pojęć rozmytych; 

• konwersacja musi umożliwiać na każdym etapie na odpowiedzi na pytania 
„dlaczego?” i „jak?” – uzasadniające kolejne automatycznie podejmowane 
przez system decyzje i uczące jak samodzielnie do nich dochodzić. 

 
 Stąd na poziomie Aktywnego Laika konwersacja bazuje na 
hypertekstowej bazie wiedzy o dziedzinie i wewnętrznych mechanizmach 
uzasadniających, standardowo wbudowanych w systemy ekspertowe. 
 Interfejs dla poziomu Fachowiec działać będzie odmiennie od obydwu 
przedstawionych tu typów. Na tym poziomie użytkownik nie ma już do 
dyspozycji automatycznych kreatorów lecz realizuje konwersację z WB-SWD 
za pomocą standardowych, wielopoziomowych list wyboru (menu). 
Samodzielnie podejmuje wszystkie decyzje, a jedynym elementem 
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wspomagającym jest tradycyjny system pomocy, którego zawartość jest oparta 
na hypertekstowej bazie wiedzy systemu ekspertowego. 
 Granica pomiędzy przedstawionymi poziomami interfejsu jest płynna, 
to użytkownik wybiera aktualnie stosowany typ interfejsu i w każdej chwili 
może go zmienić na inny z jednoczesną gwarancją, iż efekty dotychczas 
wykonanej pracy lub etap realizowanego właśnie procesu decyzyjnego zostaną 
zachowane i kontynuowane na nowo wybranym poziomie. 
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4. WIRTUALNOŚĆ WB-SWD 

 W definicji WB-SWD zostało stwierdzone i dalej w tekście 
opracowania wielokrotnie podkreślane, że system wraz ze swoimi 
użytkownikami tworzą organizację wirtualną. Treścią tego rozdziału jest 
doprecyzowanie tego stwierdzenia97. Po pierwsze należy odpowiedzieć na 
pytanie czym jest organizacja wirtualna, jak jest definiowana i czym się 
charakteryzuje. W pierwszym podrozdziale udzielona zostanie odpowiedź na to 
pytanie. Podrozdział drugi przedstawi podstawowy cel dla jakiego w oparciu o 
WB-SWD, formowana ma być organizacja wirtualna - kwestię dywersyfikacji 
ryzyka związanego z procesem decyzyjnym. Z treści tego podrozdziału będzie 
ponadto wynikało, iż aby zrealizować wymieniony cel, związek użytkowników 
WB-SWD musi w rzeczywistości formować organizację wirtualną. Wykazanie, 
iż faktycznie tak jest będzie treścią podrozdziału trzeciego. 

4.1 DEFINICJA ORGANIZACJI WIRTUALNEJ 
 „Firmy, które podchodzą teraz do Internetu nieufnie lub bardzo 
ostrożnie, będą mogły spać spokojnie. Będzie to jednak sen wieczny, ponieważ 
za kilka lat prawdziwych firm tradycyjnych już nie będzie, działalność 
prowadzić będą wyłącznie firmy internetowe lub internetowo-tradycyjne” 
(Biczyński (2003)). Tak przewiduje analiza wykonana przez firmę analityczno-
doradczą „Gartner Group” co oznacza, że organizacje gospodarcze albo 
zaakceptują nieuchronną konieczność zaistnienia w Internecie albo czeka je 
regres, a na następnie wypadnięcie z rynku. Organizacja przyszłości będzie 
więc zmuszona do równoległego działania w dwu środowiskach 
ekonomicznych – w środowisku tradycyjnym (dotychczasowym) i w 
środowisku wirtualnym. W ostatnim z nich, czyli wirtualnym środowisku 
ekonomicznym można wyróżnić cztery wymiary (Bielecki (2001)): 
• wymiar informacyjny, 
• wymiar komunikacyjny, 
• wymiar dystrybucyjny, 
• wymiar transakcyjny. 
 
 Zaistnienie organizacji w każdym z tych wymiarów może jej przynieść 
następujące korzyści (Bielecki (2001)): 

                                                      
97 na podstawie: Gwiazda (2005a) 
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• W wymiarze informacyjnym – zwiększenie znajomości organizacji 
gospodarczej i jej produktów poprzez działania marketingowe. 

• W wymiarze komunikacyjnym – wpływanie na kształtowanie się wizerunku 
organizacji poprzez monitorowanie rynku i wydawanie opinii 
zainteresowanym klientom. 

• W wymiarze dystrybucyjnym – redukcję kosztów i tworzenie nowych 
produktów dzięki dystrybucji poprzez Internet. 

• W wymiarze transakcyjnym – redukcję kosztów, poprawę jakości i 
tworzenie nowych produktów dzięki transakcjom poprzez Internet. 

 
 Jak widać więc, organizacje gospodarcze są faktycznie „skazane” na 
funkcjonowanie w środowisku wirtualnym, rodzi się wszakże pytanie o formy 
funkcjonowania w tym środowisku. Jedną z propozycji formułują analitycy z 
firmy „Alliance for Converging Technologies” i wyróżniają oni trzy 
następujące formy (Porębska-Miąc (2002)): 
 Przedsiębiorstwo usieciowione – podstawowa jednostka funkcjonalna 

nowego środowiska gospodarczego; przedsiębiorstwo wykorzystuje sieci i 
systemy oparte na wiedzy do zwiększenia swoich zdolności do uczenia się, 
dzielenia wiedzy i szybkiego reagowania na potrzeby klientów. 

 Wspólnota e-biznesowa – sieć dostawców, dystrybutorów, pośredników 
handlowych wykorzystujących Internet i inne media elektroniczne jako 
platformy do współpracy i konkurencji. 

 Środowisko gospodarcze – ogólny kontekst dla funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Środowisko to składa się z wielu wspólnot e-biznesowych, 
z których każda dąży do uzyskania pozycji dominującej sterowania całym 
środowiskiem. 

 
 Wychodząc od tych propozycji i odrzucając ostatnią z nich jako de 
facto synonim  środowiska wirtualnego, można zaproponować dwie przyszłe 
formy funkcjonowania organizacji w środowisku wirtualnym: 
• Zwykła organizacja gospodarcza – w świetle tego co wyżej powiedziano, 

każda organizacja będzie funkcjonować w środowisku wirtualnym, stąd 
zwykłą nazywamy pojedynczą organizację funkcjonującą indywidualnie. 

• Organizacja wirtualna – opis tej formy, będzie przedmiotem dalszej treści 
bieżącego podrozdziału. 

 
 Wraz z początkami komercyjnego zastosowania Internetu zaczęły 
rodzić się koncepcje tzw. Organizacji Wirtualnej98 (OW). Pierwsze definicje 
tego pojęcia sięgają początku lat dziewięćdziesiątych, ostatnie pojawiły się 

                                                      
98 na określenie tego typu organizacji stosowano także wiele innych nazw, jednak ta przyjęła się i jest 
najpowszechniej stosowana 
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całkiem niedawno i kolejne zapewne pojawią się niebawem. Przyczyn tego 
należy upatrywać w tym, iż środowisko rozwoju tejże organizacji ulega stale 
bardzo dynamicznym zmianom, stąd i o niej samej „codziennie” trzeba myśleć 
inaczej. Definiowanie tego pojęcia jest dodatkowo utrudnione jeszcze z jednego 
powodu – zbyt krótko ono funkcjonuje aby istniały dobrze opisane przypadki 
tego rodzaju organizacji. Dlatego często formułowanie definicji sprowadza się 
do czynności formalno-intelektualnej a nie do czynności deskrypcyjnej99. 
Poniżej zamieszczono szereg definicji OW100, wybranych ze względu na 
różnorodność daty i miejsca ich formułowania. 
 
1. „Organizacja wirtualna jest dynamicznym narzędziem zarządzania. Opiera 

się ona na sieciach komputerowych i możliwościach korzystania z banków 
informacji takich jak Internet, który jest idealnym środkiem ułatwiającym 
osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym. Sieć organizacyjna 
stanowiąca podstawę kreowania organizacji wirtualnej jest zazwyczaj 
nieograniczonym zbiorem partnerów, którzy zaakceptowali podstawowe 
cele i zasady tejże organizacji.” (Grudzewski i Hejduk (2002)) 

2. „Czasowa sieć niezależnych przedsiębiorstw – dostawców, klientów, nawet 
wcześniejszych konkurentów, połączonych technologią informacyjną w 
celu dzielenia umiejętności i kosztów dostępu do nowych rynków.” (Byrne 
i Brandt (1993)) 

3. „Połączenie dziesiątek, a nawet setek firm, przy czym każda z nich 
skupiona jest na tym rodzaju działalności, który wykonuje najlepiej oraz 
wszystkie są połączone elektroniczną siecią tak, że pracują jako jedna 
całość, elastycznie i przy niższych kosztach, bez względu na swoją 
lokalizację.” (Upton i McAfee (1996)) 

4. „Wirtualna organizacja tworzona jest na zasadzie dobrowolności przez 
organizacje, które wchodzą ze sobą w różnego typu związki dla realizacji 
celu, który ma za zdanie przyniesienie im korzyści większych niż wtedy, 
gdy działały w sposób tradycyjny. Dla wspólnego działania nie istnieje 
konieczność zawarcia umów cywilno prawnych. Czas trwania tego związku 
ustalony jest przez organizację, która pierwsza uzna, że jego istnienie jest 
dla niej niekorzystne. Pozostałe organizacje jeśli uznają to za korzystne, 
mogą kontynuować wirtualny związek bez organizacji, która wystąpiła, lub 
też związać się z innymi organizacjami.” (Kisielnicki (1997)) 

5. „To, o czym kadra kierownicza myśli w dzisiejszych czasach, to: wzrost, 
globalizacja, krótki cykl realizacji dostaw, szybkość i konkurencyjność. 
Powtarzamy ciągle naszym klientom, że e-biznes nie jest zmianą sposobu 

                                                      
99 w tym kontekście rację ma Pańkowska (1998) stwierdzając, że: „Organizacja wirtualna nie jest instytucją, 
lecz sposobem rozwiązywania problemów. Stanowi konceptualną strukturę dla poprawy wydajności i 
efektywności w rzeczywistej organizacji.” 
100 trzy z niżej zamieszczonych definicji organizacji wirtualnej pochodzą z: Grudzewski i Hejduk (2002) 
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prowadzenia interesów w ich branżach, która jest jedynie wspomagana, 
pobudzana i umożliwiana przez technologię... Mówimy im, że jest to 
całkowite przekształcenie ich przedsiębiorstw tak, aby korzystać z 
elektronicznego rynku.” (Tapscott (1998)) 

6. „Organizacja wirtualna określana jest również jako organizacja sieciowa. 
Jest to taki model organizacji, w której nastąpiło połączenie zasobów 
współpracujących ze sobą firm, realizujących wspólne przedsięwzięcia w 
celu, który ma przynieść im korzyści, większe niż wtedy gdyby działały w 
sposób tradycyjny.” (Szymanowski i Perkowski (1999)) 

7. „Organizacja wirtualna jest tymczasową siecią niezależnych firm stworzoną 
za pomocą sieci typu Internet celem zrealizowania konkretnego 
przedsięwzięcia poprzez wspólne wykorzystanie umiejętności typowych dla 
każdej z tych firm.” (Porębska-Miąc (2001)) 

8. „Ujmując najogólniej, wirtualna organizacja polega na włączeniu 
wszystkich lub tylko niektórych ludzi z różnych organizacji do wspólnej 
gry na rynku ... wirtualne przedsiębiorstwo jest tworem sztucznym, który 
bazuje na indywidualnych kompetencjach kluczowych i integruje 
niezależne firmy wzdłuż wspólnego łańcucha wartości produkcji.”  
(Zimniewicz (1999)) 

 
 Analizując wyżej zacytowane definicje jak i literaturę przedmiotu, 
można stworzyć listę cech OW, która podobnie jak to miało miejsce wyżej, w 
przypadku Systemów Wspomagania Decyzji, dotyczy cech idealnej (a więc 
faktycznie nie istniejącej) OW101: 
• realizuje wspólne, jednoznacznie określone i znane wszystkim uczestnikom 

cele; 
• przynosi korzyści wszystkim uczestnikom; 
• wszyscy uczestnicy ponoszą ryzyko związane z jej funkcjonowaniem; 
• wszyscy uczestnicy mają pełen dostęp do zasobów organizacji; 
• formuje się na zasadzie dobrowolności, nie posiada żadnych formalno-

prawnych powiązań102; 
• formuje się wtedy gdy pojawiają się „okazje do wykorzystania”, wtedy gdy 

jest to uzasadnione ekonomicznie; 
• jej formowanie i skuteczne funkcjonowanie opiera się w zasadniczej mierze 

na wzajemnym zaufaniu uczestników; 
• nie posiada stałej, raz na zawsze ustalonej struktury, formuje się i 

reorganizuje zawsze wtedy, gdy jej uczestnicy odczują taką potrzebę, a role 

                                                      
101 lista cech została utworzona na podstawie: Sroka i Stanek (1995), Kubiak i Korowicki (1997), Tapscott 
(1998), Pańkowska (1998), Piotrowski (1998), Kamiński (1999), Kisielnicki i Sroka (1999), Grudzewski i 
Hejduk (2000, 2002),Braczak (2003), Cygan (2003) 
102 dzięki czemu poziom biurokracji jest obniżony do minimum 
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jakie odgrywają poszczególni uczestnicy zmieniają się wraz ze zmianą celu 
aktualnie realizowanego103; 

• dzięki możliwości stałej rekonfiguracji – posiada zdolność pełnej 
optymalizacji swojego działania, pełnego wykorzystania swoich zasobów; 

• dzięki brakowi formalnych struktur i oparciu swego funkcjonowania na 
wzajemnym zaufaniu – może znacznie szybciej104 decydować;  

• uczestnictwo w organizacji nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami 
terytorialnymi – jest organizacją ponadnarodową; 

• jej możliwości, siła, potencjał są równe sumie siły, możliwości i potencjału 
jej uczestników, dzięki czemu niweluje korzyści skali i jest w stanie 
konkurować na rynku globalnym; 

• ma tendencje do kumulowania kluczowych kompetencji swoich 
uczestników, co wraz ze wzrostem ich liczby może prowadzić do 
organizacji doskonałej – zawierającej wszystkie pożądane na danym rynku 
kompetencje; 

• z technologicznego punktu widzenia opiera się na wykorzystaniu 
nowoczesnych systemów informatycznych i infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

 
 W tym miejscu realizowanego tu opisu pojęcia OW można się pokusić 
o uwagę „na marginesie”, iż w gruncie rzeczy OW jest niczym innym jak 
realizacją, na gruncie najnowszych osiągnięć technologicznych, znanego od 
wieków przysłowia: „zgoda buduje a niezgoda rujnuje”. Można powiedzieć, że 
przysłowie to zostało na nowo „odkryte” na skalę globalną dzięki pojawieniu 
się Internetu. Powracając jednak do bardziej formalnych rozważań należy 
zauważyć, iż wyżej wyliczone cechy pozwalają określić Kryteria Narodzin 
OW, lub inaczej – korzyści jakie może odnieść organizacja stając się jej 
uczestnikiem. Kryteria te i korzyści są następujące105106: 
• utworzenie jej jest zawsze uzasadnione ekonomicznie – uczestnicy odnoszą 

większą korzyść działając w OW, niż gdyby działali w pojedynkę; 
• redukcja kosztów eksploatacji zasobów rzeczowych; 
• redukcja kosztów transportu; 
• korzyści z transferu wiedzy; 
• redukcja czasu związanego z koniecznością przemieszczania się personelu; 
• stałe wykorzystanie i wzrost sumy dostępnych zasobów informatycznych i 

telekomunikacyjnych; 
• poszerzenie oferty, jej różnorodność; 
                                                      
103 często określa się to mianem rozmytej tożsamości 
104 szybciej od Zwykłej Organizacji Gospodarczej 
105 na podstawie: Perechuda (1997), Kisielnicki i Sroka (1999), Grudzewski i Hejduk (2000), Cygan (2003) 
106 oczywistym jest, iż ponownie jest to lista idealna; w większości sytuacji wystarczającą motywacją do 
uformowania OW jest spełnienie tylko kilku z wymienionych tu warunków/korzyści 
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• poprawa jakości oferowanych produktów lub usług; 
• wzrost pozycji na rynku,  
• wzrost lojalności i zadowolenia klientów; 
• wzrost tempa rozwoju własnej indywidualnej organizacji; 
• skrócenie czasu dostaw; 
• zmniejszenie zapasów; 
• wzrost precyzji planowania biznesu; 
• wzrost specjalizacji poszczególnych uczestników, a przez to wyszczuplenie 

struktur organizacyjnych i produkcyjnych. 
 
 Przedstawione wyżej korzyści powołania nowej lub przystąpienia do 
istniejącej OW wydają się bardzo atrakcyjne, nasuwa się więc pytanie dlaczego 
tego typu organizacje nie wyrastają w około „jak grzyby po deszczu”107. 
Owszem, można od wielu lat zaobserwować prawie masowe „wchodzenie” 
organizacji gospodarczych do Internetu, jednak w dominującym odsetku 
realizowane jest to przez nie w formie indywidualnej.  
O przykłady klasycznej108 OW jest bardzo trudno. Prawdopodobnie dobrą 
odpowiedzią na to pytanie będzie wskazanie barier i zagrożeń związanych z 
funkcjonowaniem tego typu organizacji.  
 Pierwsze z zagrożeń wynika z technologicznych podstaw tego typu 
organizacji. OW funkcjonuje bowiem z definicji w Sieci i jest w pełni zależna 
od wykorzystywanych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. 
Technologie te niestety obok wielu zalet posiadają także i wady – pierwszą z 
nich jest zawodność, żaden sprzęt czy oprogramowanie nie gwarantuje w stu 
procentach bezawaryjnego działania wręcz przeciwnie, wobec coraz szybszego 
„wyścigu” wśród producentów109 drastycznie skraca się czas na testowanie 
nowych produktów, co w efekcie rodzi znaczną ilość błędów (lub wad 
produkcyjnych) w sprzedawanych produktach. Potwierdzeniem tego faktu jest 
kuriozalne wręcz oczekiwanie na awarie powszechne wśród użytkowników, 
którzy przyzwyczaili się i akceptują je jako nieuchronne i codzienne zjawisko. 
Drugą z wad związanych z wykorzystywanymi technologiami są zagrożenia 
związane z szeroko pojętą przestępczością110 elektroniczną.  Bez względu na 
formy tej przestępczości – czy jest to „niewinne” działanie nieletniego hackera, 
czy też atak profesjonalisty - zawsze możemy mieć do czynienia z 
zagrożeniem111 zbiorów danych organizacji jak i z możliwością podsłuchu 

                                                      
107 zwłaszcza w Polsce 
108 w tym sensie jak to zostało określone w zacytowanych wyżej definicjach i cechach Organizacji Wirtualnej 
109 zwłaszcza oprogramowania 
110 szersze omówienie typów zagrożeń związanych z tym zjawiskiem zostanie zrealizowane w części drugiej 
opracowania, gdzie zostaną zaproponowane wybrane dla WB-SWD metody obrony i przeciwdziałania  
111 kradzieżą, zniszczeniem, nieuprawnioną aktualizacją itp. 
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elektronicznego112. Listę wad technologii informatycznych i 
telekomunikacyjnych można oczywiście kontynuować, jednak te dwie można 
uznać za najistotniejsze i stwarzające „wystarczające” zagrożenie. Zagrożenie 
to dotyczy oczywiście także zwykłych organizacji, jednak w wypadku OW jest 
ono szczególnie istotne, uderza bowiem w jej istotę – to znaczy w Wirtualność. 
 Drugim zagrożeniem113 skutecznego funkcjonowania OW jest brak 
regulacji prawnych. Trudno jest bowiem doszukiwać się ustawy regulującej 
funkcjonowanie takiej organizacji, a nawet trudno jest sobie treść takiej ustawy 
wyobrazić  - jako że z definicji organizacja ta jest tworem niestabilnym, 
powoływanym, rekonfigurowanym i likwidowanym ad hoc. Stąd, wobec braku 
tychże regulacji, rodzi się pytanie o zaufanie – zaufanie, które jest 
najistotniejszym i spajającym elementem OW. Zaufanie można określić jako 
trzecie i najistotniejsze z zagrożeń.  
 Z perspektywy OW zaufanie należy postrzegać dwojako – jako zaufanie 
klienta do organizacji i jako wzajemne zaufanie uczestników organizacji do 
siebie. Obydwa typy rodzą poważne problemy – jak wzbudzić zaufanie w 
kliencie do bytu, który de facto nie istnieje i nie jest obwarowany żadnymi 
regulacjami prawnymi; jak wzbudzić zaufanie w kliencie do bytu, którego 
formy ani sensu istnienia nie rozumie; jak wzbudzić zaufanie w partnerze 
biznesowym z którym kontaktujemy się po raz pierwszy; jak zaakceptować 
utratę kontroli nad funkcjami, które przekazaliśmy parterom. Tego typu pytania 
można by dalej mnożyć, a co gorsza literatura nie podaje prostych recept i 
odpowiedzi jak sobie z tego typu problemami radzić. Do nielicznych wyjątków 
można zaliczyć listę zasad na jakie zwracają uwagę, w kontekście zaufania, 
Grudzewski i Hejduk (2002): 
• Zaufanie nie jest ślepe – nie należy ufać wszystkim, a zwłaszcza tym 

których się nie zna114.  
• Zaufanie niweluje granice – nieograniczone zaufanie jest nierealne, jednak 

kontrola powinna pojawiać się na końcu, po wykonaniu danego zadania na 
czas którego, wykonawcy powinni otrzymać konkretne uprawnienia. 

• Zaufanie jest ścisłe – kto raz nadużyje zaufania ten bezwzględnie i 
natychmiast musi być usunięty z organizacji. 

• Zaufanie wymaga kontaktów – członkowie organizacji powinni się 
osobiście kontaktować, nawet na gruncie prywatnym, organizacja 
potrzebuje tym więcej wzajemnych kontaktów im bardziej „jest wirtualna”. 

• Zaufanie wymaga lidera – w organizacji potrzebny jest lider115 budzący 
niekwestionowane zaufanie i cedujący je (bądź nie) na innych uczestników 
organizacji. 

                                                      
112 na przykład realizowanej transakcji, lub  
113 lub wręcz barierą w powoływaniu tego typu organizacji 
114 tu ujawnia się rosnąca rola wywiadowni gospodarczych i referencji  
115 pojedyncza osoba lub cała uczestnicząca organizacja 
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Reasumując, zaufanie a w zasadzie jego brak, jest prawdopodobnie podstawowa 
barierą w powoływaniu i skutecznym funkcjonowaniu OW. 
 W wypadku zaistnienia perspektyw korzyści i przełamania 
przedstawionych tu barier OW powstaje i zaczyna realizować swój cykl życia. 
Rozróżniane są cztery zasadnicze fazy tego cyklu: poszukiwanie, 
kontraktowanie, realizacja i rekonfiguracja lub rozwiązanie (Kubiak i 
Korowicki (1997)). W fazie poszukiwania formowany jest zbiór uczestników 
OW, inicjatywę w tym względzie przejmuje albo organizacja założycielska116 
albo organizacja o kluczowym znaczeniu. W fazie tej, wyszukując adekwatnych 
uczestników, bazuje się na wszelkich dostępnych źródłach informacji o 
organizacjach gospodarczych takich jak – prywatne kontakty, drukowane i 
elektroniczne katalogi, centra informacji gospodarczej, wyspecjalizowane 
wywiadownie gospodarcze, Internet. Po sformowaniu zbioru uczestników OW 
przystępuje się do fazy kontraktowania w trakcie której opracowywane są i 
negocjowane ustalenia odnośnie przyszłej kooperacji. Negocjacjom podlegają 
między innymi takie kwestie jak: podział prac, pozyskiwanie i przyznawanie 
środków, procedury wykonawcze, niezbędna infrastruktura itp.. Zakończenie 
ustaleń oznacza rozpoczęcie działań przez OW, czyli realizację celów jakie 
leżały u podstaw jej powołania. W trakcie tej fazy niejednokrotnie pojawiają się 
potrzeby ponownych negocjacji, jako że początkowe ustalenia często okazują 
się niedopracowane lub nieadekwatne do bieżąco zmieniającej się sytuacji. Po 
zrealizowaniu celów OW zostaje rozwiązana lub rekonfigurowana do realizacji 
nowo postawionych przed nią celów. 
 Na każdym etapie nakreślonego tu cyklu życia OW każdy z jej 
uczestników powinien stosować jakieś mierniki oceny jej działalności. Wiara w 
to, iż przedsięwzięcia gospodarcze realizowane w Internecie rządzą się innymi 
zasadami niż te o których mówi ekonomia, równie gwałtownie upadła co 
powstała. Pierwsze z wyżej wymienionych  Kryteriów Narodzin OW wskazuje 
na rachunek ekonomiczny jako główną przesłankę wejścia lub opuszczenia 
OW. Dlatego też w odpowiedzi na pytanie o mierniki oceny działalności takiej 
organizacji można by poprzestać na stwierdzeniu, że są nimi standardowe 
mierniki rachunku ekonomicznego, przeprowadzanego indywidualnie przez 
każdego z uczestników organizacji. Jednak ze względu na specyficzne wirtualne 
środowisko działania OW należy, obok rachunku ekonomicznego, wskazać 
wskaźniki specyficzne dla działania w tym środowisku. Wskaźniki te są 
następujące117: 
1. Mierniki wzrostu biznesu w Sieci: 

• liczba transakcji zawartych w Sieci; 
• szybkość przetwarzania transakcji w Sieci; 

                                                      
116 czyli ta, która rozpoczęła ten proces 
117 na podstawie: Vassos (1999), Hartman i inn (2001), Cheffey i inn. (2003),  Nielsen (2003)  
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• liczba konsultacji on-line i ich koszt w porównaniu do konsultacji 
innymi mediami. 

2. Mierniki satysfakcji klientów: 
• wyniki badań satysfakcji klientów; 
• odsetek i ilość klientów powracających do serwisu OW; 
• zasięg oddziaływania serwisu. 

3. Mierniki oceny serwisu WWW, mierzone zarówno w odniesieniu do całego 
serwisu jak i indywidualnych jego stron: 
• całkowita liczba odwiedzin; 
• liczba odwiedzin w zależności od sezonu, dnia tygodnia, pory dnia; 
• najczęściej i najrzadziej odwiedzane obszary serwisu; 
• średnia długość czasu poświęcanego przez odwiedzającego na 

poszczególne obszary; 
• liczbę odwiedzających w celu zapisania się na subskrypcję określonej 

usługi; 
• stosunek liczby nawiązanych kontaktów do całkowitej liczby 

odwiedzin118; 
• czas ładowania strony po stronie klienta w zależności od szybkości 

łącza jakie posiada; 
• liczba ucieczek z serwisu i ich przyczyny; 
• lokalizacja obszarów serwisu najczęściej generujących ucieczki; 
• zgodność z normami funkcjonalności serwisów internetowych119; 
• stopień akceptacji zastosowanych technologii informatycznych120; 

4. wskaźniki kontroli jakości technicznej – takie jak czas odpowiedzi 
serwerów, liczba i średni czas awarii serwerów, liczba i średni czas awarii 
łącza internetowego,  liczba niezablokowanych ataków na serwis. 

4.2 DYWERSYFIKACJA RYZYKA W PROCESIE 
DECYZYJNYM 

 Większość definicji OW jak i lista jej cech na pierwszym miejscu 
stawiają realizację przez OW wspólnego i uświadamianego przez wszystkich 

                                                      
118 wielu autorów np. Vassos (1999) podkreśla, iż ten parametr jest prawdziwym wskaźnikiem sukcesu strony 
(lub serwisu) gdyż pokazuje jaki odsetek tych, którzy odwiedzili stronę (serwis) zainteresowało się naszą 
ofertą na tyle, iż nawiązali z nami kontakt – np. poprzez wypełnienie ankiety, wysłanie e-maila, załadowanie 
elektronicznego katalogu itp. 
119 patrz: Nielsen (2003) 
120 często na etapie implementacji serwisu WWW, popełnia się błąd polegający na zastosowaniu najnowszych 
nowinek technologicznych nie licząc się z tym czy konfiguracja komputera klienta pozwala na w pełni 
efektywne skorzystanie z nich; na przykład niedostatecznie szybkie łącza lub mała ilość pamięci operacyjnej 
może spowodować, że plik multimedialny będzie odtwarzany w nierównomierny sposób 
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celu. Celem OW formowanej przez WB-SWD wraz z jego użytkownikami jest: 
„podniesienie skuteczności podejmowanych indywidualnie decyzji, przy 
jednoczesnej dywersyfikacji ryzyka związanego z procesem decyzyjnym”. 
Można powiedzieć, że pierwszy człon tego celu realizowany jest z definicji121, 
dlatego też poniżej zostanie uściślone jak w praktyce jest realizowany drugi z 
członów definiujących cel – a więc dywersyfikacja ryzyka procesów 
decyzyjnych122. 
 Jak już zaznaczono w definicji WB-SWD, użytkownicy tego systemu 
działają równolegle na tych samych jego obiektach – jest to kluczowa cecha 
tego systemu, ostatecznie decyduje ona bowiem o unikalnych możliwościach 
jakie oferuje ten system, a jakich nie jest w stanie zaoferować standardowy 
SWD eksploatowany przez pojedynczą organizację. Zanim te możliwości 
zostaną omówione, przyjrzyjmy się jakie mogą być cztery możliwe warianty 
wdrożenia WB-SWD, przy czym załóżmy, że wdrożeniem tym zainteresowane 
jest N-organizacji gospodarczych (O1,...,ON) z pewnej branży i że system w 
momencie wdrożenia dysponuje pewną sumą wiedzy oznaczoną przez Ω.  
 Wariant 1 Tradycyjny (Rysunek 14) – WB-SWD zostaje stworzony123 
bez jakiegokolwiek udziału organizacji (O1,...,ON), a następnie przekazany im i 
zainstalowany na indywidualnych komputerach w każdej z tych N-organizacji 
(strzałka z linią przerywaną na Rysunku 14). Przy czym komputery te, a raczej 
zainstalowane na nich WB-SWD nie komunikują się wzajemnie między sobą. 
WB-SWD jest więc indywidualnie i niezależnie od innych eksploatowany przez 
każdą z organizacji, nie istnieje pomiędzy nimi żaden związek124, co zostało na 
rysunku wyraźnie podkreślone przez oddzielnie ich linią ciągłą. W tym 
wariancie WB-SWD jest tradycyjnym SWD z tą różnicą, że został stworzony z 
myślą o branży, a nie o konkretnym przedsiębiorstwie. 
 Wariant  2  Quasi-wirtualny (Rysunek 15)  - podobnie jak w Wariancie 
1-szym WB-SWD zostaje stworzony bez udziału (O1,...,ON) a następnie 
przekazany im i zainstalowany na indywidualnych komputerach każdej z N-
organizacji (strzałka z linią przerywaną na Rysunku 15), tym razem jednak 
instalowany jest on także na centralnym, zdalnie dostępnym przez Internet 
serwerze, z którym indywidualne kopie WB-SWD mogą się komunikować. 
Każda z organizacji niezależnie eksploatuje swoją kopię WB-SWD 
periodycznie aktualizując (linia ciągła na Rysunku 15) zawartość podsystemów 
inteligentnych (czyli wiedzę)  z centralnego serwera, gdzie ulegają one 
modyfikacjom na skutek interwencji zewnętrznych ekspertów.  

                                                      
121 z definicji w tym sensie, iż zakładamy prawidłową realizacje cyklu życia systemu, a zwłaszcza dwu 
pierwszych faz to jest: fazy analizy i fazy projektowania 
122 na podstawie: Gwiazda (2004b) 
123 na Rysunkach 13, 14 i 15 aby wyraźnie oddzielić proces tworzenia WB-SWD od jego eksploatacji  - proces 
tworzenia symbolizowany jest w postaci dysku 
124 w sensie nas tu interesującym – a więc w sensie współdzielenia wiedzy 
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Rysunek 14 Wariant #1 wdrożenia WB-SWD – Tradycyjny 
Objaśnienia: 
linia przerywana – komunikacja na etapie tworzenia WB-SWD 
linia ciągła – komunikacja na etapie eksploatacji WB-SWD 
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Rysunek 15 Wariant #2 wdrożenia WB-SWD -  Quasi-wirtualny 
Objaśnienia: 
linia przerywana – komunikacja na etapie tworzenia WB-SWD 
linia ciągła – komunikacja na etapie eksploatacji WB-SWD 
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W tym wariancie WB-SWD nadal jest tradycyjnym SWD istnieje jednak tym 
razem pewna forma „nici łączącej” (O1,...,ON), jest nią stały i identyczny 
napływ nowej wiedzy do eksploatowanych egzemplarzy systemu, na Rysunku 
15 zostało to zaznaczone linią przerywaną na granicy pomiędzy (O1,...,ON). 
 Wariant  3 Wirtualny (Rysunek 16) – WB-SWD zostaje stworzony bez 
jakiegokolwiek udziału organizacji (O1,...,ON), a następnie instalowany jest 
jedynie na zdalnie dostępnym przez Internet serwerze, z którym każdy z 
użytkowników (każda z organizacji) komunikuje się w celu jego eksploatacji. 
Wszyscy użytkownicy eksploatują ten sam system, a indywidualne komputery 
za pomocą których komunikują się z serwerem WB-SWD, pełnią jedynie rolę 
terminali125. I w tym wypadku WB-SWD jest stale modyfikowany przez 
zewnętrznych ekspertów. W wariancie tym system jest w pełni zgodny ze swoją 
definicją126, a organizacje eksploatujące go współdzielą i współtworzą wszelką 
nową wiedzę w systemie. 
 Wariant 4 Wirtualny+ (Rysunek 17)  – WB-SWD zostaje stworzony w 
oparciu o zasady Projektowania Adaptacyjnego (patrz: Kisielnicki i Sroka 
(1999)), które zakładają pełny współudział organizacji  (O1,...,ON)  w procesie 
tworzenia systemu. Stąd też zakłada się, że w momencie ukończenia WB-SWD 
będzie dysponował dotychczasową wiedzą wszystkich organizacji  (O1,...,ON). 
Zasady eksploatacji systemu są identyczne jak w Wariancie 3. Można więc 
stwierdzić, że organizacje tworzące i eksploatujące WB-SWD współdzielą 
wszelką swoją wiedzę - dotychczasową i nowo nabywaną. 
 W toku eksploatacji WB-SWD w każdym z wyżej wymienionych 
wariantów będzie następował przyrost wiedzy systemu, jak bowiem zaznaczono 
w opisie funkcjonalnym, WB-SWD jest systemem zdolnym do samo-
modyfikacji i do modyfikacji na skutek interwencji eksperta. Przyrost ten 
będzie jednak różny, zależnie od wariantu.  
 Niech Δi oznacza przyrost (w okresie T) wiedzy w WB-SWD w wyniku 
eksploatacji go przez i-tą organizację. Ponadto, niech ΔE oznacza przyrost (w 
okresie T) wiedzy w WB-SWD zainstalowanym na zdalnym serwerze, 
wynikający z interwencji krytyka – czyli rozbudowę wiedzy  systemu przez 
niezależnych ekspertów. Wtedy: 
• w wariancie 1-szym - wiedza w WB-SWD eksploatowanym w i-tej 

organizacji po okresie T jest równa:  
 
Ω + Δi         (4.1) 
– czyli, po okresie T i-ta organizacja dysponuje tylko tym przyrostem 
wiedzy jaki sama dostarczyła; 

 

                                                      
125 oczywiście z punktu widzenia WB-SWD 
126 patrz: Rozdział 3.1 
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Rysunek 16 Wariant #3 wdrożenia WB-SWD – Wirtualny 
Objaśnienia: 
linia przerywana – komunikacja na etapie tworzenia WB-SWD 
linia ciągła – komunikacja na etapie eksploatacji WB-SWD 
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Rysunek 17 Wariant #4 wdrożenia WB-SWD - Wirtualny+ 

Objaśnienia: 
linia przerywana – komunikacja na etapie tworzenia WB-SWD 
linia ciągła – komunikacja na etapie eksploatacji WB-SWD 
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• w wariancie 2-gim - wiedza w WB-SWD eksploatowanym w i-tej 
organizacji po okresie T jest równa:  
 
Ω + Δi + ΔE        (4.2) 
– organizacja dysponuje sumą przyrostów wiedzy dostarczonej przez siebie 
i przez eksperta; 

• w wariancie 3-cim - wiedza w WB-SWD po okresie T jest równa: 
 

 
∑
=

Δ++
N

i
i

1
EΔΩ

        (4.3) 
– organizacja dysponuje sumą przyrostów wiedzy dostarczonej przez 
wszystkich użytkowników systemu i przez eksperta; 

• w wariancie 4-tym - wiedza w WB-SWD po okresie T jest równa: 
 

 ∑
=

Δ++
N

i
i

1
EΔΩ         (4.4) 

gdzie: Ω=Ω + suma wiedzy posiadanej przez (O1,...,ON) do momentu 
utworzenia WB-SWD 
– organizacja dysponuje pełną sumą wiedzy dostarczonej przez wszystkich 
użytkowników systemu i przez eksperta; 

 
 Łatwo widać, że trzeci lub czwarty wariant wdrożenia WB-SWD  jest 
najkorzystniejszy z punktu widzenia każdej z organizacji będącej 
użytkownikiem systemu. Te właśnie warianty oferują użytkownikom unikalne 
cechy nieosiągalne w pozostałych wariantach. Cechy te, będące czystą 
konsekwencją analizy wzorów 1, 2, 3 i 4 są następujące: 
• WB-SWD jest narzędziem kumulacji wiedzy całej wirtualnej organizacji 

jaką tworzą jego użytkownicy; 
• dzięki czemu WB-SWD jest narzędziem generującym dywersyfikację 

ryzyka procesów decyzyjnych – raz popełniony błąd przez któregokolwiek 
użytkownika nigdy nie jest powielany przez pozostałych, gdyż błąd 
zaobserwowany przez system staje się jego wiedzą; 

• sensem istnienia wirtualnej organizacji jaką są użytkownicy WB-SWD, jest 
współpraca na polu intelektualnym w celu zwalczania zewnętrznej (w 
stosunku do wszystkich użytkowników/członków organizacji) konkurencji; 

• uogólniając można stwierdzić, że WB-SWD jest rozwiązaniem 
wprowadzającym  swoistą integrację intelektualną w odróżnieniu od 
integracji funkcjonalnej, która jest współcześnie dominującą tendencją 
(Kasprzak (2000b)) w praktyce systemów informatycznych. 
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 Na koniec należy zauważyć, że aczkolwiek wariant czwarty jest 
rozwiązaniem najlepszym, trzeci wariant jest bardziej realistyczny. Dość trudno 
sobie bowiem wyobrazić chęć przekazania innym (de facto konkurentom) 
pełnej swojej dotychczasowej wiedzy – to w pojęciu wielu może oznaczać tylko 
stratę, podczas gdy chęć współtworzenia i współdzielenia nowej wiedzy wydaje 
się być realna – wspólnie wszyscy zyskujemy więcej nic jednocześnie nie 
tracąc127. 

4.3 ORGANIZACJA WIRTUALNA WB-SWD 
 Realizacja celu postawionego przed bieżącym podrozdziałem– czyli 
ostateczne stwierdzenie czy użytkownicy konkretnego egzemplarza WB-SWD 
formują wraz z systemem organizację wirtualną (OW WB-SWD) – zostanie 
przeprowadzona w oparciu o treść podrozdziału 4.1, gdzie zdefiniowane zostało 
pojęcie Organizacji Wirtualnej. W podrozdziale tym określone zostały kolejno: 
• lista cech Organizacji Wirtualnej; 
• lista kryteriów narodzin OW lub inaczej: korzyści jakie może odnieść 

organizacja stając się jej uczestnikiem OW; 
• lista barier i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem OW. 
 Poniżej wykazane zostanie, iż OW WB-SWD jest zgodna z 
powyższymi listami. 
  
 Pierwszą z cech OW jest realizacja wspólnych i jednoznacznie 
określonych celów. W definicji WB-SWD określono a w poprzednim rozdziale 
doprecyzowano cele jakie ma realizować OW WB-SWD – są one jednoznaczne 
i co więcej, w odróżnieniu od innych OW, są niezmienne w czasie. Dzięki 
prostocie pojęciowej realizowanych celów, każda organizacja przystępująca do 
OW WB-SWD ma ich świadomość i ma także świadomość wspólnoty tych 
celów w obrębie OW WB-SWD. 
 OW WB-SWD nie przynosi bezpośrednich korzyści materialnych 
swoim uczestnikom, przynosi jednak niezaprzeczalne korzyści pośrednie 
polegające na wzroście skuteczności podejmowanych przez uczestników 
decyzji. Istotne jest także, iż korzyści te dotyczą w równym stopniu wszystkich 
uczestników a ich „ilość”, czyli wzrost skuteczności podejmowanych decyzji, 
rośnie stale wraz ze stałym wzrostem zasobów wiedzy w WB-SWD. 
 Podobnie jak wszyscy uczestnicy czerpią takie same korzyści z 
uczestnictwa w OW WB-SWD tak i wszyscy uczestnicy ponoszą to samo 
ryzyko związane z tym uczestnictwem. Ryzyko to jest specyficzne, nie jest ono 
związane z bezpośrednimi porażkami natury biznesowej OW w której się 
                                                      
127 w tym miejscu należy jeszcze podjąć kwestię wzajemnego zaufania, to jednak zostanie omówione w 
następnym rozdziale 
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uczestniczy, lecz jest związane z ewentualnym brakiem adekwatnej wiedzy w 
WB-SWD co może skutkować błędną informacją wygenerowaną przez ten 
system128. Każdy z uczestników OW WB-SWD ryzykuje więc, że może 
otrzymać tego rodzaju błędną informację od systemu, z drugiej zaś strony, jak 
wykazano w poprzednim rozdziale ryzyko to jest zdywersyfikowane, co nigdy 
nie ma miejsca w wypadku, gdy organizacja gospodarcza działa w pojedynkę. 
 Czwartą z cech OW jest pełen dostęp do zasobów organizacji dla 
wszystkich jej uczestników. Tej cechy OW WB-SWD nie spełnia, ze swej 
natury uczestnicy tej organizacji współdzielą tylko wiedzę akumulowaną w 
WB-SWD, pozostałe zasoby rzeczowe, osobowe, kapitałowe itd. będące w 
posiadaniu konkretnego uczestnika są w jego wyłącznej, indywidualnej 
dyspozycji i nie są dostępne dla innych uczestników OW WB-SWD. 
 Przystąpienie do OW WB-SWD jest absolutnie dobrowolne, nie istnieją 
także żadne powiązania natury formalno-prawnej. Jednak opuszczenie OW 
WB-SWD, aczkolwiek nadal dobrowolne i formalnie nieograniczone, nie jest 
już takie proste jak w wypadku zwykłych129 OW. W wypadku gdy organizacja 
gospodarcza opuszcza zwykłą OW – „zabiera” z OW tą część zasobów jaka 
była jej własnością i od tego momentu zasoby te przestają być w dyspozycji 
tych uczestników OW, którzy w niej pozostali. W wypadku zaś gdy organizacja 
gospodarcza chce opuścić OW WB-SWD – nie może ona „zabrać” swoich 
zasobów, gdyż zasobem jest wiedza zakumulowana w WB-SWD, a tej zabrać z 
systemu nie sposób. Stąd opuszczenie OW WB-SWD może być rozpatrywane 
tylko w kategoriach straty. 
 Podobnie jak czwarta z cech tak i szósta nie jest przez OW WB-SWD 
spełniona. Cecha ta mówi o formowaniu się OW wtedy,  gdy „pojawiają się 
okazje do wykorzystania”, a więc chęć odniesienia konkretnego sukcesu w 
konkretnej sytuacji jest tu głównym czynnikiem sprawczym. W wypadku OW 
WB-SWD tak nie jest, czynnik sprawczy ma naturę nie „chwilową” lecz 
długofalową, perspektywiczną. Organizacje będą przystępowały do OW WB-
SWD nie dlatego, że „zwietrzyły dobry interes” ale dlatego, że odczują i 
zrozumieją potrzebę długofalowego wzrostu skuteczności swojego procesu 
decyzyjnego. 
 Zarówno w niniejszym opracowaniu jak i większości  innych 
opracowań poświęconych tematyce OW podkreśla się, iż kluczowym 
elementem dla sprawnego funkcjonowania OW jest wzajemne zaufanie 
wszystkich jej uczestników. Zaufanie wskazuje się jednocześnie jako „siłę 
napędową” OW jak i jej główną barierę. Destrukcyjna siła braku zaufania jest 
tak znacząca, że nawet w wypadku spełnienia wszystkich pozostałych cech i 
warunków powstania, i sprawnego funkcjonowania – OW nie jest w stanie 
sformować się, bądź po sformowaniu szybko upada. W tym kontekście kwestia 
                                                      
128 na przykład: błędną prognozą 
129 to znaczy: różnej od OW  WB-SWD 
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zaufania w OW WB-SWD prezentuje się nadzwyczaj pozytywnie – organizacja 
ta nie realizuje żadnych celów biznesowych, stąd nie staje się w żadnym 
wypadku źródłem jakichkolwiek konfliktów o charakterze na przykład: 
finansowym, kompetencyjnym, przywództwa itd., prowadzących do spadku lub 
całkowitego zaniku zaufania. Wszyscy uczestnicy OW WB-SWD mają pełną 
świadomość tego faktu przed przystąpieniem do niej, co bez wątpienia wpływa 
pozytywnie na wzajemny poziom zaufania „na starcie”. Jedynym czego mogą 
się obawiać uczestnicy OW WB-SWD jest  skojarzenie konkretnej partii 
wiedzy posiadanej przez WB-SWD z ich konkretną organizacją, czyli 
ewentualność prowadzenia białego wywiadu na ich temat przez pozostałych 
uczestników OW WB-SWD. Aby przeciwdziałać tego rodzaju obawom, 
źródłom braku zaufania, OW WB-SWD powinna: 
• zapewniać pełną anonimowość wiedzy w WB-SWD, poprzez nie 

rejestrowanie w sposób jawny tych źródeł wiedzy, które są wewnętrznymi 
źródłami OW WB-SWD; 

• być inicjowana i formowana przez organizację publicznego zaufania, która 
staje się jej liderem. 

  
 O zwykłej OW orzeka się, że nie posiada raz na zawsze ustalonej 
struktury a także, że ulega częstym reorganizacjom towarzyszącym zmianom 
celów polegającym na zmianie ról jakie poszczególni uczestnicy odgrywają w 
OW. Ta cecha nie dotyczy OW WB-SWD z uwagi na niezmienny cel tej 
organizacji, istnienie jednego, raz na zawsze ustalonego celu ściśle i 
niezmiennie określa role wszystkich uczestników OW WB-SWD. Uczestnicy ci 
dzielą się na trzy grupy: organizację która zainicjowała i zrealizowała 
opracowanie konkretnego egzemplarza WB-SWD130, organizacje które 
korzystają z tego systemu, są jego użytkownikami i grupę zewnętrznych 
ekspertów którzy periodycznie modyfikują WB-SWD. 
 Jak wyżej zauważono w OW WB-SWD nie dokonywane są nigdy 
żadne reorganizacje, co w zwykłej OW miało wprowadzić zdolność do pełnej 
optymalizacji działania i wykorzystania jej zasobów. Ponownie, z uwagi na 
stałość realizowanego celu, sposób działania OW WB-SWD nie ulega 
jakimkolwiek zmianom w czasie. Optymalne wykorzystanie jej zasobu jakim 
jest wiedza, zależy w tym wypadku od jakości samego zasobu, a więc od ilości i 
adekwatności wiedzy w systemie, jak również od gotowości do wykorzystania 
tego zasobu przez poszczególnych uczestników OW WB-SWD. 
 Cecha dziesiąta jest trzecią z cech OW, której nie spełnia OW WB-
SWD. Cecha ta uznaje brak formalnych struktur i wzajemne zaufanie wewnątrz 
OW jako czynniki umożliwiające szybsze, w stosunku do konkurencji, 
podejmowanie decyzji w trakcie realizacji konkretnego celu OW. OW WB-
                                                      
130 organizacja inicjująca i realizująca WB-SWD będzie także „spoiwem” OW WB-SWD w obszarze zaufania 
wewnątrz OW – szerzej o tym w podpunkcie poświęconym zagrożeniom i barierom funkcjonowania OW 
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SWD jako taka nie konkuruje z nikim, to uczestnicy tej organizacji 
indywidualnie prowadzą grę konkurencyjną – stąd też cecha ta jej nie dotyczy. 
Można oczywiście spojrzeć na tę kwestię z takiego punktu widzenia który 
zauważa, że WB-SWD de facto będzie wspierał szybsze podejmowanie decyzji 
konkretnego uczestnika OW WB-SWD – jest to prawdą, jednak pamiętać 
należy, że uczestnicy poza tym konkurują ze sobą i WB-SWD będzie wspierał 
ich niezależnie i równolegle we wzajemnej konkurencji. 
 WB-SWD z definicji jest systemem zdalnym, osadzonym i dostępnym 
poprzez Internet, stąd też teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie aby OW 
WB-SWD była organizacją ponadnarodową. Z drugiej jednak strony 
wymagałoby to daleko idących kompromisów w konstrukcji interfejsu 
użytkownika, który w tym wypadku musiałby mieć charakter ponadnarodowy 
co groziłoby nieuchronnie utratą ściśle branżowego charakteru – chociażby w 
zakresie stosowanego języka. Tak więc chociaż zaprezentowana tu koncepcja 
WB-SWD może być wdrażana na dowolną skalę, jednak została opracowana 
ściśle z myślą o narodowych organizacjach i z myślą o wspomaganiu tychże w 
walce z globalną konkurencją.  
 Zwykła OW dzięki temu iż w swym obrębie sumuje siły, możliwości i 
potencjał swoich uczestników jest w stanie zniwelować korzyści skali i 
skutecznie konkurować na rynku globalnym. Podobnie jest z OW WB-SWD, 
różnicą jest obszar, w którym sumuje ona siły, możliwości i potencjał swoich 
uczestników, obszarem tym jest wiedza. OW WB-SWD pozwala swoim 
uczestnikom skutecznie konkurować na rynku globalnym w zakresie wiedzy, na 
której opierają swoje decyzje gospodarcze poszczególni jej uczestnicy. 
Potencjał intelektualny jaki staje do ich dyspozycji, może nawet przewyższać 
potencjał jakim dysponują organizacje globalne z uwagi na możliwe bardzo 
silne zróżnicowanie uczestników OW WB-SWD, a co za tym idzie 
różnorodność ich doświadczeń i wielotorowość rozwoju zasobów wiedzy 
systemu. Potencjał który jest jednocześnie poza wszelkim zasięgiem zwykłej 
organizacji gospodarczej, zwłaszcza typu MSP, działającej w pojedynkę. 
 Kumulowanie kluczowych kompetencji w obrębie OW może, wraz ze 
wzrostem liczby jej uczestników prowadzić do organizacji doskonałej, 
zawierającej wszystkie pożądane na danym rynku kompetencje. Tak daleko 
idącego stwierdzenia na temat OW WB-SWD nie można zaryzykować, jak już 
wyżej wielokrotnie powiedziano, przedmiotem kumulacji dokonywanej w 
obrębie tejże organizacji jest wiedza, a trudno sobie wyobrazić131 aby 
jakikolwiek byt był zdolny zakumulować w sposób idealny wszelką wiedzę, 
nawet z ograniczonego do pewnej gospodarczej branży zakresu. 

                                                      
131 pomijając w tym miejscu z oczywistych względów rozważania metafizyczne 
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 Ostatnia z cech OW jest przez OW WB-SWD wprost spełniona – OW 
WB-SWD opiera się bowiem ze swej definicji na wykorzystaniu nowoczesnych 
systemów informatycznych i infrastruktury telekomunikacyjnej. 
 Druga z list przedstawionych w rozdziale 4.1 zawiera Kryteria 
Narodzin OW, czyli inaczej – korzyści jakie może odnieść organizacja 
gospodarcza stając się uczestnikiem OW. Analizując tę listę łatwo widać, iż 
przystąpienie do  OW WB-SWD pozwoli organizacji gospodarczej osiągnąć 
bezpośrednio większość z tych korzyści. Takie korzyści jak: 
• redukcja kosztów eksploatacji zasobów rzeczowych; 
• redukcja kosztów transportu; 
• redukcja czasu związanego z koniecznością przemieszczania się personelu; 
• skrócenie czasu dostaw; 
• zmniejszenie zapasów; 
• wzrost precyzji planowania biznesu; 
można osiągnąć skutecznie rozwiązując problemy optymalizacji, symulacji czy 
prognozowania metodami Badań Operacyjnych lub Technikami Inteligentnymi 
– do czego w WB-SWD przeznaczone są Podsystem Zarządzania Modelami i 
Podsystem Technik Inteligentnych. Są to więc korzyści osiągane bezpośrednio 
dzięki przystąpieniu do OW WB-SWD. 
  
 Do kolejnych korzyści osiąganych przez organizację poprzez jej 
przystąpienie do OW WB-SWD należy zaliczyć: 
• odnoszenie większej korzyści z działania w OW niż gdyby działała w 

pojedynkę; 
• korzyści z transferu wiedzy; 
• stałe wykorzystanie i wzrost sumy dostępnych zasobów informatycznych i 

telekomunikacyjnych132. 
 Pozostałe z wymienionych w rozdziale 4.1 korzyści, takie jak: 
• poszerzenie oferty, jej różnorodność; 
• poprawa jakości oferowanych produktów lub usług; 
• wzrost pozycji na rynku,  
• wzrost lojalności i zadowolenia klientów; 
• wzrost tempa rozwoju własnej indywidualnej organizacji; 
• wzrost specjalizacji poszczególnych uczestników a przez to wyszczuplenie 

struktur organizacyjnych i produkcyjnych; 
  
 Korzyści te nie są bezpośrednio osiągane przez organizację gospodarczą 
w skutek jej przystąpienia do OW WB-SWD, jednak pośrednio wiedza zawarta 

                                                      
132 oczywiście w odniesieniu do samego systemu WB-SWD 
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w WB-SWD może być z dużym powodzeniem wykorzystywana  do ich 
osiągnięcia. 
 Ostatnim zagadnieniem do rozpatrzenia w bieżącym podrozdziale jest 
zdolność OW WB-SWD do pokonywania barier i przeciwdziałania 
zagrożeniom związanym z funkcjonowaniem OW. W rozdziale 4.1 wskazano 
cztery zasadnicze bariery/zagrożenia, były to: 
• zawodna technologia,  
• przestępczość elektroniczna,  
• brak regulacji prawnych,  
• brak zaufania ze strony klientów jak i wewnątrz samej OW. 
  
 Pierwsze z wymienionych zagrożeń dotyczy w równym stopniu 
wszystkich współczesnych organizacji gospodarczych stosujących nowoczesne 
systemy informatyczne i telekomunikacyjne. Jak powiedziano w rozdziale 4.1 
zawodność tych systemów, lub inaczej brak pełnej niezawodności, jest niestety 
regułą i kosztem jaki musi być ponoszony w związku z ich szybkim rozwojem. 
Trzeba jednak zauważyć, że stopień zawodności maleje wprost proporcjonalnie 
do kosztu danego systemu, gdzie przez koszt rozumiemy sumę nakładów na 
zakup, serwis i rozwój systemu. Stawia to większe, a przez to dysponujące 
większym budżetem, organizacje w uprzywilejowanej sytuacji – mogą sobie 
one pozwolić na stosowanie takich systemów, których poziom niezawodności 
jest bez porównania lepszy od poziomu jaki osiągają tanie systemy, dostępne 
dla małych organizacji. Ten swoisty efekt skali ma miejsce także w OW WB-
SWD – przy założeniu, że liczba jej uczestników jest odpowiednio133 duża, 
organizacja ta będzie mogła dysponować adekwatnie dużym budżetem, który 
pozwoli na osiągnięcie maksymalnego stopnia niezawodności przy dostępnej w 
danej chwili technologii. W tym miejscu należy jednak zauważyć, że jak długo 
OW WB-SWD będzie działała w Internecie – tak długo będzie ona zdana na 
awarie związane z samymi łączami internetowymi, na które w większości 
przypadków nie będzie miała żadnego wpływu, gdyż łącza internetowe będą 
należały do organizacji trzecich.  
 Podobnie do wyżej omówionego i drugie z zagrożeń, czyli 
przestępczość elektroniczna, dotyczy wszystkich współczesnych organizacji a 
szczególnie, choć nie tylko tych, które stosują technologie informatyczne i 
telekomunikacyjne. Proponowane metody obrony przed tego typu zagrożeniami 
zostały już przedstawione w rozdziale 3.3 w podpunkcie poświęconym 
Podsystemowi Powiązań w Sieci. W tym miejscu należy jeszcze dodać, iż 
wyżej wspomniany efekt skali dotyczy także kwestii obrony przed 
przestępczością elektroniczną – uczestnicy OW WB-SWD będą dysponowali 

                                                      
133 co to znaczy odpowiednio trudno jest na etapie koncepcyjnym oszacować 
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znacznie skuteczniejszymi środkami tejże obrony niż w wypadku, gdyby 
działali w pojedynkę. 
 Brak regulacji prawnych wymieniane jako trzecie z zagrożeń nie 
dotyczy OW WB-SWD. Organizacja ta z definicji nie realizuje żadnych 
przedsięwzięć gospodarczych, stąd nie istnieją pomiędzy jej uczestnikami żadne 
powiązania, które mogłyby stać się źródłem konfliktów rozwiązywanych na 
drodze prawnej. Nie istnieją także żadni klienci OW WB-SWD, dla których 
brak regulacji prawnych stanowiłby przeszkodę w zawieraniu transakcji z tą 
organizacją. Stąd też brak regulacji prawnych nie ma w tym wypadku żadnego 
znaczenia. 
 Ostatnie z wymienionych zagrożeń uznaje się za podstawowe 
zagrożenie dla powoływania i skutecznego funkcjonowania OW – zagrożeniem 
tym jest brak zaufania. Brak zaufania klientów do OW, jak również brak 
zaufania wzajemnego uczestników OW. O pierwszym z typów braku zaufania  
już wyżej stwierdzono, iż nie dotyczy on OW WB-SWD. Drugi z typów został 
omówiony w pierwszym z podrozdziałów bieżącego rozdziału. 
 Podsumowując można stwierdzić, że OW WB-SWD – posiada 
większość cech OW, dostarcza większości korzyści wynikających z 
przystąpienia do OW swoim uczestnikom, w maksymalnym stopniu eliminuje 
bariery stojące na drodze do sformowania i skutecznego funkcjonowania OW. 
Stąd też można ją uznać za Organizację Wirtualną. 
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5. PIERWSZY PROTOTYP WB-SWD 

Całe niniejsze opracowanie aż do tego miejsca poświęcone było 
prezentacji koncepcji nowego systemu nazwanego Wirtualnym Branżowym 
Systemem Wspomagania Decyzji. Koncepcja ta, abstrahując od jej 
atrakcyjności, może pozostać jednak tylko na papierze. Naturalnymi bowiem i 
pierwszoplanowymi jej zagrożeniami są posiadane już przez organizacje 
różnorakie CBIS, jak również i doświadczenia organizacji związane z ich 
wdrożeniem i eksploatacją. W przeprowadzonej w rozdziale 2-gim dyskusji na 
temat CBIS wielokrotnie, niezależnie od omawianego typu systemu, 
podkreślano liczne kłopoty a i niejednokrotnie porażki projektów związanych z 
wdrożeniem CBIS w organizacjach. Z dyskusji tej można ostatecznie wysnuć 
wniosek, iż technologie informacyjne mogą jawić się współczesnej organizacji 
jeżeli już nie jako „zło konieczne” to jako technologie trudne i kosztowne do 
zastosowania, a jednocześnie jakże często nie spełniające pokładanych w nich 
nadziei – nie spełniające pierwotnych oczekiwań organizacji co do ostatecznych 
efektów (głównie ekonomicznych) jakie da ich wdrożenie134. W tym kontekście 
propozycja zastosowania przez organizację nowego systemu w miejsce lub 
obok dotychczas eksploatowanych musi być poparta silnymi argumentami. 
Wydaje się, że tego typu nowy system aby był zaakceptowany przez 
organizację lub po prostu wzbudził jej zainteresowanie, musi być: 

 tani, a najlepiej bezpłatny przynajmniej w początkowej, próbnej fazie 
eksploatacji; 

 prosty w eksploatacji, niewymagający intensywnego szkolenia ani 
specjalistycznej wiedzy;  

 niewymagający bezwarunkowej integracji z dotychczas 
eksploatowanymi systemami - ze względu na ich bezpieczeństwo  jak i 
czasochłonność, i koszty związane z procesem integracji; 

 a co najważniejsze, przynoszący natychmiastowe wymierne efekty 
ekonomicznie.  

 
W bieżącej, dotychczas przedstawionej tu postaci, WB-SWD nie 

spełnia tych wymagań. Przede wszystkim nie będzie to system tani, ze względu 
na swoją docelową złożoność koszt jego opracowania, koszt zapewnienia 
odpowiednich środków technicznych jak również koszt bieżącej eksploatacji 
związany choćby ze stałą opieką ze strony ekspertów będzie na tyle duży, iż 
wymusi ostatecznie pobieranie opłat od użytkowników. Ponadto WB-SWD 

                                                      
134 i nie ma w tym miejscu znaczenia czy oczekiwania te były racjonalne czy też nie, liczą się bowiem (często 
utajone) emocje użytkowników systemu 
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wymaga co najmniej periodycznego zdalnego dostępu do zbiorów danych 
organizacji, również wiele pozytywnych efektów wynikających z jego 
eksploatacji jest bądź to niewymierna bądź odłożona w czasie. Jednocześnie z 
samej definicji WB-SWD wynika, iż aby mógł on realizować jedną ze swoich 
głównych funkcji czyli dywersyfikację ryzyka związanego z procesem 
decyzyjnym, musi sformować wraz z użytkownikami organizację wirtualną 
wewnątrz której ta dywersyfikacja będzie realizowana. Należy więc wstępnie 
wypracować taką uproszczoną wersję WB-SWD, która spełniając powyższe 
wymagania uzyska akceptację i będzie eksploatowana w wielu organizacjach. 
Na kolejnym dopiero etapie rozwoju, po uzyskaniu zaufania dotychczasowych 
użytkowników WB-SWD, zaproponować im rozszerzenie funkcjonalności 
systemu do pełnej postaci i wspólne sformowanie organizacji wirtualnej. 
Podejście takie jest zresztą w pełni zgodne z przedstawionym w rozdziale 2-gim 
procesem prototypowania, najczęściej stosowanym w procesie projektowania i 
implementacji SWD, stąd taką uproszczoną wersję WB-SWD nazywać dalej 
będziemy Pierwszym Prototypem WB-SWD, wypracowaniu którego 
poświęcone zostaną pozostałe części niniejszego opracowania. 

5.1 ARCHITEKTURA PIERWSZEGO PROTOTYPU WB-
SWD 

Wypracowanie135 postaci pierwszego prototypu WB-SWD oznacza 
konieczność podjęcia decyzji, który z obszarów funkcjonalnych WB-SWD 
najlepiej odpowiada spełnieniu wyżej przedstawionych wymagań. Wydaje się, 
że obszarem tym jest optymalizacja. Ograniczenie się bowiem w pierwszym 
prototypie tylko do wspomagania w rozwiązywaniu problemów 
optymalizacyjnych, przyniesie następujące efekty: 

 drastyczną redukcję kosztów stworzenia prototypu, gdyż będzie można 
skorzystać z metod standardowych136, bądź metod własnych; 

 brak bezwzględnego wymogu dostępu do zbiorów danych 
użytkownika; 

 prostota pojęciowa dla użytkownika, każdorazowo jasne będzie co 
stanowi problem rozwiązywany przez system; 

 ekspertyza dostarczana przez system (wynik optymalizacji) będzie 
natychmiastowo weryfikowalna przez użytkownika a przez to 
wiarygodna; 

                                                      
135 na podstawie: Gwiazda (2005b, 2005c) 
136 a więc będących własnością publiczną (public domain), co ma kolosalne znaczenie zwłaszcza w wypadku 
możliwości wykorzystywania algorytmów i oprogramowania metod 
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Rysunek 18 Architektura Pierwszego Prototypu WB-SWD 
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 ekspertyza dostarczana przez system (wynik optymalizacji) będzie 
mogła być natychmiastowo zastosowana i będzie można 
natychmiastowo wyznaczyć jej przyszłe wymierne efekty 
ekonomicznie. 

 
Jak widać efekty te wprost odpowiadają spełnieniu wszystkich wyżej 

przedstawionych wymagań, stąd można wnioskować, że koncentracja na 
obszarze problemów optymalizacyjnych jest właściwym wyborem. Ostatecznie 
architektura pierwszego prototypu WB-SWD będzie taka jak ją przedstawia 
Rysunek 18. W pierwszym prototypie pozostawiono tylko te elementy 
funkcjonalne WB-SWD, które są niezbędne do realizacji procesu wspomagania 
w rozwiązywaniu problemów optymalizacyjnych. Inteligentny Podsystem 
Dialogu realizować ma te same zadania co w pełnej postaci WB-SWD i według 
tych samych zasad. Rola Inteligentnego Podsystemu Nadzorczego jest tym 
razem dalece uproszczona i sprowadza się do odpowiedzi na pytanie – czy w 
Podsystemie Zarządzania Modelami Optymalizacyjnymi istnieje model, który 
może być zastosowany dla rozwiązania problemu przedstawionego przez 
użytkownika. W wypadku istnienia takiego modelu, Podsystem Nadzorczy 
wykorzystuje ten model do wygenerowania rozwiązania zadanego problemu. W 
wypadku gdy model taki nie istnieje, Podsystem Nadzorczy wykorzystuje 
alternatywną metodę optymalizacji jaką w pierwszym prototypie WB-SWD 
będą algorytmy ewolucyjne. 

W odniesieniu do algorytmów ewolucyjnych Arabas (2001) stwierdza: 
„Algorytmy ewolucyjne określa się niekiedy mianem metod ostatniej szansy. 
Można to zrozumieć w następujący sposób: jeżeli wiedza o problemie 
wystarcza do sformułowania efektywnego sposobu rozwiązania, to z pewnością 
będzie on skuteczniejszy niż zastosowanie algorytmu ewolucyjnego. [...] Jeśli 
jednak wiedza, którą dysponujemy, nie pozwala na sformułowanie metody 
specjalizowanej, można sięgnąć po algorytm ewolucyjny.” Zaś Zieliński (2000) 
formułuje o algorytmach ewolucyjnych następującą opinię: „Z punktu widzenia 
badań operacyjnych algorytmy ewolucyjne są postrzegane jako kategoria 
strategii lokalnego poszukiwania. W tym sensie współtworzą one klasę 
metaheurystycznych algorytmów optymalizacyjnych nazywanych też klasą 
algorytmów ogólnych lub nieścisłych heurystyk.” 

W tym kontekście można więc postawić pytanie o to – czy metody 
heurystyczne (tu: algorytmy ewolucyjne) mogą być stosowane w optymalizacji. 
Charakterystycznej odpowiedzi udziela Grygiel (2002): „Być może jest to 
kwestia kontrowersyjna, odpowiedź w dużym stopniu zależy od nastawienia 
(praktyczne czy teoretyczne). Nawet z teoretycznego punktu widzenia można 
stawiać problem: Jakie jest prawdopodobieństwo, że algorytm ewolucyjny 
znajdzie rozwiązanie optymalne w określonym czasie?. Natomiast odpowiedź 
praktyka jest następująca: po prostu są stosowane , choć nie dają gwarancji na 



Pierwszy prototyp WB-SWD 

121 

znalezienie rozwiązania optymalnego.”. Podobnie stwierdza Zieliński w (2000): 
„efektywność algorytmów ewolucyjnych137 w rozwiązywaniu zagadnień 
optymalizacji powoduje coraz szersze zastosowanie tego narzędzia w tych 
wszystkich dziedzinach, w których poszukiwanie optymalnego rozwiązania ma 
istotną wartość”. 

I tak jest w rzeczywistości – algorytmy ewolucyjne są od lat stosowane 
do rozwiązywania różnorodnych praktycznych i teoretycznych problemów 
optymalizacyjnych. Należy więc w tym miejscu wskazać co odróżnia je od 
pozostałych technik stosowanych w optymalizacji i jakie są na tle tych różnic 
ich podstawowe wady i zalety. W kwestii różnic odpowiedzi udziela Goldberg 
(1989) w swej klasycznej już monografii „Algorytmy Genetyczne i ich 
zastosowania”138 stwierdza, iż: 

• „Algorytmy Ewolucyjne nie przetwarzają bezpośrednio parametrów 
zadania, lecz ich zakodowaną postać. 

• Algorytmy Ewolucyjne prowadzą poszukiwania, wychodząc nie z 
pojedynczego punktu, lecz z pewnej ich populacji. 

• Algorytmy Ewolucyjne korzystają tylko z funkcji celu, nie zaś jej 
pochodnych lub innych pomocniczych informacji. 

• Algorytmy Ewolucyjne stosują probabilistyczne, a nie deterministyczne 
reguły wyboru.” 
 
Podobnej odpowiedzi udziela Zieliński (2000): „Podstawowa różnica 

pomiędzy algorytmami ewolucyjnymi a pozostałymi technikami lokalnego 
przeszukiwania polega na tym, że: 

• w algorytmach ewolucyjnych trajektoria wyznaczana jest poprzez 
populację rozwiązań, a nie pojedyncze rozwiązania, 

• rozwiązania są w algorytmie ewolucyjnym kodowane do postaci 
łańcuchów znaków o ustalonej długości (przy czym znaki należą do 
skończonego alfabetu), 

• algorytmy ewolucyjne są algorytmami z pamięcią, wykorzystującymi 
do wyznaczania nowych kierunków przeszukiwania informacje o 
poprzednich rozwiązaniach”. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi można wskazać podstawowe 

zalety algorytmów ewolucyjnych, są to: 
• brak wymagań co do postaci rozwiązywanego problemu - aby 

zastosować do rozwiązania problemu decyzyjnego algorytm 

                                                      
137  w swym tekście Zieliński używał w miejsce pojęcia „algorytmy ewolucyjne” węższego pojęcia 
„algorytmy genetyczne” ograniczając tym samym sposób kodowania rozwiązania tylko do postaci binarnej, 
zastosowane tu szersze pojęcie „algorytmów ewolucyjnych” związane z kodowaniem każdorazowo 
dopasowanym do charakteru rozwiązywanego problemu nie zmienia prawdziwości zacytowanych stwierdzeń 
138 analogiczna uwaga jak w poprzednim przypisie 



Część I Koncepcja 

122 

ewolucyjny jedynym wymaganiem jest istnienie funkcji celu lub 
jeszcze węziej, istnienie miary zdolnej porównać dwa dane rozwiązania 
i wskazać lepsze139 z nich, żadne dodatkowe założenia co do postaci 
problemu (np. ciągłość, różniczkowalność itd.) nie są wprowadzane, 

• zdolność opuszczania lokalnych ekstremów – dzięki przetwarzaniu 
populacji rozwiązań a nie pojedynczego rozwiązania algorytmy 
ewolucyjne po odnalezieniu lokalnego ekstremum są zdolne opuścić je i 
kontynuować przeszukiwanie przestrzeni rozwiązań w innych jej 
obszarach, 

• uniwersalność zastosowania – nawet jeżeli nie istnieje dedykowany dla 
danego typu problemu decyzyjnego model algorytmu ewolucyjnego 
można w takim wypadku zastosować model klasyczny z kodowaniem 
binarnym.  
 
Wymienione zalety jak i cała wyżej przedstawiona dyskusja stanowią 

wystarczające uzasadnienie wykorzystania algorytmów ewolucyjnych w 
pierwszym prototypie WB-SWD – algorytmy ewolucyjne będą w nim pełnić 
metodę „ostatniej szansy”, którą da się zastosować zawsze bez względu na 
postać problemu. Dzięki temu pierwszy prototyp WB-SWD będzie mógł 
każdorazowo zagwarantować swoim użytkownikom, że uzyskają oni 
rozwiązanie co najmniej suboptymalne dla wszystkich przedstawionych 
problemów optymalizacyjnych. 

5.2 ALGORYTM EWOLUCYJNY ZASTOSOWANY W 
PIERWSZYM PROTOTYPIE WB-SWD.  

Podjęcie decyzji o zastosowaniu algorytmów ewolucyjnych jako 
metody ostatniej szansy w pierwszym prototypie WB-SWD, oznacza 
konieczność uwzględnienia obok zalet także i wad tej metody. Za podstawowe 
zaś wady algorytmów ewolucyjnych uznać można: 

• brak dostatecznych podstaw teoretycznych w tym brak dowodu 
zbieżności, 

• w konsekwencji  - konieczność każdorazowego określania warunków 
zatrzymania algorytmu i brak gwarancji, iż otrzymany wynik jest 
wynikiem optymalnym, 

• niestabilność wyników – wielokrotne uruchamianie algorytmu 
ewolucyjnego dla rozwiązania tego samego problemu nie gwarantuje 
otrzymania każdorazowo takich samych lub zbliżonych wyników, 

                                                      
139 co oznacza lepsze w tym kontekście – zależy od modelującego dany problem decyzyjny 
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• istnienie dla tej samej klasy problemów decyzyjnych wielu 
konkurencyjnych modeli algorytmów ewolucyjnych dających co więcej 
różnej jakości rezultaty (znakomite lub mierne), zależnie od dobranego 
zestawu testowego lub nawet w obrębie tego samego zestawu 
testowego dla różnych jego elementów. 
 
Konsekwencją tych wad, są dwa zasadnicze pytania jakie może 

postawić praktyk, pragnący wykorzystać algorytm ewolucyjny do rozwiązania 
konkretnego problemu: 

• który z istniejących modeli algorytmów ewolucyjnych należy 
zastosować biorąc pod uwagę jego dotychczasową skuteczność na 
opublikowanym zestawie testowym; 

• ile razy należy uruchomić wybrany algorytm ewolucyjny – czyli 
pytanie o stabilność stosowanego algorytmu ewolucyjnego. 
 
Aby móc zastosować algorytm ewolucyjny w pierwszym prototypie 

WB-SWD, należy znać odpowiedzi na te pytania. To oznacza, że należy wybrać 
jeden z pośród istniejących lub opracować własny model algorytmu 
ewolucyjnego taki, który będzie można uznać za najskuteczniejszy140. Niestety 
w literaturze przedmiotu nie wskazano jak dotychczas modelu algorytmu 
ewolucyjnego uznawanego powszechnie za najskuteczniejszy, stąd opracowanie 
własnego modelu staje się warunkiem niezbędnym dla ostatecznego 
wypracowania pierwszego prototypu WB-SWD.  

Jak już wyżej zauważono, algorytmy ewolucyjne są metaheurystyką 
dlatego też opracowanie najskuteczniejszego modelu musi się rozpocząć od 
podjęcia decyzji co do typu problemów optymalizacyjnych na jakich 
skuteczność proponowanego modelu będzie testowana. W niniejszym 
opracowaniu obszarem tym będą problemy optymalizacji nieliniowej z 
ograniczeniami. Podstawową motywacją takiego wyboru jest fakt, iż należą one 
do klasy problemów słabo i źle ustrukturalizowanych a więc do głównej 
domeny działania Systemów Wspomagania Decyzji, jako dodatkowe 
motywacje podajmy opinie innych autorów.  

W pracy Kukuła (1999a) zauważa: „W teorii i praktyce 
ekonometrycznej znamy szereg modeli nieliniowych i niesprowadzalnych do 
liniowych za pomocą transformacji zmiennych. ... I doprawdy trudno 
zrozumieć, dlaczego wielu badaczy nadal ogranicza swoje kreatywne myślenie 
do klasy modeli liniowych lub linearyzowalnych, pomijając możliwość 
dokładniejszego opisu rzeczywistości za pomocą bardziej kłopotliwych, ale też 
często bardziej adekwatnych modeli nieliniowych”.  Podobnie stwierdza w 
Kukuła (1999b): „Modele programowania liniowego ... często okazują się 

                                                      
140 uściślenie tego pojęcia zostanie podane dalej 



Część I Koncepcja 

124 

niewystarczające w modelowaniu rzeczywistości gospodarczej. Model liniowy 
jedynie przybliża realną sytuację ekonomiczną. Uzyskanie opisu układu 
gospodarczego, który adekwatnie odzwierciedlałby rozpatrywane relacje 
ekonomiczne, wymaga zastosowania modelu uwzględniającego wszystkie jego 
komplikacje. Taka możliwość pojawia się z chwilą wprowadzenia innych niż 
liniowe dziedzin programowania matematycznego”. A jak czytamy u 
Grudzewskiego (1985): ”Rozwiązanie jest zawsze optymalne lub suboptymalne 
z punktu widzenia modelu a nie rzeczywistości. Im efektywniejsze jest 
dopasowanie modelu do rzeczywistości, tym korzystniejsza jest aproksymacja 
rozwiązania optymalnego do stanu faktycznego (rzeczywistego)”. 

Podobne opinie można znaleźć także u innych polskich autorów. U 
Ignasiaka (1997) czytamy:  „To, że rzadziej rozpatruje się nieliniowe zadania 
decyzyjne niż zadania linowe, wynika z dwóch powodów: 

1. nieraz wiedząc, że pewne zjawisko ma charakter nieliniowy, nie mamy 
odpowiednich danych, aby ustalić (oszacować) postać analityczną tej 
zależności, 

2. zadania programowania nieliniowego rozwiązuje się zazwyczaj trudniej 
niż zadania programowania linowego (brak ogólnej metody ich 
rozwiązywania). 

 
 Dlatego też zamiast nieliniowych zadań formułujemy niekiedy liniowe 
zadania decyzyjne, mimo iż wiemy, że jest to znaczne uproszczenie 
analizowanego problemu”. 
 Siedlecki (2000) zauważa: „Modele liniowe to ... proste modele 
równowagi procesów ekonomicznych (i nie tylko) opisujące rzeczywistość w 
sposób wielce uproszczony. Już od dawna wiadomo – na co wskazują 
obserwacje, jak i dokonania naukowe – że zarówno przyroda, jak i ekonomia są 
nieliniowe. Nieliniowa rzeczywistość przedstawiana była i jest za pomocą 
algebry liniowej, z konieczności: „niesforność” równań różniczkowych ( w 
odróżnieniu od równań liniowych) oddających lepiej dynamikę rzeczywistych 
procesów przyrodniczych i społecznych powoduje ogromne trudności z ich 
analizą. Budowa modeli liniowych jest więc koniecznością. Rezultaty, jakie 
otrzymuje się z ich analizy, muszą więc być traktowane z dużą 
podejrzliwością.” 

Uzupełnieniem powyższych opinii niech będą opinie wyrażane przez 
zagranicznych autorów. W internetowym forum dyskusyjnym u  Gregory’ego  
(2000) czytamy: „Nadzieje na opracowanie jednego ogólnego programu, który 
by pasował do każdego modelu nieliniowego, są nierealne. Zamiast tego należy 
próbować wybrać taki program, który będzie pasował do rozwiązywanego 
zadania. Jeżeli rozwiązanie nie pasuje do żadnej kategorii oprócz „ogólne” [...] 
trzeba być przygotowanym na zastosowanie metod, które sprowadzają się do 
całkowitego przeszukiwania, co jest zadaniem trudnym do wykonania.”. 
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Podobną opinię wyraża w Michalewicz (1992): „Mimo aktywnych badań i 
postępu w optymalizacji globalnej w ostatnich latach, można chyba uczciwie 
powiedzieć, że nie widać na razie nadziei na opracowanie efektywnej procedury 
rozwiązywania [...] ogólnego zadania nieliniowego.”.  
Do powyższych dodajmy jeszcze uwagę poczynioną przez Cooper’a i 
Steinberg’a (1970): „Trochę obserwacji i zastanowienia wystarczy, aby 
zauważyć, że wszystkie praktyczne zadania optymalizacyjne są faktycznie 
zadaniami z ograniczeniami.”. I podobną opinię Dhar’a i Ranganathan’a (1995)  
„...każda sytuacja decyzyjna zawiera ograniczenia. Tym co odróżnia od siebie 
różne typy problemów (decyzyjnych)  jest forma tych ograniczeń. Zależnie od 
tego jak dany problem jest przedstawiany ograniczenia mogą pojawiać się jako 
reguły, zależności danych, wyrażenia algebraiczne lub w innej formie.” 

 
Ostatecznie – postać problemu decyzyjnego tu rozpatrywanego, ma 

następującą postać141: 
Znajdź rozwiązanie X takie,    (5.1) 
które optymalizuje funkcję celu f(X) 
przy spełnieniu następujących ograniczeń: 
gi(X) ≤ 0, i = 1,...,n 
hj(X) = 0, j = 1,...,p 

gdzie: 
X = (x1,...,xr)  – jest wektorem rozwiązania, gdzie u

ii
l
i xxx ≤≤  dla  i=1,...,r 

xl
i – dolna granica dziedziny i-tej zmiennej wektora rozwiązania 

xu
i – górna granica dziedziny i-tej zmiennej wektora rozwiązania 

r – liczba zmiennych wektora rozwiązania 
n – liczba nierówności definiujących ograniczenia, 
p – liczba równań definiujących ograniczenia. 
 Funkcja celu f() jak również funkcje g() i h()  definiujące ograniczenia 
mogą być liniowe lub nieliniowe, przy czym przynajmniej jedna z nich musi 
być nieliniowa aby była mowa o problemie nieliniowym. Przez S oznaczamy 
przestrzeń rozwiązań (inaczej przestrzeń przeszukiwania), przez F oznaczamy 
obszar dopuszczalny przestrzeni rozwiązań, oczywiście zachodzi F ⊆ S. 
Nierówności definiujące ograniczenia dla których zachodzi gi(X) = 0 nazywamy 
aktywnymi w X. Dodatkowo przez: 

φi(X),  i = 1,...,m  

                                                      
141 wprowadzone tu oznaczenia stosowane będą w całym niniejszym opracowaniu za wyjątkiem tych 
rozdziałów gdzie zastosowanie oznaczeń wprowadzanych przez autorów przedstawianych metod zwiększało 
czytelność ich opisu. 
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gdzie: m – liczba wszystkich ograniczeń, oznaczać będziemy funkcję mierzącą 
odchylenie od i-tego ograniczenia. O ile nie będzie wskazane inaczej funkcja ta 
przyjmuje postać: 

{ }
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
=

= pjXh
niXg

X
j

i
i ,...,1 dla          )(

,...,1 dla )(;0max
)(φ    (5.2) 

 
Dla tak postawionego problemu zostanie dalej (w rozdziale 5.5 części 

drugiej) zaproponowana nowa postać algorytmu ewolucyjnego nazwana Pełnym 
Krzyżowaniem. Stawiana jest teza, iż Pełne Krzyżowanie: 

1. jest najskuteczniejszą142  z pośród opublikowanych dotychczas postaci 
algorytmu ewolucyjnego dla rozwiązywania nieliniowych problemów 
decyzyjnych z ograniczeniami; 

2. jest metodą stabilną  - gdzie za miarę dyspersji wyników osiągniętych w 
trakcie weryfikujących testów przyjmuje się za Bielecką (2001) 
współczynnik zmienność równy ilorazowi odchylenia standardowego i 
średniej arytmetycznej wyników143. 
 
Weryfikacja postawionej tezy odbędzie się w trzech kolejnych 

częściach144 opracowania. W części drugiej opracowania przedstawiona 
zostanie analiza porównawcza istniejących metod145 – algorytmów 
ewolucyjnych dedykowanych dla problemów nieliniowych – i wyników 
uzyskanych przez te metody na standardowym zestawie testowym. Aby uniknąć 
wnioskowania na podstawie testów na jednym tylko zestawie testowym 
przedstawiona zostanie dodatkowa analiza weryfikująca proponowaną metodę – 
w części trzeciej na sztucznych problemach generowanych przez specjalne 
generatory testów, w części czwartej na realnym problemie – zbilansowanym 
nieliniowym zadaniu transportowym. Dodatkowo, także w części czwartej 
wyniki osiągnięte przez proponowaną metodę na standardowym zestawie 
testowym skonfrontowane zostaną z wynikami osiągniętymi przez zwykłą 
metodę badań operacyjnych. 

                                                      
142 przez najskuteczniejszą metodę rozumie się tę z pośród wszystkich porównywanych metod, która dla 
każdego z rozwiązywanych decyzyjnych problemów nieliniowych z ograniczeniami uzyskuje rozwiązania 
dopuszczalne o wartości funkcji celu najbliższej globalnemu ekstremum (o ile jest ono znane) lub o wartości 
funkcji celu lepszej (tj. mniejszej dla problemu minimum, większej dla problemu maksimum) od uzyskanych 
przez pozostałe metody 
143 współczynniki zmienności będą w toku pracy przedstawiane tylko dla weryfikowanej tu metody Pełnego 
Krzyżowania, autor z przyczyn oczywistych nie dysponował pełnymi zestawami wyników osiągniętych w 
toku  przeprowadzonych przez innych autorów testów – a jedynie tymi, które zostały zamieszczone w 
odnośnych publikacjach 
144 o ile nie zostanie wskazane inaczej - wyniki wszystkich testów prezentowanych w toku niniejszego 
opracowania są wynikami uzyskanymi przez rozwiązania dopuszczalne;  przez wyniki rozumie się tu wartości 
funkcji celu i oba te pojęcia będą w toku pracy stosowane wymiennie 
145 analiza ta odnosi się do wszystkich metod znanych autorowi a opublikowanych do daty zakończenia prac 
badawczych nad niniejszym opracowaniem  
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Część piąta pracy stanowić będzie uzupełnienie procesu weryfikacji 
wyżej postawionej tezy. W toku bowiem pierwszych trzech części 
weryfikujących wyżej postawioną tezę, wielokrotnie podkreślane będzie, iż 
proponowana metoda jest metodą kosztowną (gdzie przez koszt rozumiana 
będzie liczba wykonywanych obliczeń wartości funkcji celu – a więc czas 
obliczeń). Stąd może pojawiać się pytanie o sensowność zastosowania 
proponowanej metody w realnych problemach (gdzie czas oczekiwania na 
rozwiązanie może okazać się nieakceptowalnie długi) – czyli pytanie o 
efektywność metody, efektywność rozumianą jako szybkość (mierzona czasem) 
osiągania konkretnej wartości funkcji celu. Odpowiedź na to pytanie zostanie 
udzielona na drodze testów przeprowadzonych na dwu klasach problemów: 
1. problemach kombinatorycznych:  

• symetrycznych problemach komiwojażera, 
• asymetrycznych problemach komiwojażera, 
• sekwencyjnych problemach kolejkowania, 

2. problemach harmonogramowania produkcji: 
• problemach klasy Flowshop, 
• problemach klasy Jobshop. 

 
Przeprowadzone testy odpowiedzą na pytanie – czy zastosowanie 

proponowanej metody przyniesie (w tym samym czasie) lepsze wyniki niż 
zastosowanie algorytmu ewolucyjnego używającego klasycznych operatorów 
genetycznych dedykowanych dla rozwiązywanych klas problemów. 
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CZĘŚĆ II 
METODY I BADANIA PODSTAWOWE 

W części drugiej opracowania przedstawiona zostanie analiza 
porównawcza istniejących metod – algorytmów ewolucyjnych dedykowanych 
dla problemów nieliniowych -  i wyników uzyskanych przez te metody146 na 
standardowym zestawie testowym (oznaczanym jako G1-G11 o czym poniżej.) 
Ostatecznym celem tej części opracowania jest wykazanie, iż metoda 
zaproponowana  przez autora w rozdziale 5.5 jest najlepszą z pośród 
prezentowanych zarówno pod względem osiąganych wyników jak i pod 
względem ich stabilności. 

Aczkolwiek pewna liczba prac na ten temat pojawia się już wcześniej 
(patrz: Goldberg (1989)) to jednak najbardziej owocny okres badań nad 
opracowaniem  algorytmów ewolucyjnych dla problematyki optymalizacji 
problemów nieliniowych z ograniczeniami rozpoczyna się z początkiem 
ubiegłej dekady. Swoistym punktem startu jest praca Michalewicza (1992) 
podsumowująca dotychczasowy stan badań i proponująca zestaw problemów 
testowych, które potem stały się podstawą utworzenia zestawu testowego 
znanego pod oznaczeniem G1-G11 stanowiącego przez kolejne wiele lat 
standard testowy i punkt odniesienia dla większości nowych algorytmów 
ewolucyjnych. Półmetek ubiegłej dekady to praca Michalewicza i Schoenauer’a  
(1996) definiująca ostatecznie do dziś obowiązującą postać zestawu testowego 
G1-G11 składającego się z 11 problemów nieliniowych (patrz: Dodatek A) a 
ponadto wprowadzająca po raz pierwszy w sposób uporządkowany 
kategoryzację algorytmów ewolucyjnych dla problematyki optymalizacji 
nieliniowej. Za zamknięcie dekady można uznać pracę Fogla i Michalewicza 
(2000) zawierającą między innymi podsumowanie stanu badań nad 
algorytmami ewolucyjnymi jak również ich najnowszą kategoryzację.  
 Kategoryzacja wprowadzona w (Michalewicz i Fogel (2000)) dzieli 
algorytmy ewolucyjne przeznaczone do optymalizacji problemów nieliniowych 
z ograniczeniami na następujące kategorie metod: 

 Metody bazujące na stosowaniu funkcji kary 
 Metody bazujące zachowaniu dopuszczalności rozwiązań 
 Metody bazujące na poszukiwaniu rozwiązań dopuszczalnych 
 Metody bazujące na dekoderach 

                                                      
146 nie wszystkie prezentowane metody testowane były na odnośnym standardowym polu testowym, jednak 
wywarły one wpływ na kierunki rozwoju pozostałych metod stąd też będą one tu także zaprezentowane 
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 Metody hybrydowe 
 
 Wcześniejsza publikacja Dasgupt’y i Michalewicza (1997) wprowadza 
nieco inną kategoryzację: 

 Metody bazujące na stosowaniu funkcji kary 
 Metody bazujące na separacji ograniczeń od funkcji celu  
 Metody stosujące dedykowaną reprezentację rozwiązania i dedykowane 

operatory genetyczne 
 Metody hybrydowe 

 
 Kategoryzacja zastosowana w niniejszym opracowaniu bazuje na 
drugiej z wymienionych z tą jednak różnicą, iż wyróżniono jako oddzielne 
kategorie metody bazujące na dekoderach i algorytmach naprawczych. Zdaniem 
autora zasługują one na oddzielne potraktowanie gdyż już w klasycznej pracy 
Goldberga (1989) zostały wymienione (obok stosowania funkcji kary) jako 
podstawowe metody radzenia sobie z ograniczeniami. Dodatkowo w 
zastosowanej tu kategoryzacji świadomie zrezygnowano z kategorii metod 
hybrydowych bowiem w opinii autora łączenie algorytmu ewolucyjnego z 
dowolną inną metodą optymalizacji aczkolwiek w praktycznych 
zastosowaniach wielokroć bardzo skuteczne, tu w teoretycznych rozważaniach 
zaburzałoby możliwość porównywania wyników uzyskiwanych przez 
poszczególne prezentowane algorytmy ewolucyjne. Ostatecznie zastosowana 
jest następująca kategoryzacja: 

 Metody bazujące na stosowaniu funkcji kary 
 Metody bazujące na dekoderach 
 Metody bazujące na algorytmach naprawczych 
 Metody bazujące na separacji ograniczeń od funkcji celu 
 Metody stosujące dedykowaną reprezentację rozwiązania i dedykowane 

operatory genetyczne 
 
 Kolejne rozdziały tej części opracowania rozwiną powyższą 
kategoryzację, przedstawiając dla poszczególnych kategorii wszystkie typy 
metod - algorytmów ewolucyjnych, które można w ich ramach wyróżnić. 
Prezentowane metody, choć z konieczności nie w pełni, przedstawiają ścieżkę 
rozwoju i aktualny stan badań nad algorytmami ewolucyjnymi dla problematyki 
optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami. Jak już wyżej wspomniano 
zestawem testowym służącym jako materiał porównawczy dla większości 
prezentowanych tu metod będzie zestaw jedenastu problemów G1-G11 w pełni 
przedstawiony w dodatku A do niniejszej pracy. W tym miejscu warto jednak 
zwrócić uwagę na charakterystykę funkcji testowych z zestawu G1-G11 
przedstawioną w Tabeli 1. Z Tabeli 1 łatwo widać, że twórcom tego zestawu 
udało się zebrać problemy o bardzo różnorodnej charakterystyce i jak się w 
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toku niniejszego opracowania okaże ta różnorodność znalazła swoje 
odzwierciedlenie w wynikach osiąganych przez prezentowane metody. Za 
wyjątkiem bowiem metody zaproponowanej przez autora w rozdziale 5.5 
żadnej z pozostałych nie udało się równie skutecznie rozwiązać wszystkich 
problemów z zestawu testowego. 
 
Oznaczenia przyjęte w Tabeli 1 są następujące: 
k – zmienna liczba zmiennych wektora rozwiązania dla problemów testowych 
G2 i G3, we wszystkich opisywanych tu eksperymentach (o ile nie zaznaczono 
inaczej) dla G2 k = 20, dla G3 k = 10 
ρ  = ||F||/||S|| -  współczynnik wyznaczony eksperymentalnie na drodze 
generowania 1000000 losowych punktów w S a następnie sprawdzania czy 
należą do F (aby wyznaczyć ρ  dla G2 i G3 przyjęto k = 50) 
N-L – liczba nierówności liniowych w układzie definiującym ograniczenia 
R-N – liczba równań nieliniowych w układzie definiującym ograniczenia 
N-N – liczba nierówności nieliniowych w układzie definiującym ograniczenia 
a – liczba aktywnych ograniczeń 

Tabela 1 Charakterystyka funkcji testowych z zestawu G1-G11 

Identyfikator 
problemu 

r Typ funkcji 
celu 

ρ N-L R-N N-N a 

G1 13 kwadratowa 0,0111% 9 0 0 6 
G2 k nieliniowa 99,8474% 0 0 2 1 
G3 k wielomianowa 0,0000% 0 1 0 1 
G4 5 kwadratowa 52,1230% 0 0 6 2 
G5 4 sześcienna 0,0000% 2 3 0 3 
G6 2 sześcienna 0,0066% 0 0 2 2 
G7 10 kwadratowa 0,0003% 3 0 5 6 
G8 2 nieliniowa 0,8560% 0 0 2 0 
G9 7 wielomianowa 0,5121% 0 0 4 2 

G10 8 liniowa 0,0010% 3 0 3 6 
G11 2 kwadratowa 0,0000% 0 1 0 1 

Źródło: Michalewicz i Fogel (2000) 
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1. METODY BAZUJĄCE NA STOSOWANIU 
FUNKCJI KARY 

Najpowszechniej stosowaną w algorytmach ewolucyjnych metodą 
postępowania z ograniczeniami jest metoda polegająca na zastosowaniu funkcji 
kary. Z zasady bowiem algorytmy ewolucyjne są metodami rozwiązującymi 
zadania optymalizacyjne bez ograniczeń stąd też przekształca się zadanie z 
ograniczeniami na zadanie bez ograniczeń poprzez obciążenie funkcji celu 
funkcją kary. 

Wyjściową postać funkcji celu fj (X) j-tego rozwiązania przekształca się 
do postaci147 funkcji przystosowania: 

jjj QXfXf += )()(~
     (1.1) 

gdzie Qj jest karą obciążającą rozwiązanie niedopuszczalne, lub miarą kosztu 
jaki trzeba ponieść w celu przekształcenia rozwiązania niedopuszczalnego do 
postaci dopuszczalnej. Oczywiście dla rozwiązań dopuszczalnych Qj = 0. 

W algorytmach genetycznych najczęściej stosowaną (Goldberg (1989)) 
postacią funkcji kary jest: 

∑
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m
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ij XcQ

1

)]([φ      (1.2) 

gdzie: 
)()]([ 2 XX ii φφ =Ω dla wszystkich i-tych naruszonych ograniczeń, 

c – współczynnik kary każdorazowo określany arbitralnie. 
W strategiach ewolucyjnych najpowszechniej stosowaną (Schwefel 

(1995a)) metodą jest „kara śmierci” czyli usuwanie z populacji każdego 
rozwiązania niedopuszczalnego, pojawiły się jednak nieliczne propozycje 
zastosowania funkcji kary w zwykłym sensie. Przykładem jest praca 
Hoffmeister’a i Sprave’a (1996) w której autorzy zaproponowali zastosowanie 
funkcji kary następującej postaci: 
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gdzie H:R->{0,1} jest funkcją Heavyside’a 
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147 Zakładamy tu, że rozpatrywany jest problem minimum 



Metody bazujące na stosowaniu funkcji kary 

133 

Podstawowym problemem związanym z funkcją kary jest kwestia jak 
bardzo karać – zbyt niska kara może doprowadzić do dominacji rozwiązań 
niedopuszczalnych w populacji, zbyt wysoka jej wartość odrzuci większość 
(jeśli nie wszystkie) rozwiązań niedopuszczalnych a w śród nich także te które 
mogły być bardzo cenne w procesie ewolucyjnym – na przykład naprawione148 
mogły się okazać rozwiązaniami najlepszymi z pośród dotychczas 
znalezionych. Intuicyjnie wiadomo że, relacja pomiędzy rozwiązaniem 
niedopuszczalnym a obszarem dopuszczalnym przestrzeni rozwiązań   odgrywa 
kluczową rolę w procesie ustalania kary. Nie jest jednak do końca jasne jak 
wykorzystywać tę relację stąd też każdorazowo mamy do wyboru trzy 
następujące możliwości: 

1. karać za samo naruszenie ograniczeń, bez względu na skalę naruszenia; 
zmierzyć skalę naruszenia ograniczeń i wynik pomiaru skorelować z wielkością 
nakładanej kary; 

2. zmierzyć koszt naprawy rozwiązania niedopuszczalnego i wynik 
skorelować z wielkością kary. 

 
Opublikowano szereg prac badających metodologię konstruowania 

funkcji kary, jedną z najbardziej znanych jest praca Richardson’a i inn. (1989) 
w której podano następujące wskazówki dotyczące konstruowania funkcji kary: 

1. funkcja kary będąca funkcją odległości rozwiązania niedopuszczalnego 
od obszaru dopuszczalnego da lepsze wyniki od funkcji kary będącej 
funkcją liczby naruszonych ograniczeń; 

2. dla problemów z mała liczbą ograniczeń i z bardzo małym obszarem 
dopuszczalnym  - zastosowanie funkcji kary będącej funkcją liczby 
naruszonych ograniczeń stworzy nikłe szanse na znalezienie 
jakiegokolwiek rozwiązania dopuszczalnego; 

3. dobra funkcja kary może być skonstruowana w oparciu o dwie 
wielkości: maksymalny koszt realizacji i oczekiwany koszt realizacji149. 
Gdzie koszt realizacji oznacza koszt przekształcenia rozwiązania 
niedopuszczalnego w dopuszczalne; 

4. wielkość kary powinna być możliwie bliska oczekiwanemu kosztowi 
realizacji i możliwie jak najrzadziej spadać poniżej jego poziomu. 

 
Do powyższych należy jeszcze dodać wskazówkę którą sformułowali 

Siedlecki i Sklański (1989): 
5. algorytm genetyczny ze zmiennym współczynnikiem kary jest lepszy 

od algorytmu z ustalonym współczynnikiem kary. 
 

                                                      
148 Metody naprawy rozwiązań niedopuszczalnych omawiane są w dalszej części rozdziału 
149 w oryginale: maximum (expected) completion cost 
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Bazując głównie na powyższych wskazówkach opracowano szereg 
algorytmów ewolucyjnych stosujących funkcję kary jako metodę postępowania 
z ograniczeniami. Algorytmy te można podzielić za Coello (2002) na 
następujące klasy metod: 

• metody kary statycznej 
• metody kary dynamicznej 
• metody kary wyżarzanej  
• metody kary adaptatywnej 
• metody kary samo-adaptatywnej 
• metody kary śmierci 
• metody kary bazującej na dopuszczalności 
• metody kary rozdzielonej 

 
Kolejne podrozdziały przedstawią najważniejsze algorytmy ewolucyjne 

zaliczające się kolejno do wyżej wymienionych metod, na koniec 
przedstawiona zostanie ostatnio zaproponowana metoda będąca swoistym 
podsumowaniem przedstawionych algorytmów. Większość z przedstawianych 
algorytmów testowana była na całości lub części testu G1-G11, każdorazowo 
wyniki tych testów zostaną przedstawione w celu końcowego porównania ich z 
wynikami uzyskanymi metodą proponowaną w tym opracowaniu. 

1.1 KARA STATYCZNA 
Homaifar i inn. (1994) zaproponowali aby każdemu z ograniczeń 

przyporządkować kilka poziomów naruszenia. Każdemu z poziomów 
odpowiada inna wartość kary, wartość która jest każdorazowo określana 
arbitralnie przed uruchomieniem algorytmu i która rośnie150 wraz z przejściem 
na wyższy poziom naruszenia. Schemat proponowanej metody jest następujący: 

1. dla każdego ograniczenia tworzone jest l poziomów naruszenia; 
2. dla każdego ograniczenia i każdego poziomu naruszenia określane są 

wartości współczynników kary Rki (k=1,...,l  i=1,...,m), gdzie: l – liczba 
poziomów naruszenia, m – liczba ograniczeń; 

3. przetwarzanie algorytmu rozpoczyna się od losowo wygenerowanej 
populacji; 

4. w trakcie przetwarzania rozwiązania oceniane są funkcją 
przystosowania postaci: 

∑
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+=
m

i
ikijj XRXfXf

1

2 )()()(~ φ    (1.5) 

                                                      
150 dla problemu minimum 
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Podstawową wadą tej metody jest duża liczba wymaganych parametrów 
- dla m ograniczeń metoda ta wymaga w sumie ustalenia wartości m(2l+1) 
parametrów. Tak więc mając na przykład 6 ograniczeń i 2 poziomy naruszenia, 
musimy w sumie ustalić przed uruchomieniem metody wartości 30 parametrów, 
co biorąc pod uwagę mały „rozmiar” problemu jest liczbą bardzo dużą. Widać 
więc, że metoda ta jest metodą zależną od problemu – nie da się ustalić jednego 
uniwersalnego zbioru parametrów, wręcz przeciwnie poszukiwania tego zbioru 
trzeba powtarzać oddzielnie dla każdego nowego problemu nie mając na końcu 
gwarancji czy znaleziony zbiór jest najlepszy. Wyznaczanie tego zbioru dla 
każdego z rozwiązywanych problemów może się więc okazać sztuką samą w 
sobie. 

Metoda Homaifar’a i inn. została przetestowana przez Michalewicza 
(1999) na części testu G1-G11, parametry przeprowadzonego eksperymentu 
były następujące: 
• reprezentacja rozwiązania – wektor liczb rzeczywistych 
• selekcja – nieliniowa z uporządkowaniem 
• mutacja – gaussowska 
• krzyżowanie – arytmetyczne i heurystyczne 
• prawdopodobieństwo wszystkich operatorów = 0,08 
• liczebność populacji = 70 
• liczba iteracji jednego przebiegu algorytmu metody = 5000 
• wartości parametrów Rki nie zostały podane 
• dla każdego problemu przeprowadzano 10 niezależnych przebiegów 

algorytmu 
 
Tabela 2 podsumowuje uzyskane wyniki. Jak widać metoda ta ma 

tendencję do częstego naruszania ograniczeń, być może czasochłonne 
dostrojenie parametrów Rki do poszczególnych doprowadziłoby do uzyskania 
znacznie lepszych wyników. 

Tabela 2 Wyniki osiągnięte przez Michalewicza metodą Homaifar’a i inn. 

W kolumnie trzeciej w nawiasach podano najlepszy dotychczas uzyskany 
wynik dla tych problemów dla których dokładne optimum nie jest znane. W 
kolumnie siódmej podano liczbę naruszeń ograniczeń w średnim rozwiązaniu 
odpowiednio o więcej niż 1,0, więcej niż 0,1 i więcej niż 0,001. Znak ‘-‘ 
oznacza „dla tego problemu metoda nie była testowana”151. 
Identyfikator 

Problemu 
Typ 

Problemu 
Dokładne 
optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

Liczba 
naruszeń 

G1 minimum -15 -15,002 -15,002 -15,001 0;0;4 
G2 maksimum nieznane - - - - 

                                                      
151 analogiczne oznaczenia będą stosowane we wszystkich dalej przedstawianych tabelach z wynikami testów 
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(0,803619)
G3 maksimum 1,0 - - - - 
G4 minimum -30665,5 - - - - 
G5 minimum nieznane 

(4221,956)
- - - - 

G6 minimum -6961,81 - - - - 
G7 minimum 24,3062 24,690 29,258 36,060 0;1;1 
G8 minimum nieznane 

(0,095825)
- - - - 

G9 minimum 680,63 680,771 681,262 689,660 0;0;1 
G10 minimum 7049,33 2282,723 2449,798 2756,679 0;3;0 
G11 minimum 0,75 - - - - 

Źródło: Michalewicz (1999) 

1.2 KARA DYNAMICZNA 
W 1994 roku Joines i Houck (1994) zaproponowali metodę stosującą 

karę dynamiczną to jest karę zmieniającą się w czasie. W metodzie tej 
poszczególne rozwiązania oceniane są funkcją: 

∑
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gdzie:  
C,α,β - stałe określane każdorazowo arbitralnie, 
t – numer iteracji algorytmu. 

Jak widać w metodzie tej w miarę „upływu czasu” -  w kolejnych 
iteracjach algorytmu rozwiązania niedopuszczalne obciążane są coraz większą 
karą. Metoda ta pozwala więc w początkowej fazie optymalizacji przeszukiwać 
całą przestrzeń rozwiązań aby następnie w końcowej fazie działania bardziej 
skoncentrować się na uzyskaniu rozwiązań dopuszczalnych. Jest to zgodne z 
często wyrażanym poglądem (patrz: Michalewicz (1999), Michalewicz i Fogel 
(2000)), iż rozwiązania niedopuszczalne mogą stanowić „pomost” pomiędzy 
rozłącznymi obszarami rozwiązań dopuszczalnych w przestrzeni rozwiązań i 
dlatego warto je przetwarzać zwłaszcza w początkowej fazie działania 
algorytmu. 

Zaproponowana metoda została przetestowana na różnych podzbiorach 
testu G1-G11 zarówno przez jej autorów jak i przez Michalewicza (1999). 

Testy Joines’a i Houck’a 
Autorzy omawianej metody przetestowali ją na zadaniach G5,G6, G9 i 

G10. Aby ocenić jej efektywność użyli następujących kryteriów: 



Metody bazujące na stosowaniu funkcji kary 

137 

AVG. – średnia z najlepszych rozwiązań uzyskanych w poszczególnych 
przebiegach algorytmu 
STD. DEV. – odchylenie standardowe od najlepszych rozwiązań uzyskanych w 
poszczególnych przebiegach algorytmu 
AVG. DIST. – średnia z sumy odchylenia od ograniczeń najlepszych rozwiązań 
uzyskanych w poszczególnych przebiegach algorytmu 
% FEASIBLE – procent przebiegów algorytmu w których najlepsze uzyskane 
rozwiązanie było rozwiązaniem dopuszczalnym 
BEST/DISTANCE – najlepsze rozwiązanie z wszystkich przebiegów algorytmu 
i jego „odległość” od obszaru dopuszczalnego czyli miara naruszenia 
ograniczeń 
BEST FEASE./DISTANCE – najlepsze rozwiązanie z wszystkich przebiegów 
algorytmu, które miało najmniejsze odchylenie od ograniczeń i jego 
„odległość” od obszaru dopuszczalnego 

Eksperymenty dla wyżej wymienionych zadań przeprowadzono dla 
trzech różnych zestawów stałych  - C,α,β: 

1. C = 0,5; α = 1; β = 1 
2. C = 0,5; α = 1; β = 2 
3. C = 0,5; α = 2; β = 2 

Pozostałe parametry przeprowadzonych eksperymentów były 
następujące 
• reprezentacja rozwiązania – wektor liczb rzeczywistych 
• selekcja – geometryczny ranking z normalizacją 
• mutacja – niejednolita, jednolita, brzegowa 
• współczynnik mutacji niejednolitej b = 2 
• krzyżowanie – arytmetyczne, proste, heurystyczne 
• parametr krzyżowania arytmetycznego α = 0,25 
• liczebność populacji = 80 
• dla każdego problemu przeprowadzano 10 niezależnych przebiegów 

algorytmu 
 

Tabele 3,4,5 i 6 przedstawiają uzyskane wyniki odpowiednio dla zadań 
G5, G6, G9 i G10.  

Tabela 3 Wyniki metody Joines’a i Houck’a dla zadania G5 

 C = 0,5; α = 1; β = 1 C = 0,5; α = 1; β = 2 C = 0,5; α = 2; β = 2 
AVG. 5317,8204 5358,4130 5520,0903 
STD. DEV. 199,60063 366,8887 364,7738 
AVG. DIST. 0,004203 0,0008779 0,001434 
% FEASIBLE 0% 0% 0% 
BEST/ 
DISTANCE 

5127,7135 
0,001188 

5126,6653 
0,001625 

5126,4920 
0,002569 
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BEST FEASE./ 
DISTANCE 

5137,0945 
0,0002236 

6056,8238 
0,000189 

6108,1802 
9,198x10-5 

Źródło: Joines i Houck (1994) 

Tabela 4 Wyniki metody Joines’a i Houck’a dla zadania G6 

 C = 0,5; α = 1; β = 1 C = 0,5; α = 1; β = 2 C = 0,5; α = 2; β = 2 
AVG. -6960,0418 -7017,6853 -6958,3841 
STD. DEV. 0,96693163 4,9265354 0,96693163 
AVG. DIST. 0,0 0,0481 0,0 
% FEASIBLE 100% 0% 100% 
BEST/ 
DISTANCE 

-6961,7853 
-0,0 

-7028,0926 
0,05711 

-6961,2399 
0,0 

BEST FEASE./ 
DISTANCE 

-6961,7853 
0,0 

-7011,2646 
0,04252 

-6961,2399 
0,0 

Źródło: Joines i Houck (1994) 

Tabela 5 Wyniki metody Joines’a i Houck’a dla zadania G9 

 C = 0,5; α = 1; β = 1 C = 0,5; α = 1; β = 2 C = 0,5; α = 2; β = 2 
AVG. 683,6809 684,4679 684,9892 
STD. DEV. 1,5237456 2,1024116 2,1024116 
AVG. DIST. 0,0 0,0 0,0 
% FEASIBLE 100% 100% 100% 
BEST/ 
DISTANCE 

681,76981 
0,0 

682,23860 
0,0 

681,45717 
0,0 

BEST FEASE./ 
DISTANCE 

681,76981 
0,0 

682,23860 
0,0 

681,45717 
0,0 

Źródło: Joines i Houck (1994) 

Tabela 6 Wyniki metody Joines’a i Houck’a dla zadania G10 

 C = 0,5; α = 1; β = 1 C = 0,5; α = 1; β = 2 C = 0,5; α = 2; β = 2 
AVG. 7244,2786 4181,3247 7535,0518 
STD. DEV. 107,75158 50,077184 257,78297 
AVG. DIST. 0,0 0,5079 0,0 
% FEASIBLE 100% 0% 100% 
BEST/ 
DISTANCE 

7068,6880 
0,0 

4112,324 
0,505 

7235,8714 
0,0 

BEST FEASE./ 
DISTANCE 

7068,6880 
0,0 

4245,2536 
0,4732 

7235,8714 
0,0 

Źródło: Joines i Houck (1994) 
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Testy Michalewicza 
Podobnie jak metodę Homaifar’a, metoda Joines’a i Houck’a została 

przetestowana na zadaniach:  G1,G7,G9 i G10. Parametry przeprowadzonego 
przez Michalewicza eksperymentu były następujące: 
• reprezentacja rozwiązania – wektor liczb rzeczywistych 
• selekcja – nieliniowa z uporządkowaniem 
• mutacja – gaussowska 
• krzyżowanie – arytmetyczne i heurystyczne 
• prawdopodobieństwo wszystkich operatorów = 0,08 
• liczebność populacji = 70 
• liczba iteracji jednego przebiegu algorytmu metody = 5000 
• C=0,5; α=β=2 
• dla każdego problemu przeprowadzano 10 niezależnych przebiegów 

algorytmu 
 
Wyniki podsumowuje Tabela 7. 

Tabela 7 Wyniki osiągnięte przez Michalewicza metodą Joines’a i Houck’a  

Identyfikator
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

Liczba 
naruszeń 

G1 minimum -15 -15,000 -15,000 -14,999 0;0;0 
G2 maksimum Nieznane 

(0,803619)
- - - - 

G3 maksimum 1,0 - - - - 
G4 minimum -30665,5 - - - - 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956)
- - - - 

G6 minimum -6961,81 - - - - 
G7 minimum 24,3062 25,486 26,905 42,358 0;0;0 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825)
- - - - 

G9 minimum 680,63 680,787 681,111 682,798 0;0;0 
G10 minimum 7049,33 3117,242 4213,497 6055,211 0;3;0 
G11 minimum 0,75 - - - - 

Źródło: Michalewicz (1999) 
 
Autorzy omówionej wyżej metody jak również wielu innych (patrz: 

Siedlecki i Sklanski (1989)) wyrażają pogląd, iż kary dynamiczne są znacznie 
skuteczniejsze od kar statycznych. Jednakże w praktyce jest równie trudno 
określić dobrą funkcję kary dynamicznej jak współczynniki kary statycznej. Do 
tego wniosku można dojść analizując także wyżej przedstawione wyniki testów 
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(Tabele 3 - 7) widać z nich bowiem, że jakość otrzymywanych wyników jest 
mocno skorelowana ze zmianami parametrów funkcji kary  - C,α,β. Można się 
więc spodziewać, że dla konkretnego nowego problemu głównym problemem 
będzie wyznaczenie wartości tych parametrów przed użyciem samej metody.  I 
choć autorzy tej  metody postulują jako optymalne wartości  
C = 0,5; α = 2; β = 2 badania przeprowadzone po opublikowaniu metody (patrz: 
Michalewicz i Nazhiyath (1995), Dasgupta i Michalewicz (1997)) wykazały, iż 
w większości przypadków zbiega ona albo do rozwiązania niedopuszczalnego 
albo do rozwiązania dopuszczalnego o wartości bardzo odległej od optimum. 

1.3 KARA WYŻARZANA - GENOCOP II 
W sekwencyjnej metodzie kwadratowej funkcji kary (Broyden i Attia 

(1983), Attia (1985)) zamienia się zadanie NLP na zadanie NLP’ postaci: 

CC
r

XfrXf T

2
1)(),(~

+=     (1.7) 

gdzie r > 0, a C jest wektorem wszystkich aktywnych ograniczeń. McCormick i 
Fiacco (1976) wykazali, że rozwiązania NLP i NLP’ są takie same gdy  
r → 0. 

Wychodząc z powyższego Michalewicz i Attia (1994) zaproponowali 
metodę GENOCOP II gdzie rolę parametru ‘r’ gra współczynnik temperatury 
‘τ’, którego wartość jest zmniejszana zgodnie z ideą symulowanego 
wyżarzania. Strukturę GENOCOP II przedstawia Listing 1, gdzie: 
XS – punkt startu spełniający wszystkie ograniczenia liniowe 
L  – podzbiór ograniczeń liniowych 
Ne – podzbiór równości nieliniowych 
Ni – podzbiór nierówności nieliniowych 
V – podzbiór naruszonych (przez XS) ograniczeń z Ni 
S – podzbiór spełnionych (przez XS) ograniczeń z Ni 
 

Listing 1 Struktura GENOCOP II  

procedure GENOCOP II 
begin 
t:=0 
podziel zbiór ograniczeń C  na: ie NNLC ∪∪=  
wyznacz losowo punkt XS jako punkt startu 
ustal zbiór aktywnych ograniczeń VNA e ∪=:  
ustal temperaturę 0: ττ =  
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 while not warunek zakończenia do 
 begin 
 t:=t+1 
  wykonaj GENOCOP I dla funkcji 

  AAXfXF T

τ
τ

2
1)(),( +=  

  z liniowymi ograniczeniami L i punktem startowym XS 
 zachowaj najlepsze rozwiązanie X* z GENOCOP I 
 XS:= X* 
 VSAA ∪−=:  
 zmniejsz temperaturę ),(: tg ττ =  
 end 
end 
Źródło: Michalewicz i Attia (1994) 
 

Jak widać z powyższego Listingu w GENOCOP II wykorzystując 
wcześniej opracowaną metodę optymalizacji problemów liniowych GENOCOP  
I (patrz: Michalewicz i Janikow (1992))  populacja rozwiązań ewoluuje w 
oparciu o funkcję przystosowania postaci: 

∑
∈

+=
Ai

ijj XXfXf )(
2
1)()(~ 2φ
τ

   (1.8) 

Interesującym aspektem tej metody jest fakt, że początkowa populacja 
(w każdej kolejnej iteracji) nie jest zróżnicowana lecz zawiera wiele kopii tego 
samego rozwiązania, które spełnia wszystkie ograniczenia liniowe. W każdej 
kolejnej iteracji temperatura jest obniżana a nowa populacja jest tworzona w 
oparciu o najlepsze rozwiązanie z poprzedniej. Proces jest zatrzymywany gdy 
osiągnięty zostanie z góry określony poziom ‘zamarznięcia’ = τf  – nazywane to 
jest schematem wyżarzania lub schładzania. 

Druga z metod wykorzystujących ideę symulowanego wyżarzania 
została zaproponowana przez Skalak i inn. (2001). W metodzie tej rozwiązanie 
oceniane jest funkcją przystosowania postaci: 

)(*)(~ XfAXf jj =      (1.9) 
gdzie: 

TMeA /−=       (1.10) 
M – jest miarą naruszenia ograniczeń przez oceniane rozwiązanie (przyjmuje 
wartość równą zero gdy żadne z ograniczeń nie zostało naruszone) 
T – określa schemat wyżarzania według wzoru: 

t
T 1
=       (1.11) 
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gdzie: 
t – temperatura z poprzedniej iteracji algorytmu. 

Także Joines i Houck (1994) oprócz definiowania funkcji kary w 
sposób dynamiczny eksperymentowali z funkcją kary opartą na symulowanym 
wyżarzaniu. W ich propozycji ocena rozwiązania realizowana była następująco: 

∑
+= =

××
m

i
i XtC

jj eXfXf 1

)()(

)()(~
βα φ

   (1.12) 
gdzie: 
C,α,β - stałe określane każdorazowo arbitralnie, 
t – numer iteracji algorytmu. 

Dwie z pośród wyżej  przedstawionych  metod a mianowicie - 
GENOCOP II i metoda Joines’a i Houck’a zostały przetestowane na części testu 
G1-G11. 

Testy przeprowadzone przez Joines’a i Houck’a opierały się na tych 
samych parametrach i kryteriach  oceny co testy dotyczące zaproponowanej 
przez nich metody opartej o karę dynamiczną przy czym stałe algorytmu 
przyjęły następujące wartości: C = 0,05; α = 1; β = 1.  Tabela 8 przedstawia 
wyniki osiągnięte ich metodą. 

Tabela 8 Wyniki osiągnięte metodą Joines’a i Houck’a 

 Problem 
testowy - G5 

Problem 
testowy – G6 

Problem 
testowy - G9 

Problem 
testowy – G10 

AVG. 5207,9604 -6960,985 680,91724 7732,7845 
STD. AVG. 72,616 0,99235469 0,41798344 571,75755 
AVG. DIST. 0,005642 1,68*10-6 0,1322 0,0 
% FEASIBLE 0% 90% 0% 100% 
BEST/ 
DISTANCE 

5128,8100 
0,02922 

-6961,8253 
1,68*10-5 

680,4336 
0,2178 

7173,7845 
0,0 

BEST 
FEASE./ 
DISTANCE 

5239,9019 
0,0005527 

-6961,7853 
0,0 

680,8643 
0,04986 

7173,7845 
0,0 

Źródło: Joines i Housk (1994) 
 

Parametry eksperymentów przeprowadzonych za pomocą GENOCOP 
II  były następujące: 
• τ0 = g(τ, 0) = 1 
• τf  = 0.000001 
• g(τ, t) = 10-1 *g(τ, t-1) 
• reprezentacja rozwiązania – wektor liczb rzeczywistych 
• selekcja – nieliniowa z uporządkowaniem 
• mutacja – gaussowska 
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• krzyżowanie – arytmetyczne i heurystyczne 
• prawdopodobieństwo wszystkich operatorów = 0,08 
• liczebność populacji = 70 
• liczba iteracji jednego przebiegu algorytmu metody = 5000 
• dla każdego problemu przeprowadzano 10 niezależnych przebiegów 

algorytmu 
 
Tabela 9 przedstawia wyniki przeprowadzonych testów. 

Tabela 9 Wyniki osiągnięte metodą GENOCOP II 

Identyfikator
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

Liczba 
naruszeń 

G1 minimum -15 -15,000 -15,000 -15,000 0;0;0 
G2 maksimum Nieznane 

(0,803619)
- - - - 

G3 maksimum 1,0 - - - - 
G4 minimum -30665,5 - - - - 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956)
- - - - 

G6 minimum -6961,81 - - - - 
G7 minimum 24,3062 18,917 24,418 44,302 0;1;0 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825)
- - - - 

G9 minimum 680,63 680,642 680,718 680,955 0;0;0 
G10 minimum 7049,33 7377,976 8206,151 9652,901 0;0;0 
G11 minimum 0,75 - - - - 

Źródło: Michalewicz (1999) 
 

Podstawowym problemem związanym z algorytmami ewolucyjnymi 
stosującymi funkcję kary opartą na idei symulowanego wyżarzania jest 
ustalenie schematu wyżarzania – metody te są niesłychanie czułe na wartości 
przyjętych parametrów, co zresztą zauważają także praktycy stosujący ‘czystą’ 
metodę symulowanego wyżarzania do rozwiązywania problemów związanych z 
optymalizacją (Kirkpatrick i Gellat (1983)). Michalewicz (1999) w komentarzu 
do wyników osiągniętych jego metodą zauważa: ,,Dodatkowe eksperymenty 
wykazały, że metoda jest bardzo wrażliwa na schemat schładzania. Na przykład 
wyniki dla testu G7 istotnie poprawiono, zmieniając schemat schładzania na: 
g(τ, t) = 10-2 *g(τ, t-1).’’ 

Wyniki osiągnięte przez GENOCOP II (głównie dla  G7) pokazały 
ponadto,  iż ograniczanie obszaru przeszukiwanego przez daną metodę do 
obszaru dopuszczalnego – w tym wypadku w stosunku do ograniczeń liniowych 
– może przynieść niszczące efekty. 



Część II Metody i badania podstawowe 

144 

1.4 KARA ADAPTATYWNA 
Zamiast polegać na z góry określonym i stałym schemacie wyżarzania 

można skorzystać z informacji pochodzących z procesu przeszukiwania 
przestrzeni rozwiązań w celu wykorzystania ich w procesie określania wielkości 
kary nakładanej na niedopuszczalne rozwiązania. Ideą tą wykorzystują metody 
kary adaptatywnej – metody w których funkcja kary stale adaptuje się do 
bieżącego stanu przeszukiwań. 

Jedną z takich metod jest metoda zaproponowana przez Bean’a i Hadj-
Alouane (Hadj-Alouane i Bean (1992), Bean i Hadj-Alouane (1992)). W 
propozycji tej każde rozwiązanie z bieżącej populacji oceniane jest funkcją 
przystosowania postaci: 

∑
=

+=
m

i
ijj XtXfXf

1

2 )()()()(~ φλ    (1.13) 

gdzie wartość λ(t) jest wyznaczana w każdej iteracji algorytmu według wzoru: 
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gdzie: 
przypadek 1 – dotyczy sytuacji gdy najlepsze rozwiązania z ostatnich k iteracji 
były zawsze dopuszczalne 
przypadek 2 – dotyczy sytuacji gdy najlepsze rozwiązania z ostatnich k iteracji 
nie były nigdy dopuszczalne 
przypadek 3 – w ostatnich k iteracjach występowały zarówno dopuszczalne i 
niedopuszczalne najlepsze rozwiązania 
β1 ,β2  - stałe metody przy czym β1 ,β2 > 1, β1 ≠ β2  (aby uniknąć zapętlenia). 

Jak widać metoda ta ,,obserwuje’’ proces przeszukiwania i zależnie od 
tego czy najlepsze rozwiązania z ostatniego okresu, którego długość jest z góry 
określona, są dopuszczalne bądź nie zmniejsza bądź zwiększa karę za 
naruszenie ograniczeń. Jest to zresztą zgodne z intuicją – jeżeli wielkość kary 
nie przeszkadza w znalezieniu rozwiązań dopuszczalnych wtedy można ją 
zmniejszyć w przeciwnym wypadku zwiększyć, jeżeli zaś bieżąca wielkość 
kary umożliwia swobodne ,,przejścia’’ pomiędzy obszarem dopuszczalnym i 
niedopuszczalnym wtedy pozostawia się ją bez zmian. 

Kolejną metodę wykorzystującą informacje z procesu wyszukiwania 
zaproponowali Smith i Tate (1993). Zmodyfikowali ją później Coit i Smith 
(1996) i Coit, Smith i Tate (1996). W metodzie tej wielkość kary jest 
dynamicznie modyfikowana w zależności od wartości przystosowania 
najlepszego dotychczas znalezionego rozwiązania: 
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gdzie: 
Bfeasible – oznacza wartość przystosowania najlepszego znalezionego jak dotąd 
(aż do iteracji t) dopuszczalnego rozwiązania 
Ball – oznacza wartość najlepszą znalezioną jak dotąd (aż do iteracji t) 
przystosowania nieobciążonego karą  
k – stała metody, Coit i Smith (1996) sugerują k = 2 
NFT(t) – (ang. Near Feasiblity Threshold) współczynnik określający odległość 
od obszaru dopuszczalnego którą uznajemy za ,,rozsądną’’ to znaczy – 
rozwiązania niedopuszczalne odległe od obszaru dopuszczalnego o odległość 
nie większą niż NFT(t) uznajemy za cenne, warte dalszego przetwarzania. 
Wartość NFT(t) zmienia się w czasie, jedną z możliwych propozycji 
(Michalewicz i Fogel (2000)) jest: 

)*1(
)0()(
t

NFTtNFT
β+

=      (1.16) 

gdzie β jest stałą metody. 
Gen i Cheng (1996a) zaproponowali inny wariant metody Simith’a, 

Tate’a i Coit’a w którym użyli funkcji przystosowania w postaci iloczynu: 
)()()(~ XPXfXf jj ×=     (1.17) 

gdzie P(X) jest zdefiniowane jako: 
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{ }iii bXXb −=Δ )(,0max)( φ     (1.19) 
W Gen i Cheng (1996b) autorzy zmodyfikowali powyższą metodę do postaci: 

∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ
Δ

−=
m

i

k

i

i

b
Xb

m
XP

1
max

)(11)(     (1.20) 

{ }iii bXXb −=Δ )(,0max)( φ     (1.21) 

{ })();(,maxmax tPXXbb ii ∈Δ=Δ ε    (1.22) 
gdzie: 

max
ibΔ  – jest maksymalnym naruszeniem i-tego ograniczenia w całej bieżącej 

populacji P(t) 
ε – mała liczba dodatnia, użyta w celu uniknięcia dzielenia przez zero. 

Eiben i Ruttkay (1996),  Eiben i van der Hauw (1998) i Eiben i inn. 
(1998) zaproponowali kolejną adaptatywną funkcję kary którą z powodzeniem 
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zastosowano do problemu kolorowania grafu. Użyli funkcji przystosowania 
postaci: 

∑
=

=
n

j
jj jXwXf

1
),(*)(~ χ     (1.22) 

gdzie: 
wj – jest wagą (lub inaczej karą) przypisaną j-temu wierzchołkowi grafu 
χ(X, j) – przyjmuje wartość = 1 gdy wierzchołek xj jest nie pokolorowany z 
powodu naruszenia ograniczeń, w przeciwnym wypadku wartość = 0. 
W metodzie tej wagi użyte w funkcji przystosowania modyfikowane są tak w 
trakcie przebiegu algorytmu aby przeszukiwanie koncentrowało się na 
spełnieniu tych ograniczeń, które są uważane za ,,trudniejsze’’ – wagi 
odpowiadające trudniejszym ograniczeniom modyfikuje się tak by spełnienie 
ograniczeń wiązało się z większą ,,nagrodą’’ dla wartość funkcji 
przystosowania ocenianego rozwiązania. 
  Aczkolwiek żadna z wyżej przedstawionych metod nie była używana 
dla rozwiązywania problemów nieliniowych z ograniczeniami a w szczególność 
w teście G1-G11, warto zwrócić uwagę na kilka ich wad i problemów 
związanych z ich zastosowaniem: 
• Metoda Bean’a i Hadj-Alouane’a (1992) wymaga określenia wartości 

parametrów β1 ,β2  mających bezpośredni wpływ na wielkość kary. 
• W metodzie Smith’a i Tate’a (1993) należy określić NFT(t). Coit i Smith 

(1996) zaproponowali definiowanie NFT(t) jako: 

                      
t

NFT
tNFT

×+
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λ1
)( 0      (1.23) 

gdzie: 
NFT0 – jest górnym ograniczeniem NFT(t)   
t – numer iteracji 
λ – jest stałą która gwarantuje, że cały obszar pomiędzy NFT0 a zerem jest 
przeszukiwany. Parametr ten musi być dobrany tak aby NFT(t) nie zbliżało 
się do zera zbyt szybko ani zbyt wolno. 
Zaproponowano (Coit i Smith (1996)) także kilka innych możliwości 
definiowania NFT(t)  jednakże kwestia wyboru z pośród nich lub 
wprowadzania nowych definicji NFT(t) jest dla każdego nowego problemu 
zawsze otwarta. 
Dodatkowym problemem pojawiającym się w tej metodzie jest wartość 
,,Bfeasible – Ball’’  - jeżeli Bfeasible jest znacznie większe od Ball wtedy na 
wszystkie rozwiązania w populacji będzie nakładana zbyt wysoka kara, 
jeżeli natomiast Bfeasible  jest równe Ball wtedy kara będzie równa zero co 
oznacza, że nawet rozwiązania łamiące ograniczenia nie będą obciążane 



Metody bazujące na stosowaniu funkcji kary 

147 

karą co może doprowadzić do szybkiej dominacji rozwiązań łamiących 
ograniczenia w całej populacji. 

• Metoda Gen’a i Cheng’a (1996b) nakłada relatywnie średniej wielkości 
kary na oceniane rozwiązania a jej autorzy twierdzą, że jest metodą 
niezależna od charakteru rozwiązywanego problemu. Jednakże poza 
problemami kombinatorycznymi nie była ona dostatecznie przetestowana 
aby to stwierdzenie uwiarygodnić. 

• Analogiczne uwagi dotyczą metody Eiben’a i van der Hauw’a (1998) a 
ponadto metoda ich wymaga każdorazowego określania wartości wag wj 
przypisywanych poszczególnym wierzchołkom. 

1.5 KARA SAMO-ADAPTATYWNA 
W Coello (1999a, 1999c) autor wprowadza nowy typ kary – karę samo-

adaptatywną. W  swych publikacjach proponuje zastosowanie funkcji 
przystosowania następującej postaci: 

)()()(~
21 wviolwcoefXfXf jj ×+×+=   (1.24) 

gdzie: 
w1, w2 – współczynniki kary (w Coello (1999a, 1999c) przyjmujące wartości 
całkowite) 
coef – jest sumą odchyleń od naruszonych ograniczeń (tylko ograniczeń 
nierównościowych): 
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viol – jest równy liczbie naruszonych ograniczeń. 
Jak widać w proponowanym podejściu kara została podzielona na dwa 

elementy mierzące zarówno skalę naruszenia ograniczeń (coef) jak i liczbę 
naruszeń (viol)  - jest to zgodne z sugestią Richardson’a i inn. (1989) aby 
konstruować takie funkcje kary które będą funkcją odległości rozwiązania 
niedopuszczalnego od obszaru dopuszczalnego. 

Istotą metody proponowanej przez  Coello jest przetwarzanie przez 
algorytm w miejsce tradycyjnie jednej – dwóch różnych populacji P1 i P2 o 
rozmiarach odpowiednio M1 i M2. Populacja P1 ,,tradycyjnie’’ zawiera 
chromosomy kodujące rozwiązania optymalizowanego problemu zaś populacja 
P2 zawiera chromosomy z których każdy koduje oba współczynniki kary w1 i 
w2 .  
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Rysunek 19 Graficzna reprezentacja metody Coello 
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Źródło: Coello (1999a, 1999c) 
 

Algorytm przetwarzający obie populację można graficznie przedstawić 
tak jak na Rysunku 19, jego działanie zaś (w pojedynczej iteracji - względem 
algorytmu przetwarzającego P2) jest następujące. 

Każdy chromosom Aj  (1 ≤ j ≤ M2) z P2 jest dekodowany i wyliczane są 
wartości współczynników kary w1 i w2 . Następnie kolejno dla każdego Aj  
populacja P1 ewoluuje Gmax1-iteracji przy czym w trakcie tej ewolucji jej 
chromosomy Bk  (1 ≤ k ≤ M1) są oceniane przy użyciu funkcji przystosowania 
określonej równaniem (24) gdzie oba współczynniki kary w1 i w2 kodowane są 
przez dany Aj . Po zakończeniu ewolucji P1 dla każdego Aj, obliczane jest 
przystosowanie chromosomów z P2 według następującego wzoru: 
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gdzie: 
count_feasible – jest licznikiem wskazującym jak wiele rozwiązań 
dopuszczalnych znalazło się w P1. 

W równaniu (1.26) wyliczana jest (między innymi) średnia z wartości 
funkcji przystosowania rozwiązań dopuszczalnych z P1. Przyczyną dla której 
rozwiązania z P1 naruszające ograniczenia nie są brane w tych obliczeniach pod 
uwagę jest obawa iż w przeciwnym wypadku mechanizm selekcji 
przemieszczałby populację w te obszary przestrzeni rozwiązań które 



Metody bazujące na stosowaniu funkcji kary 

149 

odpowiadają bardzo małym wartościom współczynników kary w1 i w2  - takie 
rozwiązania mogłyby mieć bardzo dobre wartości funkcji przystosowania ale 
jednocześnie łamać ograniczenia problemu. 

Składnikiem równania (1.26) jest także licznik count_feasible  
wskazujący jak wiele rozwiązań dopuszczalnych znalazło się w populacji P1, 
dodanie tego licznika do średniej z wartości funkcji przystosowania 
umotywowane jest chęcią uniknięcia zbieżności metody do lokalnych 
ekstremów. Składnik ten ma zagwarantować, iż metoda będzie zbiegać nie tyle 
do obszarów gdzie znajdują się jakiekolwiek rozwiązania spełniające 
ograniczenia ale do obszarów gdzie takich rozwiązań jest bardzo dużo  - z 
nadzieją, że wśród nich znalezione zostanie rozwiązanie optymalne. 

Po obliczeniu w wyżej opisany sposób wartości funkcji przystosowania 
dla wszystkich Aj z P2, populacja P2 ewoluuje Gmax2 – iteracji generując tym 
samym nowe Aj kodujące nowe być może lepsze wartości współczynników kary 
w1 i w2. Następnie Aj są dekodowane i wyżej opisany proces się powtarza. 

Podstawowym problemem związanym z opisaną metodą jest kwestia 
doboru wartości parametrów M1, M2, Gmax1 i Gmax2. Coello (1999a, 1999b) 
zaznacza, iż doboru tego należy wykonywać każdorazowo od nowa dla nowo 
rozwiązywanego problemu przy czym zauważa, że metoda jest znacznie 
bardziej czuła na zmiany parametrów dotyczących P1 niż zmiany dotyczące P2. 
Ponadto jeżeli parametry te nie zostaną rozsądnie dobrane metoda będzie 
wymagała obliczania wartości funkcji przystosowania rozwiązań z P1 ogromną 
ilość razy  - co jest jej dodatkową wadą.  

Ostatnią dyskusyjną kwestią jest argumentacja dotycząca zastosowania 
count_feasible w równaniu (26). Nadzieja autora, iż w podzbiorze 
dopuszczalnym w którym znajduje się bardzo wiele rozwiązań  - znajduje się 
rozwiązanie optymalne nie zawsze jest potwierdzona przez praktykę, gdzie 
często rozwiązanie optymalne znajduje wewnątrz bardzo małego podzbioru 
przestrzeni rozwiązań nierzadko bardzo oddalonego od innych podzbiorów 
rozwiązań dopuszczalnych. Problemy o takiej charakterystyce należą do grupy 
najtrudniejszych do rozwiązania dla algorytmów ewolucyjnych i wydaje się, że 
opisywana metoda będzie miała trudności z ich rozwiązaniem. 

1.6 KARA ŚMIERCI 
Bez wątpienia najprostszą metodą radzenia sobie z ograniczeniami jest 

metoda odrzucająca wszystkie rozwiązania naruszające ograniczenia zwana 
metodą kary śmierci. W metodzie tej rozwiązania niedopuszczalne albo 
natychmiast usuwa się z populacji albo automatycznie przypisuje się im tak 
dużą (lub małą w wypadku problemów maksimum) wartość funkcji 
przystosowania, że eliminuje je to w trakcie procesu selekcji. Przykładem tego 
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drugiego podejścia jest funkcja przystosowania zdefiniowana przez Moralesa i 
inn. (1998): 
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gdzie: 
s – liczba spełnionych ograniczeń 
K – duża stała liczbowa, sugerowana jej wartość = 1*109 . 

Metoda kary śmierci jest niezwykle prosta jednakże jest jednocześnie 
bardzo mało efektywna czego dowiodły między innymi eksperymenty 
przeprowadzone przez Michalewicza (1999) na części testu G1-G11. Parametry 
tych eksperymentów były następujące: 
• reprezentacja rozwiązania – wektor liczb rzeczywistych 
• selekcja – nieliniowa z uporządkowaniem 
• mutacja – gaussowska 
• krzyżowanie – arytmetyczne i heurystyczne 
• prawdopodobieństwo wszystkich operatorów = 0,08 
• liczebność populacji = 70 
• liczba iteracji jednego przebiegu algorytmu metody = 5000 
• dla każdego problemu przeprowadzano 10 niezależnych przebiegów 

algorytmu 
 
Przeprowadzono dwa testy – w pierwszym populacja początkowa była 

tradycyjnie generowana losowo i  dało to tak mierne wyniki (algorytm miał 
trudności ze znalezieniem jakiegokolwiek rozwiązania dopuszczalnego), iż 
postanowiono ,,pomóc’’ tej metodzie i  w teście drugim populacja początkowa 
była generowana tak aby zawierała same rozwiązania dopuszczalne. Wyniki 
testu drugiego podsumowuje Tabela 10 – jak widać mimo startu od populacji w 
pełni składającej się z rozwiązań dopuszczalnych osiągnięte wyniki też są 
bardzo mierne. Jest to kolejny dowód na to, iż eksploracja obszarów 
niedopuszczalnych przestrzeni rozwiązań jest niezbędna bowiem stanowi 
pomost po którym algorytm ewolucyjny może przemieszczać się do kolejnych 
,,wysp’’ obszarów dopuszczalnych w celu znalezienia rozwiązania 
optymalnego. 

Tabela 10 Wyniki osiągnięte przez Michalewicza metodą kary śmierci w 
teście drugim 

Identyfikator 
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

Liczba 
naruszeń 

G1 minimum -15 -15,000 -14,999 -13,616 0;0;0 
G2 maksimum Nieznane - - - - 
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(0,803619)
G3 maksimum 1,0 - - - - 
G4 minimum -30665,5 - - - - 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956)
- - - - 

G6 minimum -6961,81 - - - - 
G7 minimum 24,3062 25,653 27,116 32,477 0;0;0 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825)
- - - - 

G9 minimum 680,63 680,847 681,826 689,417 0;0;0 
G10 minimum 7049,33 7872,948 8559,423 8668,648 0;0;0 
G11 minimum 0,75 - - - - 

Źródło: Michalewicz (1999) 

1.7 KARA BAZUJĄCA NA DOPUSZCZALNOŚCI 
Deb (2000) zaprezentował ciekawą metodę w której aczkolwiek funkcja 

celu jest obciążana karą dzieje się to w sposób odmienny niż w metodach 
omawianych do tego miejsca. Wynika to przede wszystkim ze sposobu 
realizowania selekcji rozwiązań rodzicielskich. Selekcja realizowana jest 
bowiem operatorem selekcji turniejowej gdzie w chwili porównywania dwu 
wylosowanych rozwiązań są stosowane następujące kryteria: 
1. Dowolne rozwiązanie spełniające ograniczenia jest lepsze od dowolnego 

rozwiązania nie spełniającego ograniczeń. 
2. Gdy porównujemy dwa rozwiązania spełniające ograniczenia lepsze jest to, 

które ma lepszą wartość funkcji przystosowania. 
3. Gdy porównujemy dwa rozwiązania nie spełniające ograniczeń lepsze jest 

to, które mniej narusza ograniczenia. 
 

Aczkolwiek istnieje wiele innych metod (Baker (1989), Belur (1997), 
Camponogara i Talukdar (1997)) stosujących podobne do powyższych kryteria , 
jednakże wszystkie te metody stosują inny niż tu zaproponowany sposób 
obliczania funkcji przystosowania – sposób który każdorazowo wymaga 
określania współczynnika kary dla każdego z ograniczeń. 

W metodzie Deb’a współczynniki kary nie są potrzebne ponieważ 
żadne z powyższych trzech kryteriów nie wymaga oceny rozwiązania 
jednocześnie w kategoriach wartości funkcji przystosowania i skali naruszenia 
ograniczeń. Z pośród trzech powyższych kryteriów pierwsze z nich nie wymaga 
informacji ani dotyczącej wartości funkcji przystosowania porównywanych 
rozwiązań ani skali naruszania przez nie ograniczeń, po prostu wybierane jest to 
które tych ograniczeń nie narusza. Drugie z kryteriów korzysta tylko z wartości 
funkcji przystosowania a trzecie ze skali naruszenia ograniczeń. Co więcej idea 
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porównywania rozwiązań naruszających ograniczenia tylko za pomocą skali 
naruszenia ma także praktyczne implikacje – nie trzeba bowiem w takim 
wypadku obliczać wartości funkcji przystosowania porównywanych rozwiązań 
co jak wskazuje praktyka jak najbardziej czasochłonną czynnością większości 
algorytmów. 

Proponowana przez Deb’a funkcja przystosowania spełniająca 
wszystkie kryteria jest następująca: 
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gdzie:  
fmax – jest równy wartości funkcji celu najgorszego w bieżącej populacji 
rozwiązania spełniającego ograniczenia. 

Jak widać z wzoru (1.28) wartość funkcji przystosowania rozwiązania 
niedopuszczalnego zależy nie tylko od skali naruszenia przezeń ograniczeń lecz 
także od wyników uzyskanych przez pozostałe rozwiązania w bieżącej 
populacji. 

Metodę swoją Deb przetestował na szeregu problemów nieliniowych z 
ograniczeniami w tym na części testu G1-G11. Obok binarnej zastosował także 
rzeczywistą reprezentację wektora rozwiązania. Parametry przeprowadzonych 
dla tej reprezentacji eksperymentów były następujące: 
• reprezentacja rozwiązania – wektor liczb rzeczywistych 
• selekcja – turniejowa z uwzględnieniem wyżej wymienionych 

kryteriów 
• dla uzyskania różnorodności populacji stosowane były łącznie lub 

rozłącznie – metoda nisz i operator mutacji 
• metoda nisz – zaimplementowana została w operatorze selekcji 

turniejowej: 
w chwili porównywania dwóch dopuszczalnych rozwiązań (i i j) 
obliczana jest znormalizowana euklidesowa odległość pomiędzy nimi 
według wzoru: 
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jeżeli odległość ta jest mniejsza od odległości krytycznej dmax  wtedy 
rozwiązania są porównywane względem wartości ich funkcji celu, w 
przeciwnym wypadku rozwiązania nie są porównywane i losowane jest 
do ponownego porównania następne rozwiązanie j; jeżeli określona 
liczba nf rozwiązań dopuszczalnych została rozpatrzona i odległość 
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każdego z nich od rozwiązania i-tego była większa od dmax  wtedy 
rozwiązanie i-te zostaje wybrane w danym kroku selekcji; tą metodą 
rozwiązania odległe od siebie nie są porównywane i w efekcie daje to 
dużą różnorodność w populacji 

• w eksperymentach przyjęto dla metody nisz dmax = 0,1; nf  = 0,25N 
gdzie N – liczebność populacji 

• mutacja – parametryczna zdefiniowana przez Deb’a i Goyal’a (1996) 
następująco: 
a) dla tych zmiennych xi wektora rozwiązania rodzicielskiego X dla 
których nie jest określone dolne i górne ograniczenie: 
- losowana jest liczba rzeczywista u z przedziału <0; 1> 
- obliczany jest parametr: 
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gdzie ηm  jest indeksem dystrybucji mutacji i może przyjmować 
dowolną wartość nieujemną 
– obliczane są zmienne yi wektora potomnego Y: 
             maxΔ+= δxy       (1.31) 
gdzie Δmax jest maksymalną zmianą dopuszczalną w wektorze 
potomnym 
b) dla tych zmiennych xi wektora rozwiązania rodzicielskiego X dla 
których jest określone dolne i górne ograniczenie (odpowiednio xl i xu): 
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        (1.32) 
gdzie: 
                 ( ) ( )[ ] ( )luul xxxxxx −−−= /,minδ   (1.33) 
co gwarantuje, iż żadne z rozwiązań utworzonych w wyniku mutacji 
nie wykroczy poza <xl; xu> . 

• w eksperymentach przyjęto dla mutacji: ηm = 100 + t, gdzie t – numer 
bieżącej populacji;  
                 Δmax  = xu – xl      (1.34) 

• prawdopodobieństwo operatora mutacji = 1/n +(t/tmax)*(1-1/n) 
gdzie: 
t – numer bieżącej iteracji 
tmax – maksymalna liczba iteracji 
n – liczba zmiennych w rozwiązywanym problemie 
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• krzyżowanie – symulowane krzyżowanie binarne (ang. Simulated 
Binary Crossover - SBX) zdefiniowane przez Deb’a i Agrawal’a (1995) 
następująco: 
a) dla tych zmiennych wektorów rozwiązań rodzicielskich X(1) i X(2) dla 
których nie jest określone dolne i górne ograniczenie: 
- losowana jest liczba rzeczywista u z przedziału <0; 1> 
- obliczany jest parametr: 
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gdzie ηc  jest indeksem dystrybucji operatora SBX i może przyjmować 
dowolną wartość nieujemną; duża wartość tego parametru pozwala 
tworzyć rozwiązania potomne z dala od rozwiązań rodzicielskich (-
znacznie się od niego różniące), mała wartość wymusza bliskość 
rozwiązań potomnych i rozwiązań rodzicielskich (- małe różnice 
pomiędzy nimi). 
– obliczane są rozwiązania potomne: 
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przy czym powyższe krzyżowanie odbywa się na zasadzie krzyżowania 
ze sobą kolejnych zmiennych o ile zostaną one wylosowane (z 
prawdopodobieństwem = 0,5) do skrzyżowania, w przeciwnym 
wypadku zmienne są dziedziczone przez odpowiednie rozwiązania 
potomne ( y(1) := x(1) ,  y(2) :=x(2) ) bez zmian. 
b) dla tych zmiennych wektorów rozwiązań rodzicielskich X(1) i X(2) dla 
których jest określone dolne i górne ograniczenie  (odpowiednio xl i xu): 
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gdzie: 
                                ( )12 +−−= cηβα     (1.38) 
gdzie: 
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W powyższej definicji operatora SBX zakłada się, że h X(1) < X(2) . 
Tak zdefiniowany operator SBX pozwala kontrolować za pomocą 
parametru ηc odległość rozwiązań potomnych od rozwiązań 
rodzicielskich – a więc różnice pomiędzy nimi. 

• w eksperymentach przyjęto dla krzyżowania: ηc  = 1; 
• prawdopodobieństwo operatora krzyżowania = 0,9 
• liczebność populacji = 10n 

gdzie n – liczba zmiennych w rozwiązywanym problemie 
• liczba iteracji jednego przebiegu algorytmu metody – różna dla 

poszczególnych problemów 
• dla każdego problemu przeprowadzano 50 niezależnych przebiegów 

algorytmu 
 

Wyniki przeprowadzonych testów dla niektórych problemów z zestawu 
G1-G11 przedstawia Tabela 11. W Tabeli przedstawiono jedynie wyniki 
uzyskane z zastosowaniem operatora mutacji i metody nisz, w swej publikacji 
Deb przedstawia także znacznie gorsze wyniki uzyskane bądź to bez 
zastosowania mutacji bądź nisz dowodząc tym samym celowości zastosowania 
jednoczesnego obu tych rozwiązań. 

Wyniki z Tabeli 11 dla testowanych problemów były jednymi z 
najlepszych wyników w chwili publikacji tej metody. 

Tabela 11 Wyniki metody Deb’a z zastosowaniem mutacji i nisz na 
zestawie G1-G11 

Identyfikator
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
 wynik 

Mediana Średni  
wynik 

G1 minimum -15 - - - 
G2 maksimum Nieznane 

(0,803619)
- - - 

G3 maksimum 1,0 - - - 
G4 minimum -30665,5 -30665,537 -30665,535 -29846,654 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956)
- - - 

G6 minimum -6961,81 - - - 
G7 minimum 24,3062 24,37248 24,40940 25,07530 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825)
- - - 

G9 minimum 680,63 - - - 
G10 minimum 7049,33 7060,221 7220,026 10230,834 
G11 minimum 0,75 - - - 

Źródło: Deb (2000) 
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1.8 KARA ROZDZIELONA 
Le Riche i inn. (1995) opracowali algorytm oparty o ideę kary 

rozdzielonej (ang. Segregated Genetic Algorithm , oznaczany jako  SGGA). 
Podstawowa idea SGGA opiera się na użyciu dwóch współczynników (lub 
funkcji) określających  karę zamiast tradycyjnie jednego. Obu współczynnikom 
odpowiadają dwie grupy rozwiązań gdzie każda z nich spełnia ograniczenia na 
innym poziomie – związanym z jednym ze współczynników. Obie te grupy 
formują jedną wspólną populację i wspólnie uczestniczą w kreowaniu 
rozwiązań potomnych tym samym mieszając się jednak są rozdzielone w sensie 
rankingu, który jest realizowany oddzielnie dla każdej z grup z uwzględnieniem 
odpowiedniego dla grupy współczynnika kary. 

Od tak określonej metody autorzy oczekiwali, iż: 
1. ponieważ współczynniki kary są różne obie grupy będą miały różne 

trajektorie przeszukiwania przestrzeni rozwiązań a jednocześnie będą się 
mieszały w trakcie kreowania potomków – powinno to skutkować 
łatwiejszym wychodzeniem z lokalnych ekstremów w których algorytm 
mógłby utknąć; 

2. często w problemach optymalizacji z ograniczeniami optymalne 
rozwiązanie leży na granicy pomiędzy obszarem dopuszczalnym i 
niedopuszczalnym, tak więc jeżeli wartości współczynników kary ustali się 
na diametralnie różne – jeden bardzo duży drugi bardzo mały – można 
wtedy oczekiwać, że doprowadzi to do częstych migracji rozwiązań z 
populacji jako całości pomiędzy obszarem dopuszczalnym a 
niedopuszczalnym a więc zwiększy się prawdopodobieństwo znalezienia 
rozwiązania leżącego na granicy tych obszarów. 

 
Oczekiwania te w dużym stopniu spełniły się ale tylko w obszarze 

problemów dla których metoda ta była przez jej autorów testowana. Niestety 
dla problemów nieliniowych z ograniczeniami żadne testy nie były jak dotąd 
przeprowadzone. 

Rysunek 20 przedstawia schemat blokowy opisywanej metody.  
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Rysunek 20 Schemat metody Le Riche i inn. 

Źródło: Le Riche i inn. (1995) 

Utwórz losowo 2m rozwiązań 

Oceń rozwiązania. Utwórz dwie listy rankingowe m 
elementowe. 

Połącz obie listy w jedną m elementową. 

Przetwarzaj rozwiązania z listy operatorami 
genetycznymi. 

Oceń nową populację i połącz ją ze starą. 
Utwórz dwie listy rankingowe z połączonych 

populacji. 

Połącz obie listy w jedną m elementową. 

 
Koniec? 

 
STOP 
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• Algorytm rozpoczyna się od losowego wygenerowania 2m rozwiązań 

(gdzie: m – jest licznością populacji).  
• Następnie wszystkie rozwiązania zostają ocenione funkcją przystosowania 

postaci: 
                           2;1)()()(~

=+= lXpXfXf ll   (1.40) 
gdzie: p1 i p2 to współczynniki określające karę i podzielone na dwie listy 
rankingowe L1 i L2, każda z list jest tworzona w oparciu o jeden ze 
współczynników kary – czyli o odpowiadającą mu wartość funkcji 
przystosowania. Aby zabezpieczyć się przed jednolitością populacji 
wszystkie istniejące duplikaty rozwiązań otrzymują automatycznie bardzo 
słabą ocenę i tym samym znajdują się w efekcie na końcach odpowiednich 
list.  

• Z obu list tworzona jest jedna lista L0 zawierająca m rozwiązań  - najpierw 
pobierane jest najlepsze rozwiązanie z listy L1 następnie z L2 i tak dalej na 
przemian póki nie wypełni się L0. 

• Z tak określonej listą L0 populacji  rodziców za pomocą tradycyjnych 
operatorów – selekcji rankingowej, krzyżowania i mutacji  - tworzona jest 
nowa populacja m rozwiązań potomnych. 

•  Nowa populacja jest oceniana, łączona z populacją rodziców i (jeżeli nie 
jest spełniony warunek zatrzymania algorytmu) cykl algorytmu się 
powtarza. 

 
Głównym problemem związanym z zastosowaniem tej metody jest tak 

jak i w wypadku większości wyżej przedstawionych metod – kwestia określenia 
wartości obu współczynników kary. I choć autorzy metody podają pewne 
wskazówki to sami jednocześnie przyznają, że jest trudno określić wartości 
współczynników takie które miałyby zastosowanie ogólne, były równie 
skuteczne dla szerokiej klasy problemów. 

1.9 METODA ASCHEA 
Swego rodzaju klamrą spinającą opisane wyżej metody jest ostatnio 

przedstawiona praca Ben Hamidy i Schoenauer’a (2000) przedstawiająca 
metodę nazwaną ASCHEA (od: Adaptive Segregational Constraint Handling 
Algorithm). Głównym celem tej metody jest kontrola liczby rozwiązań 
dopuszczalnych i niedopuszczalnych w populacji i ponadto wprowadzenie 
mechanizmów gwarantujących skuteczne przeszukiwanie zarówno obszaru 
granicznego zbioru rozwiązań dopuszczalnych jak i jego wnętrza.  
Cele te realizowane są za pomocą następujących trzech elementów: 
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• oryginalnej metody kary adaptatywnej stosującej informacje o populacji 
jako całości a nie informacje o pojedynczym, ocenianym rozwiązaniu – 
jako podstawę ustalenia wartości współczynnika kary – i gwarantującej, 
iż oznaczona przez τt liczba rozwiązań dopuszczalnych w populacji t 
będzie możliwie jak najbliższa liczbie τtarget określanej przez 
użytkownika; 

• doboru par rodzicielskich zależnie od ograniczeń, gdzie w konkretnych 
warunkach wymuszane jest aby para składała się z rozwiązania 
niedopuszczalnego i dopuszczalnego; 

• selekcji rozdzielającej, której postać ma gwarantować przetrwanie 
każdego rozwiązania dopuszczalnego tak długo aż nie pojawi się lepsze 
od niego rozwiązanie dopuszczalne. 

Kara adaptatywna 
Wychodząc od klasycznej dla tej klasy problemów postaci funkcji 

przystosowania: 
)()()(~ XpenalXfXf +=     (1.41) 

gdzie: 

∑ ∑
= =

+ +=
n

j

p

j
jj XhXgXpenal

1 1

)()()( αα   (1.42) 

gdzie: 
α - współczynnik kary 
g+ - część dodatnia g. 
 

Kara penal(X) ma zagwarantować stale możliwie najmniejszą różnicę 
pomiędzy τt a τtarget. Cel ten realizowany jest następująco: 
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gdzie fact > 1 jest parametrem definiowanym przez użytkownika. Wartość α0 
wyznaczana jest na podstawie inicjalnej populacji wzorem: 

1000
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Xv
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α     (1.44) 

gdzie: 
n – liczba rozwiązań w populacji, 
v(Xj) – suma naruszeń ograniczeń przez j-te rozwiązanie. 
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Metoda doboru par rodzicielskich 
Bazując na idei selekcji/uwiedzenia zaproponowanej w Ronald (1995), 

w ASCHEA dobór drugiego z pary rozwiązań rodzicielskich (przedstawiony na 
Listingu 2) realizowany jest tak aby para zawierała rozwiązanie dopuszczalne i 
niedopuszczalne. Tak wymuszone krzyżowanie realizowane poprzez granicę 
zbioru dopuszczalnego i niedopuszczalnego ma zagwarantować zarówno 
eksplorację tej granicy jak również szybsze przyciąganie rozwiązań 
niedopuszczalnych do zbioru dopuszczalnego. Z drugiej strony aby 
jednocześnie realizować skuteczną eksplorację zbioru dopuszczalnego opisana 
metoda doboru realizowana jest tylko wtedy gdy istnieje zbyt mało (w 
porównaniu z τtarget ) rozwiązań dopuszczalnych w bieżącej populacji. 
 

Listing 2 Dobór drugiego z pary rodzicielskiej w ASCHEA 

procedure dobór_dla(X1) 
 if (0 < τt < τtarget ) and (X1) jest dopuszczalny then 
 wybierz X2 tylko z pośród rozwiązań niedopuszczalnych 
 else 
 wybierz X2 na podstawie wartości przystosowania 
 end if 
return(X2) 
end procedure 
Źródło: na podstawie Ben Hamida i Schoenauer (2000) 
 

Selekcja rozdzielająca 
Operator ten ma gwarantować przetrwanie każdego rozwiązania 

dopuszczalnego tak długo aż nie pojawi się lepsze od niego rozwiązanie 
dopuszczalne. Stąd jego postać jest deterministyczna i jest wzorowana jest na 
schemacie stosowanym w Strategiach Ewolucyjnych (Siedlecki i Sklanski 
(1889)): 

1. z populacji μ rozwiązań rodzicielskich generowane jest λ rozwiązań 
potomnych; 

2. w następnej iteracji z pośród λ rozwiązań potomnych (tzw. strategia 
”,”) lub z pośród μ rozwiązań rodzicielskich plus λ rozwiązań 
potomnych (tzw. strategia ”+”) wybierane jest μ rozwiązań stających 
się rozwiązaniami rodzicielskimi dla następnej iteracji w następujący 
sposób: 
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 najpierw wybierane jest (bez powtórzeń) μ*τselect (τselect – parametr 
ustalany przez użytkownika) rozwiązań z pośród rozwiązań 
dopuszczalnych w oparciu o wartość ich przystosowania; 

 następnie, gdy już μ*τselect rozwiązań rodzicielskich zostanie 
wybranych, lub gdy liczba rozwiązań dopuszczalnych się wyczerpie 
wybierane są pozostałe rozwiązania rodzicielskie z pośród 
wszystkich rozwiązań standardową selekcją w oparciu o wartość 
przystosowania skorygowaną karą. 

 
ASCHEA została przetestowana na zestawie G1-G11.Parametry 

eksperymentów przeprowadzonych za pomocą ASCHEA były następujące: 
• reprezentacja rozwiązania – wektor liczb rzeczywistych 
• selekcja – rozdzielająca (100+300)-ES 
• mutacja – gaussowska 
• krzyżowanie – arytmetyczne 
• prawdopodobieństwo wszystkich operatorów = 0,9 
• τselect = 0,3 
• τtarget  = 0,6 
• fact = 1,1 
• liczba iteracji jednego przebiegu algorytmu metody = 5000 
• dla każdego problemu przeprowadzano 31 niezależnych przebiegów 

algorytmu 
 

Tabela 12 przedstawia wyniki przeprowadzonych testów. Wyniki te 
były jednymi z najlepszych z wszystkich dotychczas opublikowanych. Zwraca 
jednak uwagę fakt, iż analogicznie do większości opisywanych tu metod - 
podstawową wadą ASCHEA jest stosunkowo duża liczba parametrów metody 
wymagających każdorazowego dostrojenia. Co zresztą zauważają sami jej 
autorzy przedstawiając lepsze niż w Tabeli 12 wyniki dla niektórych 
problemów, uzyskane dzięki odpowiedniemu dostrojeniu parametrów metody. 

Tabela 12 Wyniki osiągnięte metodą ASCHEA 

Identyfikator
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy
 wynik 

Mediana Średni 
 wynik 

G1 minimum -15 -15 -15 -14,6819 
G2 maksimum Nieznane 

(0,803619)
0,800781 0,506 0,5462 

G3 maksimum 1,0 1 0,999979 0,999844 
G4 minimum -30665,5 -30665,5 -30658,9 -30650,745 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956)
4707,52 4283,41 4323,73 

G6 minimum -6961,81 -6961,81 -6961,81 -6961,81 
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G7 minimum 24,3062 24,36 24,505 24,6109 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825)
0,095825 0,095825 0,095825 

G9 minimum 680,63 680,630 680,637 680,648 
G10 minimum 7049,33 7095,15 7840,67 8858,64 
G11 minimum 0,75 0,75 0,75 0,75 

Źródło: Ben Hamida i Schoenauer (2000) 
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2. DEKODERY 

Dekodery oferują ciekawe z punktu widzenia praktyki możliwości – w 
technice tej bowiem chromosomy z przetwarzanej populacji nie kodują 
rozwiązania lecz „instrukcję” jak budować rozwiązanie dopuszczalne. W 
efekcie użytkownik tej metody nie musi się zajmować kwestią dopuszczalności 
bądź nie uzyskanego rozwiązania.  

Każdy dekoder wprowadza odwzorowanie T pomiędzy rozwiązaniami 
kodującymi i rozwiązaniami dopuszczalnymi. Mając już zaprojektowane 
odwzorowanie T , do przetwarzania populacji rozwiązań kodujących można 
użyć algorytmu ewolucyjnego w dowolnej postaci bowiem dopuszczalność 
otrzymywanych w efekcie dekodowania rozwiązań zawsze jest 
zagwarantowana. 

Projektując dekoder należy pamiętać o spełnieniu następujących, 
określonych przez Palmera i Kershenbaum’a (1994) warunków: 

1. dla każdego rozwiązania dopuszczalnego s∈F musi istnieć rozwiązanie 
kodujące d; 

2. każdemu rozwiązaniu kodującemu d musi odpowiadać rozwiązanie 
dopuszczalne s; 

3. wszystkie rozwiązania z F muszą być reprezentowane przez tą samą 
liczbę rozwiązań kodujących; 
 
Dodatkowo pożądane jest aby spełnione były określone przez Dasgupta 

i Michalewicza (1997) dwa warunki: 
4. odwzorowanie T powinno być szybkie obliczeniowo; 
5. odwzorowanie T powinna cechować „lokalność” – w tym sensie, że 

małe zmiany w rozwiązaniu kodującym powinny dawać w rezultacie 
także małe zmiany w odpowiadającym mu rozwiązaniu dopuszczalnym. 

 
Najnowszym algorytmem ewolucyjnym wykorzystującym metodę 

dekodera dla problemów optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami jest 
algorytm zaproponowany przez Kozieła i Michalewicza (1998, 1999). W 
metodzie tej wykorzystywane jest homomorficzne odwzorowanie pomiędzy n-
wymiarową kostką i obszarem rozwiązań dopuszczalnych F.  Wyniki uzyskane 
tą metodą na zestawie testowym G1-G11 były najlepsze w chwili jej 
opublikowania stąd poniżej zostanie przedstawione szczegółowe omówienie tej 
metody.  

Wcześniejszym opracowaniem wykorzystującym dekoder jest praca 
Kim’a i Husbands’a (1997, 1998)  w której zastosowano odwzorowanie 
Riemann’a transformujące obszar dopuszczalny w kształt, który ułatwia 
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przeszukiwanie algorytmowi genetycznemu. Niestety metoda ta ogranicza się 
tylko do problemów maksymalnie cztero-wymiarowych stąd jej praktyczne 
zastosowanie jest dyskusyjne. 

ODWZOROWANIE HOMOMORFICZNE 

Przypadek gdy F jest wypukły 
W przypadku (Kozieł i Michalewicz (1998, 1999)) gdy obszar 

rozwiązań dopuszczalnych F  jest wypukły odwzorowanie T pomiędzy n-
wymiarową kostką <-1;1>r a F określone zostało następująco (patrz: Rysunek 
21) : 
Niech r

ryyY >−∈<= 1;1),...,( ,01,00

r
 będzie punktem z kostki. Punkt ten 

definiuje odcinek prostej przechodzącej przez zero określonej wzorem: 
 

yi = y0,i*t  dla i = 1,..,r    (2.1) 
gdzie: 
t – przyjmuje wartości od 0 do { }ryyt ,01,0max ,...,max/1= . 

Jeżeli  t = 0 wtedy 0
rr

=Y , jeżeli t = tmax wtedy ( )max,0max1,0 ,..., tytyY r=
r

 jest 
punktem brzegowym r-wymiarowej kostki. 
Rozwiązaniem dopuszczalnym FX ∈0

r
kodowanym przez rY >−∈< 1;10

r
 w 

odwzorowaniu T jest: 
τ∗+= 000 YRX

rrr
     (2.2) 

gdzie: 
FR ∈0

r
 - jest tak zwanym punktem referencyjnym wybieranym arbitralnie z F 

przed zastosowaniem metody 
maxmax / tττ =       (2.3) 

maxτ  - jest parametrem dla którego max00 τ∗+YR
rr

jest punktem brzegowym F i 
jest każdorazowo wyznaczany z arbitralnie określoną dokładnością. 
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Rysunek 21 Odwzorowanie homomorficzne T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: na podstawie Kozieł i Michalewicz (1998, 1999) 
 

Tak określone homomorficzne odwzorowanie spełnia wszystkie 
warunki (patrz wyżej) wymagane od „dobrego” dekodera, ponadto jak twierdzą 
autorzy tej metody: 
• w odróżnieniu od większości innych metod, proponowana metoda nie 

wymaga użycia i ustalenia wartości żadnych dodatkowych parametrów 
takich jak na przykład współczynniki kary etc., jedynie „normalne” 
parametry algorytmu ewolucyjnego (rozmiar populacji, 
prawdopodobieństwa operatorów etc.) wymagają ustalenia; 

• w odróżnieniu od wielu innych metod, proponowana metoda nie wymaga 
użycia żadnych wyspecjalizowanych operatorów do uzyskania 
dopuszczalności przetwarzanych rozwiązań – wraz z określonym metodą 
homomorficznym odwzorowaniem można użyć dowolnego algorytmu 
ewolucyjnego; 

• w odróżnieniu od większości innych metod, proponowana metoda nie 
wymaga obliczania wartości funkcji przystosowania dla rozwiązań 
niedopuszczalnych; 

• w odróżnieniu od wielu innych metod, proponowana metoda zawsze w 
efekcie daje rozwiązanie które jest dopuszczalne. 

 
Proponowaną metodę można także rozszerzyć o metodę iteracyjnego 

poprawiania rozwiązań opartą o istniejącą zależność pomiędzy położeniem 
punktu referencyjnego a skutecznością algorytmu. Oczywiste jest bowiem, że 
położenie punktu referencyjnego ma wpływ na „deformację” dziedziny 
optymalizowanej funkcji – rozpatrzmy na przykład przypadek (patrz: Rysunek 
22) gdy punkt referencyjny jest położony w pobliżu brzegu obszaru 
dopuszczalnego. Łatwo zauważyć dużą nieregularność odwzorowania T  - ta 
część kostki, która znajduje się na lewo od zera (linia pionowa na Rysunku 22) 

R0 

   X0 

  0 

  Y0 
T 
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odwzorowywana jest w znacznie mniejszą część obszaru F niż część kostki na 
prawo od zera.  

Tak więc w przypadku gdy spodziewamy się znaleźć rozwiązanie 
optymalne w pobliżu brzegu obszaru dopuszczalnego korzystne jest 
umieszczenie punktu referencyjnego w sąsiedztwie spodziewanego rozwiązania 
gdyż dzięki temu ta część obszaru F która znajduje się pomiędzy jego brzegiem 
a punktem referencyjnym zostanie przeszukana ze zwiększoną precyzją. 

Rysunek 22 Wpływ położenia punktu referencyjnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: na podstawie Kozieł i Michalewicz (1998, 1999) 
 

W przypadku gdy nie dysponujemy informacją o spodziewanym 
położeniu rozwiązania optymalnego najrozsądniej jest umieścić punkt 
referencyjny w pobliżu środka geometrycznego obszaru F. Można to uczynić 
poprzez k-krotne próbkowanie F i ustalenie punktu referencyjnego na: 

∑=
=

k

i iXkR
10 /1
rr

     (2.4) 

gdzie: 

iX
r

- są próbkami z F. 
Manipulowanie położeniem punktu referencyjnego można także 

wykorzystać w celu poprawiania wartości najlepszego rozwiązania uzyskanego 
w pojedynczym przebiegu algorytmu ewolucyjnego, w tym celu należy 
powtórzyć przebieg algorytmu z nowym punktem referencyjnym IR0

r
 

zlokalizowanym na prostej łączącej dotychczasowy punkt referencyjny 0R
r

z 

najlepszym uzyskanym rozwiązaniem B
r

: 
BtRtR I
rrr

∗−+∗= )1(00     (2.5) 
gdzie: 

1;0(∈t  powinno być bliskie zeru. 

  0 
R0 

T . .
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Przypadek gdy F nie jest wypukły 
W przypadku (Kozieł i Michalewicz (1998, 1999)) gdy obszar 

rozwiązań dopuszczalnych nie jest wypukły i co więcej może się składać z 
wielu rozłącznych obszarów odcinek L prostej przechodzącej przez dowolnie 
położony punkt referencyjny może przecinać F w więcej niż jednym punkcie 
(patrz: Rysunek 23). Z tego powodu przeformułowano do postaci ϕ 
odwzorowanie T biorąc tym razem pod uwagę dziedziny składowych wektora 
rozwiązania. Konstrukcja nowego odwzorowania ϕ była następująca. 

Rysunek 23 Odcinek w niewypukłym obszarze F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: na podstawie Kozieł i Michalewicz (1998, 1999) 
 

Niech Sg r→>−< 1;1: będzie odwzorowaniem r-wymiarowej kostki w 
przestrzeń rozwiązań S zdefiniowanym następująco: 

XYg
rr

=)(       (2.6) 
gdzie: 

ri
xxxx

yx
l
i

u
i

l
i

u
i

ii ,...,1dla
22

=
+

+
−

= . (2.7) 

Odcinek L pomiędzy punktem referencyjnym FR ∈0

r
a punktem S

r
będącym 

punktem brzegowym przestrzeni rozwiązań S jest zdefiniowany jako: 
10dla)(),( 000 ≤≤−∗+= tRStRSRL

rrrrr
  (2.8) 

Jeżeli obszar F jest wypukły odcinek ten dla pewnego >∈< 1;00t  przecina F  
dokładnie w jednym punkcie. Stąd dla wypukłego obszaru F odwzorowanie 

Fr→>−< 1;1:ϕ można określić: 

R0 

S 

L 

F 
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⎩
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≠−∗∗+
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)(
0

0max0max0 rrr

rrrrr
r

YgdyR
YgdyRyYgtyR

Yϕ

       (2.9) 
gdzie: 

FR ∈0

r
jest punktem referencyjnym, 

i
r
i yy 1max max == .     (2.10) 

Jeżeli F nie jest wypukły  - zamiast rozpatrywać jeden przedział 
dopuszczalności >< 0;0 t musimy rozpatrzyć szereg takich przedziałów -

><>< − kk tttt 21221 ;,...,;  (patrz Rysunek 24). 
 

Rysunek 24 Odcinek w niewypukłym obszarze F i odpowiadające mu 
przedziały dopuszczalności 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: na podstawie Kozieł i Michalewicz (1998, 1999) 
 

Załóżmy, że istnieje k takich przedziałów. W takim wypadku należy 
zdefiniować odwzorowanie przekształcające przedział <0;1> w sumę 
przedziałów >< − ii tt 212 ; . Zdefiniowano jednak odwzorowanie postaci: 

R0 

S 

L 

0 1 

t1        t2 t3                     t4 t5                    t6 
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U
k

i ii tt
1 212 ];(1;0(:
= −>→γ     (2.11) 

w którym jak widać „utracony” został lewy punkt brzegowy z przedziałów – 
dzięki temu bowiem można było „skleić” ze sobą przedziały za pomocą 
tworzonego odwzorowania i jednocześnie mieć pewność, że jest będzie to 
odwzorowanie homomorficzne. 
Aby zdefiniować odwzorowanie γ  zdefiniowano najpierw odwzorowanie 
odwrotne 

U
k

i ii tt
1 212 1;0(;(:
= − >>→δ     (2.12) 

następująco: 
ddttt i

j ji /)()( 1

112 ∑−

=− +−=δ    (2.13) 

gdzie: 
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j j
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∑      (2.14) 

Odwzorowanie γ jest więc odwrotnością powyższego: 
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jj tt

ta
dta

δδ
δ

γ    (2.15) 

gdzie: 
j – jest najmniejszym indeksem spełniającym: )( 2 jta δ≤ . 

Mając zdefiniowane odwzorowanie γ można zdefiniować 
Fr→>−< 1;1:ϕ dla przypadku gdy F nie jest wypukłe. Definicja ta jest 

następująca: 
 

⎩
⎨
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=
≠−∗+

=
0gdy
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0max00 rrr

rrrrr
r

YR
YRyYgtR

Yϕ  (2.16) 

gdzie: 
FR ∈0

r
, 

i
r
i yy 1max max == ,     (2.17) 

)( max0 yt γ= .      (2.18) 
Pozostaje jeszcze kwestia określenia metody wyznaczania granic 

przedziałów >< − ii tt 212 ;  czyli wartości it . W definicji optymalizowanego 
problemu występuje m ograniczeń określonych w postaci nierówności 
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nieliniowych 0)( ≥Xgi

r
. Każde z nich może być reprezentowane jako funkcja 

jednej zmiennej niezależnej t (dla ustalonych FR ∈0

r
i SS ∈
r

) postaci: 

mitRStRgSRLgt iii ,...,1;10dla))(()),(()( 000 =≤≤−∗+==
rrrrr

β
         (2.19) 
Skoro odcinek L może przecinać brzegi niewypukłego obszaru F w wielu 
punktach, podzielono przedział <0;1> na przedziały >< − jj vv ;1 gdzie  

vvv jj /11 =− −  )1( vj ≤≤ .     (2.20) 
Rozmiary tych przedziałów dobierane są eksperymentalnie tak aby 
równanie 0)( =tiβ miało co najwyżej jedno rozwiązanie. Wtedy punkty 

przecięcia odcinka L z ograniczeniami 0)( ≥Xgi

r
  mogą zostać wyznaczone a 

co za tym idzie mogą zostać także wyznaczone punkty przecięcia L z F czyli 
wartości it . 

Wyniki eksperymentów 
Przedstawioną wyżej metodę przetestowano na zestawie problemów 

G1-G11. Przeprowadzono trzy eksperymenty: 
1. w eksperymencie #1 przeprowadzano 20 niezależnych przebiegów dla 

każdego problemu testowego; maksymalna liczba iteracji = 5000; dla 
każdego przebiegu wyznaczano losowo punkt referencyjny – pierwsze 
losowo znalezione rozwiązanie dopuszczalne stawało się punktem 
referencyjnym. 

2. w eksperymencie #2 zwiększono maksymalną liczbę iteracji do 20000. 
3. w eksperymencie #3 wszystkie parametry były takie same jak w 

eksperymencie #1 za wyjątkiem punktu referencyjnego – za punkt 
referencyjny przyjmowano najlepsze rozwiązanie uzyskane w 
eksperymencie #1. Ponadto przeprowadzano tylko 10 niezależnych 
przebiegów dla każdego problemu testowego. 

 
Pozostałe, wspólne dla wszystkich trzech eksperymentów parametry 

były następujące: 
• reprezentacja rozwiązania – wektor binarny z kodowaniem Gray’a (25 

bitów na każdą zmienną) 
• selekcja – proporcjonalna 
• mutacja – zamiana „0-1” 
• prawdopodobieństwo mutacji określone zostało wzorem: 

               r
mmmm TtTppptp )/())()0(()0()( ∗−−=   (2.21) 

gdzie: 
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t – numer bieżącej iteracji algorytmu, 
T – maksymalna liczba iteracji algorytmu, 
pm(0) = 0,005, 
pm(T) = 0,00005 . 

• krzyżowanie – jednopunktowe 
• prawdopodobieństwo krzyżowania = 0,9 
• liczebność populacji = 70 
 

Uzyskane wyniki przedstawione są w Tabelach 13, 14 i 15. Wyniki te 
były najlepszymi wynikami uzyskanymi dla problemów G1-G11 do chwili 
opublikowania tej metody, mimo to należy za samymi autorami metody 
zauważyć, że metoda ta: 
• wprowadza dodatkowy, zależny od rozwiązywanego problemu 

parametr v określający gęstość podziału przedziału <0;1> taką, która 
gwarantuje istnienie dokładnie jednego rozwiązania równania 

0)( =tiβ . 
• dla nie wypukłych obszarów dopuszczalnych F metoda nie spełnia 

wymagania „lokalności” odwzorowania T – małe zmiany w 
rozwiązaniu kodującym mogą prowadzić do bardzo dużych zmian w 
odpowiadającym mu rozwiązaniu dopuszczalnym co związane jest z 
możliwością „skoku” z jednego do drugiego rozłącznego obszaru 
dopuszczalnego wchodzącego w skład F. 

• wymaga dodatkowego nakładu obliczeniowego dla wyznaczania granic 
przedziałów >< − ii tt 212 ;  czyli wartości it . 

Tabela 13 Wyniki eksperymentu #1 metody odwzorowania 
homomorficznego 

Identyfikator
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

G1 minimum -15 -14,7207 -14,4609 -14,0566 
G2 maksimum Nieznane 

(0,803619)
0,79506 0,79176 0,78427 

G3 maksimum 1,0 0,9983 0,9965 0,9917 
G4 minimum -30665,5 -30662,5 -30643,8 -30617,0 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956)
- - - 

G6 minimum -6961,81 -6901,5 -6191,2 -4236,7 
G7 minimum 24,3062 25,132 26,619 38,682 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825)
0,0958250 0,0871551 0,0291434 

G9 minimum 680,63 681,43 682,18 682,88 
G10 minimum 7049,33 7215,8 9141,7 11894,5 
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G11 minimum 0,75 0,75 0,75 0,75 
Źródło: Kozieł i Michalewicz (1998, 1999) 
 

Tabela 14 Wyniki eksperymentu #2 metody odwzorowania 
homomorficznego 

Identyfikator 
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

G1 minimum -15 -14,7864 -14,7082 -14,6154 
G2 maksimum Nieznane 

(0,803619)
0,79953 0,79671 0,79119 

G3 maksimum 1,0 0,9997 0,9989 0,9978 
G4 minimum -30665,5 -30664,5 -30655,3 -30645,9 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956)
- - - 

G6 minimum -6961,81 -6952,1 -6342,6 -5473,9 
G7 minimum 24,3062 24,620 24,826 25,069 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825)
0,0958250 0,0891568 0,0291438 

G9 minimum 680,63 680,91 681,16 683,18 
G10 minimum 7049,33 7147,9 8163,6 9659,3 
G11 minimum 0,75 0,75 0,75 0,75 

Źródło: na podstawie Kozieł i Michalewicz (1998, 1999) 

Tabela 15 Wyniki eksperymentu #3 metody odwzorowania 
homomorficznego 

Identyfikator 
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

G1 minimum -15 -147184 -14,6478 -14,5732 
G2 maksimum Nieznane 

(0,803619)
0,79486 0,78722 0,78279 

G3 maksimum 1,0 0,9978 0,9970 0,9960 
G4 minimum -30665,5 -30661,5 -30653,1 -30645,6 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956)
- - - 

G6 minimum -6961,81 -6944,4 -6720,4 -6390,6 
G7 minimum 24,3062 25,090 25,545 26,182 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825)
0,0958250 0,0958248 0,0958246 

G9 minimum 680,63 681,72 682,56 683,58 
G10 minimum 7049,33 7321,2 7498,6 7685,8 
G11 minimum 0,75 0,75 0,75 0,75 

Źródło: na podstawie Kozieł i Michalewicz (1998, 1999) 
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3. ALGORYTMY NAPRAWCZE 

W wielu typach problemów optymalizacyjnych jest stosunkowo łatwo 
„naprawić” rozwiązanie naruszające ograniczenia. Takie naprawione 
rozwiązanie może być następnie użyte bądź to tylko dla celu oceny wersji 
oryginalnej (nie naprawionej) rozwiązania  bądź może zastąpić, z pewnym 
określonym prawdopodobieństwem rozwiązanie oryginalne w populacji. Proces 
naprawy rozwiązań niedopuszczalnych wiąże się z połączeniem ewolucji i 
uczenia (tak zwany efekt Baldwina – patrz: Whitley i inn. (1994)). Uczenie i 
ewolucja zazębiają się ze sobą, rozwiązaniu przypisuje się wartość funkcji 
przystosowania po jego naprawie. W ten sposób przeszukiwanie lokalne jest 
podobne do uczenia się konkretnego rozwiązania z populacji w czasie jednej 
iteracji algorytmu. Kwestia zastępowania rozwiązania oryginalnego przez 
naprawione związana jest z tak zwaną ewolucją Lamarckiana (patrz: Whitley i 
inn. (1994)), gdzie zakłada się, że osobnik poprawia się w czasie swojego życia 
i że poprawa ta jest kodowana w chromosomie.  

Część badaczy jak na przykład Liepins i inn. (1990, 1991) przyjęło 
podejście „nigdy nie zastępować” co oznacza, że naprawiona wersja nigdy nie 
zastępuje oryginału, inni jak Nakano (1991) przyjęli podejście odwrotne – 
„zawsze zastępować”. W pracy Orvosh’a i Davis’a (1993, 1994) 
zaproponowano „regułę 5%” dla problemów optymalizacji kombinatorycznej – 
co oznacza, że wedle tych autorów algorytm ewolucyjny zastosowany do 
rozwiązania problemów optymalizacji kombinatorycznej da najlepsze efekty 
przy zastosowaniu metody naprawczej, jeżeli 5% z pośród naprawionych 
rozwiązań zastąpi swe wersje oryginalne w populacji. Michalewicz i inn. (1996) 
podaje zaś, że „reguła 15%” daje najlepsze wyniki dla problemów optymalizacji 
nieliniowej z ograniczeniami. 
Słabością metod naprawczych jest ich zależność od zadania – dla każdego 
konkretnego zadania należy opracować specyficzny dla niego algorytm 
naprawy. Ponadto nie ma ustalonych heurystyk do projektowania takich 
algorytmów. W pewnych zdaniach proces naprawy rozwiązań 
niedopuszczalnych może być równie trudny jak samo rozwiązywane zadanie. 

Liepins i inn. (1990, 1991) wykazali, poprzez serię empirycznych 
testów algorytmu ewolucyjnego zastosowanego do rozwiązania problemów 
kombinatorycznych z ograniczeniami, że zastosowanie metody naprawczej jest 
znacznie lepsze od innych metod zarówno pod względem szybkości jak i 
efektywności. Michalewicz i Xiao (1995), i Xiao i inn. (1996, 1997) 
zastosowali algorytm naprawczy do przekształcenia niedopuszczalnej trajektorii 
robota poruszającego się pomiędzy dwoma punktami w obecności przeszkód – 
celem było otrzymanie trajektorii wolnej od kolizji. Algorytm naprawczy został 
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zaimplementowany poprzez wprowadzenie zestawu wyspecjalizowanych 
operatorów genetycznych, które wykorzystywały wiedzę o dziedzinie problemu 
w celu „przesunięcia” rozwiązania z obszaru niedopuszczalnego do 
dopuszczalnego. Inne prace dotyczące stosowania algorytmów naprawczych to 
Orvosh i Davis (1994), Le Riche i Haftka (1994), Tate i Smith (1995). 

W obszarze problemów nieliniowych z ograniczeniami algorytmy 
naprawcze także znalazły zastosowanie. Główną pracą jest publikacja 
Michalewicza i Nazhiyath’a (1995) przedstawiająca algorytm ewolucyjny 
GENOCOP III. 

GENOCOP III 

GENOCOP III stanowi obok GENOCOP II jedno z dwu rozszerzeń 
algorytmu ewolucyjnego GENOCOP . I tak jak w pierwowzorze w algorytmie 
tym:  
• eliminowane są równania liniowe i modyfikowane są liniowe 

nierówności w układzie definiującym ograniczenia;  
• redukowana jest liczba zmiennych; 
• wszystkie rozwiązania z populacji początkowej spełniają ograniczenia 

liniowe; 
• specjalne operatory genetyczne utrzymują w trakcie przetwarzania 

dopuszczalność rozwiązań – w sensie ograniczeń liniowych. 
 

Kluczowym dla GENOCOP III jest przetwarzanie dwu oddzielnych 
populacji – gdzie zmiany chromosomów w jednej z nich rzutują na ocenę 
chromosomów w drugiej. Pierwsza populacja Ps składa się z tak zwanych 
punktów wyszukiwania – są to chromosomy należące do obszaru Fl (przez Fl  
oznaczamy obszar przestrzeni rozwiązań S zawierający chromosomy 
spełniające ograniczenia liniowe). Druga populacja Pr składa się z tak zwanych 
punktów referencyjnych – są to chromosomy należące do obszaru F (przez F 
oznaczamy obszar zawierający chromosomy spełniający wszystkie 
ograniczenia) czyli chromosomy w pełni dopuszczalne. Jeżeli GENOCOP III 
nie jest w stanie na etapie inicjacji populacji początkowej wyznaczyć punktów 
referencyjnych „zwraca się” do użytkownika o podanie takiego punktu, może 
się wtedy zdarzyć, że populacja początkowa Pr składać się będzie z wielu kopii 
tego samego punktu. 

W trakcie przebiegu algorytmu punkty referencyjne r jako, że z 
definicji są dopuszczalne są oceniane bezpośrednio funkcją celu czyli funkcja 
przystosowania jest postaci: 

)()(~ rfrf = .      (3.1) 
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Punkty wyszukiwania s są naprawiane w celu oceny a sam proces 
naprawy przebiega następująco: 

• jeżeli s  należy do F  wtedy jest dopuszczalny (i nie wymaga naprawy) 
więc: 
                     )()(~ sfsf =      (3.2) 

• w przeciwnym wypadku: 
 algorytm wybiera jeden z punktów referencyjnych np. r∈Pr, (lepsze w 

sensie przystosowania punkty referencyjne mają większą szansę na 
wybór – zastosowano tu metodę selekcji rankingowej), 

 następnie generowana jest losowa sekwencja punktów z z odcinka 
łączącego punkt s z punktem r : 

z = αs + (1 – α)r     (3.3) 
poprzez losowanie  liczby α∈<0; 1> 

 w momencie gdy znaleziony zostanie taki punkt z który jest 
dopuszczalny czyli z∈F, następuje jego ocena: 

)()(~ zfzf =       (3.4) 
a proces generowania nowych punktów z jest przerywany. 

 
Tak więc ocena punktu wyszukiwania s jest równa wartości 

przystosowania punktu s „po naprawie” – czyli: 
)()(~)(~ zfzfsf == .     (3.5) 

Dodatkowo, jeżeli przystosowanie )(~ zf jest lepsze od )(~ rf  wtedy punkt z 
zastępuje punkt r i staje się nowym punktem referencyjnym w Pr . Także punkt 
s jest zastępowany przez punkt z w populacji Ps z prawdopodobieństwem tego 
zastąpienia równym pr (gdzie pr jest parametrem metody każdorazowo 
ustalanym przed jej uruchomieniem). 

Listing 3 przedstawia strukturę algorytmu GENOCOP III, listing 4 zaś  
- procedurę oceny punktów wyszukiwania. Można zauważyć tam pewną 
asymetrię przetwarzania obu populacji – podczas gdy populacja Ps jest 
przetwarzana w każdej iteracji algorytmu, populacja Pr  przetwarzana jest tylko 
co k-tą iterację. Dzieje się tak z uwagi na efektywność algorytmu – 
przeszukiwanie obszaru dopuszczalnego F, czyli przetwarzanie Pr  jest bowiem 
traktowane przez autorów metody jako proces drugoplanowy. Zauważmy 
ponadto odwróconą kolejność stosowania selekcji i operatorów w pętli 
przetwarzającej populację Pr dzieje się tak z uwagi na małe 
prawdopodobieństwo otrzymania potomnego punktu dopuszczalnego w wyniku 
zadziałania operatorami na punkty rodzicielskie – dlatego najpierw następuje 
generowanie operatorami punktów potomnych a dopiero potem selekcja z 
pośród nich i rodziców – punktów do dalszego przetwarzania. 
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Listing 3 Struktura GENOCOOP III 

Procedure GENOCOP III 
t := 0 
inicjuj Ps(t) 
inicjuj Pr(t) 
oceń Ps(t) 
oceń Pr(t) 
 while not warunek-zatrzymania do 
 t := t + 1 
 wyselekcjonuj Ps(t) z Ps(t-1) 
 przetwarzaj operatorami Ps(t) 
 oceń Ps(t) 
  if (t mod k) = 0 then 
  przetwarzaj operatorami Pr(t) 
  wyselekcjonuj Pr(t) z Pr(t-1) 
  oceń Pr(t) 
  end if 
 end while 
end procedure 
Źródło: Michalewicz i Fogel (2000) 
 

Listing 4 Ocena populacji Ps 

Procedure oceń Ps(t) 
 for each s∈Ps(t) do 
  if s∈F then 
  oceń s (jako f(s)) 
  else 
  wybierz r∈Pr(t)  
  generuj z∈F 
  oceń s (jako f(s)) 
   if f(r) > f(z) then 
   zastąp r przez z w Pr 
   z prawdopodobieństwem pr zastąp s przez z w Ps  
   end if 
  end if 
 end for 
end procedure 
Źródło: Michalewicz i Fogel (2000) 
 

GENOCOP III został przetestowany przez  na części testu G1-G11, 
parametry przeprowadzonego eksperymentu były następujące: 
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• prawdopodobieństwo wszystkich operatorów = 0,08 
• liczebność populacji = 70 
• liczba iteracji jednego przebiegu algorytmu metody = 5000 
• pr = 0,02 (reguła „20%” wspomniana wyżej) 
• pozostałe parametry takie jak w oryginalnym GENOCOP 
 
 Tabela 16 przedstawia opublikowane wyniki uzyskane przez 
GENOCOP III dla niektórych problemów testowych z G1-G11. 

Tabela 16 Wyniki uzyskane metodą GENOCOP III 

Identyfikator
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

G1 minimum -15 - - - 
G2 maksimum Nieznane 

(0,803619)
- - - 

G3 maksimum 1,0 - - - 
G4 minimum -30665,5 - - - 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956)
- - - 

G6 minimum -6961,81 - - - 
G7 minimum 24,3062 25,883 - - 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825)
- - - 

G9 minimum 680,63 680,64 - 689,66 
G10 minimum 7049,33 7286,650 - - 
G11 minimum 0,75 - - - 

Źródło: na podstawie Michalewicz i Nazhiyath (1995), Michalewicz i Fogel (2000) 
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4. SEPARACJA OGRANICZEŃ OD FUNKCJI CELU 

Metody opisane poza tym rozdziałem traktują istniejące ograniczenia i 
funkcję celu jako jedną całość, która zazwyczaj jest zakodowana w 
przetwarzanej postaci funkcji przystosowania. Innym punktem widzenia może 
być jednak rozłączne traktowanie ograniczeń i funkcji celu co jest dość dobrze 
intuicyjnie uzasadnione faktem, iż algorytmy  ewolucyjne ze swej natury są 
algorytmami rozwiązującymi zadania optymalizacji bez ograniczeń. 
Rozwiązania dążące do tego rodzaju separacji mogą opierać się na: 

• oddzielnym przetwarzaniu populacji rozwiązań i populacji ograniczeń 
gdzie populacje te bądź konkurują ze sobą lub współpracują, 

• traktowaniu spełnienia kolejnych ograniczeń jako dodatkowych funkcji 
celu, 

• koncentrowaniu się na spełnianiu po kolei oddzielnie każdego z 
ograniczeń, 

• sterowaniu doborem rozwiązań do przetwarzania operatorami 
genetycznymi w oparciu o stopień spełnienia ograniczeń. 

 
Kolejne podrozdziały przedstawią metody, w których zastosowano 

jedno z tych rozwiązań. 

4.1 KOEWOLUCJA 
Występujący w relacji drapieżnik-ofiara swoisty „wyścig zbrojeń” 

wywiera bardzo istotny wpływ na ewolucyjny mechanizm adaptacji – kolejne 
pokolenia ofiar adaptują coraz lepsze mechanizmy obrony w odpowiedzi na co 
kolejne pokolenia drapieżników adaptują lepsze metody ataku. W wyścigu tym 
sukces jednej ze stron stanowi porażkę drugiej na którą - aby przetrwać - musi 
odpowiedzieć w kolejnych pokoleniach, co z kolei generuje odpowiedź strony 
pierwszej itd.. Ta swoista interakcja prowadzi w efekcie do rozwoju obu 
rywalizujących gatunków – mówimy, że gatunki te koewoluują. 

Idea koewolucji po raz pierwszy została wykorzystana w pracy Hillis’a 
(1992) gdzie wykazał on pozytywny wpływ jej zastosowania na efektywność 
algorytmu ewolucyjnego.  Podejście to rozwinął Paredis stosując je najpierw do 
ewolucji klasyfikujących sieci neuronowych a następnie w (Paredis (1994)) do 
problemu spełnienia ograniczeń. W drugiej z wymienionych prac zaadaptował, 
także inspirowaną biologicznie, dodatkową technikę zwaną oceną 
przystosowania w toku życia (ang. life-time fitness evaluation).  
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Przykładem zastosowania koewolucji bezpośrednio dla problemów 
optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami są prace Gwiazdy (2000a, 2000b).  

4.1.1 Algorytm Paredisa  
W algorytmie tym (Paredis (1994)) przetwarzane są dwie populacje. 

Pierwsza zawiera ograniczenia, druga rozwiązania rozpatrywanego problemu. I 
tak jak w relacji drapieżnik-ofiara – występuje tutaj silna presja na selekcję 
członków jednej populacji zależnie od wartości przystosowania członków 
drugiej.  
Rysunek 25 przedstawia struktury danych zastosowane w tej metodzie. W ich 
skład wchodzą: 

• populacja rozwiązań problemu, reprezentowanych wektorami o 
wymiarze zależnym od problemu; 

• populacja ograniczeń, reprezentowanych krótkimi programami 
napisanymi w  języku programowania LISP, których zadaniem jest 
sprawdzanie czy dane ograniczenie jest naruszane przez rozwiązanie 
wskazane na wejściu programu; populacja ta nie jest populacją w 
zwykłym sensie – jej elementy nie ewoluują w toku działania 
algorytmu, zmianie ulegają jedynie wartości przystosowania 
poszczególnych  elementów; 

• zbiór wartości funkcji przystosowania poszczególnych rozwiązań; 
• zbiór wartości funkcji przystosowania poszczególnych ograniczeń; 
• zbiory rejestrujące historię starć (o których poniżej) pomiędzy 

członkami obu populacji. 
 
Jądro algorytmu, przetwarzające operatorami genetycznymi populację 

rozwiązań bazuje na algorytmie GENITOR (Whitely (1989a, 1989b)). Istotną 
nowością zastosowaną tutaj jest wprowadzenie nowego operatora – operatora 
starcia pomiędzy rozwiązaniem a ograniczeniem. W trakcie takiego starcia - 
rozwiązanie podawane jest na wejściu kodu LISP’a reprezentującego 
ograniczenie, który sprawdza czy rozwiązanie to spełnia ograniczenie z którym 
się starło. Rozwiązanie otrzymuje nagrodę jeżeli spełnia ograniczenie, 
obciążane jest karą w wypadku gdy nie spełnia ograniczenia. Efekt przeciwny 
dotyczy ograniczenia – otrzymuje ono nagrodę jeżeli rozwiązanie go nie 
spełniało, jest karane gdy spełniało. W opisywanej metodzie przyjęto +1 jako 
wartość nagrody, -1 jako wartość kary. Wartości te można traktować jako 
wypłatę po starciu.  
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Rysunek 25 Koewoluujące rozwiązania i ograniczenia w metodzie 
Paredis’a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: na podstawie Paredis (1994) 
 

Dla każdego członka populacji rozwiązań i populacji ograniczeń 
rejestruje się historię wypłat jego K-ostatnich starć (tu przyjęto K=25). Na 
podstawie wpisów do zbioru historii obliczana jest wartość przystosowania 
poszczególnych członków populacji – jako  suma K-ostatnich wypłat po starciu. 
Tak obliczana wartość przystosowania jest tak zwaną oceną przystosowania w 
toku życia – gdzie seria wyników testów (tu: starć) następujących w toku życia 
członka populacji jest używana do aproksymacji jego użyteczności.  
 
Listing 5 przedstawia podstawowy cykl algorytmu. 

Listing 5 Algorytm Paredis’a 

Procedure 
 Repeat L times 
 Rozw:=WYBIERZ(Pop-Rozw) 
 Ogr:=WYBIERZ(Pop-Ogr) 
 Wypłata:=STARCIE(Rozw,Ogr) 
 AKTUALIZUJ-HISTORIĘ-I-PRZYSTOSOWANIE(Rozw,Wypłata) 
 AKTUALIZUJ-HISTORIĘ-I-PRZYSTOSOWANIE(Ogr,-Wypłata) 

 
 

POPULACJA 
ROZWIĄZAŃ 

(Pop-Rozw) 

 
 

POPULACJA 
OGRANICZEŃ 

(Pop-Ogr) 

 
Przystosowanie 

rozwiązań 

 
Przystosowanie 

ograniczeń 

Historia starć Historia starć 
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 End Repeat 
Rodzic1:=WYBIERZ(Pop-Rozw)   
Rodzic2:=WYBIERZ(Pop-Rozw)   
Potomek:=MUTACJA_I_KRZYŻOWANIE(Rodzic1, Rodzic2) 
f:=PRZYSTOSOWANIE(Potomek) 
WSTAW(Potomek, f, Pop_Rozw) 
End Procedure 
Źródło: Paredis (1994) 
 

Algorytm rozpoczyna się od wykonania L-starć (tu przyjęto L=20) 
pomiędzy WYBRANYMI z odpowiednich populacji rozwiązaniami i 
ograniczeniami. W wyniku każdego ze starć obliczana jest wypłata, której 
wartość następnie AKTUALIZUJE historię (i przystosowanie) ścierających się 
rozwiązania i ograniczenia. Mechanizm WYBORU pary do starcia jest tak 
skonstruowany, iż preferuje on te rozwiązania i ograniczenia, które mają 
wysoką wartość przystosowania. W efekcie tego algorytm koncentruje się na 
częstej weryfikacji lepszych rozwiązań w obliczu tych ograniczeń, które 
okazały się być najtrudniejsze. 
Po zakończeniu cyklu starć generowane jest jedno nowe rozwiązanie: 

• WYBIERANE są dwa rozwiązania rodzicielskie, ponownie mechanizm 
wyboru preferuje rozwiązania o wysokim przystosowaniu; 

• operatorami KRZYŻOWANIA i MUTACJI generowane jest 
rozwiązanie potomne; 

• obliczane jest PRZYSTOSOWANIE nowego rozwiązania na drodze K 
starć z WYBRANYMI ograniczeniami; 

• jeżeli przystosowanie nowego rozwiązania jest lepsze od najgorszego 
rozwiązania z dotychczasowej populacji wtedy nowe rozwiązanie 
WSTAWIANE jest do populacji w miejsce najgorszego, w przeciwnym 
wypadku populacja rozwiązań pozostaje bez zmian. 
 
Jak widać tak skonstruowany algorytm zapewnia stałą interakcję obu 

populacji – sukces rozwiązań na pewnej grupie ograniczeń powoduje obniżenie 
ich przystosowania a przez to w efekcie przesunięcie zainteresowania na inne 
ograniczenia, których rola w takim momencie wzrasta. 

W swojej pracy Paredis (1994) z zauważa, że wyżej przedstawiona 
metoda jest  podobna do metod kary samo-adaptatywnej w których znaczenie 
konkretnego ograniczenia może zmieniać się w czasie zależnie od stopnia jego 
trudności. Podane wyniki zastosowania metody dla problemów spełnienia 
ograniczeń są bardzo dobre a metoda wydaje się być bardzo efektywna w sensie 
obliczeniowym. Jak widać bowiem z Listingu 5 aby obliczyć przystosowanie 
konkretnego rozwiązania nie trzeba rozpatrywać wszystkich ograniczeń – 
przystosowanie to jest aproksymowane sumą wypłat ze starć tylko z częścią 
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(prawdopodobnie najtrudniejszych) wybranych graniczeń. Z drugiej strony 
problemem jaki może się pojawić wraz z zastosowaniem tej metody jest 
stagnacja procesu przeszukiwania przestrzeni rozwiązań. Spowodowane to 
może być faktem, iż proces ten sterowany jest zapisem wypłat w zbiorze historii 
starć i w wypadku gdy wszystkie bądź większość ograniczeń jest jednakowo 
trudnych (- ma identyczne bądź bliskie wartości przystosowania) – wypłaty dla 
wszystkich ścierających się z tymi ograniczeniami rozwiązań dość szybko 
ustabilizują się i staną się jednakowe przez co w populacji rozwiązań zaniknie 
presja selekcji a więc i możliwość dalszego rozwoju. 

4.1.2 Pierwsza metoda Gwiazdy  
W pracy tej (Gwiazda (2000a, 2000b)) analogia do koewolucji 

obserwowanej w przyrodzie zrealizowana jest w inny niż u Paredisa (1994) 
sposób. Nie ma tu konkurujących ze sobą populacji, które poprzez swój rozwój 
stymulują rozwój konkurenta przeciwnie, w niżej przedstawionej metodzie 
koegzystujące populacje współpracują ze sobą wspierając swoim rozwojem 
rozwój populacji zawierającej właściwe rozwiązania postawionego problemu. 
Schemat algorytmu przedstawia Rysunek 26. 
 
Standardowe elementy algorytmu 
• reprezentacja rozwiązania – wektor rzeczywisty o długości równej 

liczbie zmiennych  
• generacja populacji początkowej - losowa 
• krzyżowanie – arytmetyczne 
• prawdopodobieństwo krzyżowania = 0,9 
• mutacja – jednolita lub odwrócona niejednolita 
• prawdopodobieństwo mutacji = 0,08 
• warunek zatrzymania algorytmu – po z góry określonej liczbie iteracji 
 
Nowe elementy algorytmu 
• Definicja funkcji przystosowania - zdefiniowane zostały dwie metody 

obliczania funkcji przystosowanie: 
1. Standardowa funkcja przystosowania )(~ Xf  – której wartość jest 

równa wartości funkcji celu pomniejszonej lub powiększonej – 
zależnie od charakteru problemu – o współczynnik kary, którego 
wartość zależy od stopnia odchylenia od narzuconych ograniczeń. Tak 
więc dla problemu minimum mamy: 

                ))%((*)()()(~ XOdXfXfXf +=   (4.1) 
   gdzie: 
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Rysunek 26 Schemat pierwszej metody Gwiazdy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Gwiazda (2000a, 2000b) 

Ocena populacji początkowej 
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Selekcja rozwiązań rodzicielskich 

Losowanie operatora genetycznego. 
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Populacja potomna 
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)(~ Xf – funkcja przystosowania rozwiązania X 

f(X) – funkcja celu 
Od(X) – współczynnik kary równy średniemu odchyleniu od 
ograniczeń 
 
Dla problemu maksimum analogicznie: 
                 ))%((*)()()(~ XOdXfXfXf −=   (4.2) 

2. Niestandardowa funkcja przystosowania ),(
~~ iXf  - której wartość 

jest równa odchyleniu rozwiązania X od i-tego ograniczenia. 
• Metoda selekcji – proponowana metoda selekcji a co za tym idzie 

konstrukcja przetwarzanej populacji wynika z przekonania, iż możliwe 
jest uzyskanie rozwiązania spełniającego wszystkie ograniczenia 
poprzez kombinację rozwiązań spełniających jedno konkretne 
ograniczenie. Stąd też zastosowana została następująca metoda selekcji 
– konstrukcji populacji potomnej: 

1. Populacja rozwiązań dzielona jest na N+1 podzbiorów, gdzie N jest 
równe liczbie wszystkich ograniczeń. Każdy z podzbiorów jest 
równoliczny. Oznaczmy przez Lp liczbę rozwiązań w każdym z 
podzbiorów. 

2. Licznik Li  - mierzący stopień wypełnienia i-tego podzbioru 
populacji potomnej przyjmuje wartość 0. Indeks i przyjmuje wartość 
1. 

3. Klasyczną metodą selekcji proporcjonalnej losowane są dwa 
rozwiązania rodzicielskie – jedno w oparciu o wartość )(~ Xf a drugie 

w oparciu o wartość ),(
~~ iXf . W wypadku gdy i=N+1  oba 

rozwiązania losowane są w oparciu o wartość )(~ Xf . 
4. Z rozwiązań rodzicielskich za pomocą wylosowanego operatora 

genetycznego tworzone są dwa rozwiązania potomne. 
5. Licznik Li zwiększa swoją wartość o 2. Jeżeli Li > Lp wtedy indeks i 

zwiększany jest o 1. 
6. Jeżeli populacja potomna nie jest jeszcze wypełniona – następuje 

powrót do kroku 3-ciego. 
Tak przeprowadzona konstrukcja populacji prowadzi do powstania N+1 
koewoluujących subpopulacji, gdzie pierwsze N z pośród nich zawiera 
rozwiązania przede wszystkim spełniające kolejne i-te ograniczenie, 
N+1-sza subpopulacja zawiera rozwiązania mające spełniać wszystkie 
ograniczenia. Oczywiście należy tu zauważyć, że skoro funkcja 
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),(
~~ iXf mierzy tylko wartość odchylenia od i-tego ograniczenia  stąd 

rozwiązanie rodzicielski losowane wedle wartości tej funkcji może także 
spełniać inne różne od i-tego ograniczenia – a więc subpopulacje w 
sensie spełnianych ograniczeń mogą się swoimi obszarami przecinać. 
Dodatkową wprowadzoną modyfikacją metody selekcji jest narzucenie 
ograniczenia na krotność wylosowania tego samego rozwiązania 
rodzicielskiego – nie może ona przekroczyć 10% liczności całej 
populacji. Ograniczenie to ma dodatkowo wspomagać utrzymanie 
różnorodności populacji w toku całego przebiegu algorytmu. 

 
Przedstawiony algorytm został przetestowany na zestawie G1-G11, 

parametry przeprowadzonych testów były następujące: 
• liczba iteracji algorytmu = 5000; 
• liczba testów dla każdego problemu z zestawu = 10; 
• wyżej opisana metoda selekcji stosowana jest dla całego pojedynczego 

testu lub do momentu znalezienia pierwszego rozwiązania 
dopuszczalnego po czym następuje przejście do korzystania z selekcji 
proporcjonalnej. 
 

 Tabela 17 przedstawia opublikowane wyniki uzyskane opisanym wyżej 
algorytmem problemów testowych z G1-G11. 

Tabela 17 Wyniki uzyskane pierwszą metodą Gwiazdy 

Identyfikator 
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

G1 minimum -15 -15 -13,97 -12,1 
G2 maksimum Nieznane 

(0,803619) 
0,803606 0,7951 0,7348 

G3 maksimum 1,0 1 0,9952 0,9765 
G4 minimum -30665,5 -30652,8 -30583,5 -30527,9 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956) 
5138,86 5203,32 5203,98 

G6 minimum -6961,81 -6961,81 -6958,98 -6956,64 
G7 minimum 24,3062 24,62 26,01 28,07 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825) 
0,095825 0,095825 0,095825 

G9 minimum 680,63 680,63 680,65 680,66 
G10 minimum 7049,33 7068 7785,6 9415 
G11 minimum 0,75 0,75 0,84 0,93 

Źródło: Gwiazda (2000b) 
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Dziewięć z pośród jedenastu przedstawionych wyników było lepszych 
od tych, które były uzyskane przez inne metody znane do daty opublikowania 
opisanego algorytmu. 

4.2 DOMINACJA ROZWIĄZAŃ DOPUSZCZALNYCH 
Wprowadzenie prostego założenia, iż każde rozwiązanie dopuszczalne 

jest lepsze od jakiegokolwiek rozwiązania niedopuszczalnego może jak się 
okazuje (Powell i Skolnick (1993), Xiao i inn. (1997)) prowadzić dla niektórych 
problemów do niezłych rezultatów. Powell i Skolnick (1993) zastosowali to 
założenie dla problemów optymalizacji nieliniowej. Oparli się oni na 
następującej heurystyce (zasugerowanej przez Richardsona i inn. (1989)) 
dotyczącej przetwarzania rozwiązań: ocena rozwiązań dopuszczalnych niech 
będzie mapowana do przedziału 152 (-∞, 1), a rozwiązań niedopuszczalnych do 
przedziału (1, ∞). 

Zgodnie z tym Powell i Skolnick określili następującą postać funkcji 
przystosowania rozwiązania: 
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φ  (4.3) 

gdzie: 
f(X)  - jest wyskalowana tak, że przyjmuje wartości z przedziału (-∞; 1); 
φi(X) – jest wyskalowana tak, że przyjmuje wartości z przedziału (1; ∞); 
r – jest stałą . 

Pojawienie się stałej r w powyższym wzorze mogłoby sugerować, że 
tak zdefiniowanej funkcji przystosowania będą towarzyszyć tradycyjne kłopoty 
związane z dostrojeniem wartości tej stałej do charakteru rozwiązywanego 
problemu. Tak jednak nie jest gdyż Powell i Skolnick w swojej metodzie 
zastosowali selekcję opartą na liniowym rankingu na której efekty wartość 
stałej r nie ma wpływu. Proponowana metoda ma jednak inną wadę wskazaną 
przez Michalewicza i inn. (1996), wynikającą z podstawowego założenia o 
dominacji rozwiązań dopuszczalnych nad niedopuszczalnymi. Mianowicie 
Michalewicza i inn. (1996) zauważyli, że tak długo jak proporcja liczby 
wszystkich rozwiązań dopuszczalnych do rozwiązań niedopuszczalnych w 
przestrzeni rozwiązań jest stosunkowo wysoka – metoda jest zadowalająco 
skuteczna. Z chwilą jednak gdy ta proporcja zmienia się na niekorzyść 

                                                      
152 dla problemu minimum 
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rozwiązań dopuszczalnych – skuteczność metody drastycznie spada co zresztą 
widać w niżej opisanych, przeprowadzonych przez Michalewicza testach. 

Testy Michalewicza 
Metoda Powell’a i Skolnick’a została przetestowana przez 

Michalewicza (1999) na części testu G1-G11, przy czym w trakcie testów 
Michalewicz zastosował zaproponowaną przez siebie postać funkcji 
przystosowania w miejsce oryginalnej funkcji  Powell’a i Skolnick'a. W 
Michalewicz (1995) autor zaproponował alternatywną postać funkcji 
przystosowania gwarantującą ten sam efekt dominacji rozwiązań 
dopuszczalnych nad niedopuszczalnymi. Funkcja ta przyjmowała postać: 

),()()()(~
1

XtXrXfXf
m

i
i θφ∑

=

++=    (4.4) 

gdzie: 
t – numer iteracji algorytmu 

),( Xtθ  - zależna od czasu funkcja wprowadzająca element dominacji do 
wzoru na przystosowanie: 
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         (4.5) 
Parametry przeprowadzonego eksperymentu były następujące: 
• reprezentacja rozwiązania – wektor liczb rzeczywistych 
• selekcja – nieliniowa z uporządkowaniem 
• mutacja – gaussowska 
• krzyżowanie – arytmetyczne i heurystyczne 
• prawdopodobieństwo wszystkich operatorów = 0,08 
• liczebność populacji = 70 
• liczba iteracji jednego przebiegu algorytmu metody = 5000 
• dla każdego problemu przeprowadzano 10 niezależnych przebiegów 

algorytmu 

Tabela 18 Wyniki osiągnięte przez Michalewicza metodą Powell’a i 
Skolnick’a  

Identyfikator
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

Liczba 
naruszeń 

G1 minimum -15 -15,000 -15,000 -14,999 0;0;0 
G2 maksimum nieznane - - - - 
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(0,803619)
G3 maksimum 1,0 - - - - 
G4 minimum -30665,5 - - - - 
G5 minimum nieznane 

(4221,956)
- - - - 

G6 minimum -6961,81 - - - - 
G7 minimum 24,3062 17,388 22,932 48,866 1;0;0 
G8 minimum nieznane 

(0,095825)
- - - - 

G9 minimum 680,63 680,805 682,682 685,738 0;0;0 
G10 minimum 7049,33 2101,367 2101,411 2101,551 1;2;0 
G11 minimum 0,75 - - - - 

Źródło: Michalewicz (1995) 
 
Jak widać metoda Powell’a i Skolnick’a często znajduje rozwiązanie 

naruszające ograniczenia co jak już wyżej zauważono wynika dysproporcji 
pomiędzy obszarem dopuszczalnym a niedopuszczalnym na niekorzyść tego 
pierwszego. Dodatkowe testy przeprowadzone przez Michalewicza wykazały, 
że w przypadku gdy początkowa populacja zawiera tylko rozwiązania 
dopuszczalne wyniki końcowo drastycznie się poprawiają. 

4.3 OPTYMALIZACJA WIELOKRYTERIALNA 
Rozpatrując problem optymalizacji wszystkie prezentowane tu prace 

(poza bieżącym rozdziałem) traktują go jako problem 1-wymiarowy to znaczy – 
problemem jest optymalizacja jednej funkcji celu przy jednoczesnym spełnieniu 
pewnych warunków określających ograniczenia. Można jednak spojrzeć na ten 
problem jako na problem wielowymiarowy czyli problem optymalizacji 
wielokryterialnej gdzie jednym z warunków jest optymalizacja funkcji  celu a 
pozostałymi, równoprawnymi warunkami jest optymalizacja – w sensie 
spełnienie – funkcji definiujących poszczególne ograniczenia.   
 
Czyli formalnie rzecz biorąc problem postaci: 
 

znajdź rozwiązanie X takie, które optymalizuje funkcję celu f(X) przy 
spełnieniu ograniczeń gi(X)≤0 (i=1,..,n); hj(X)=0 (j=1,..,p); 

 
przedefiniowany zostaje do postaci: 
 

znajdź rozwiązanie X takie, które optymalizuje wektor 
v=(f,g1,..,gn,h1,...,hp); 

 



Separacja ograniczeń od funkcji celu 

189 

lub po przekształceniu równań do postaci nierówności, co jest powszechnie 
stosowaną praktyką w metodach ewolucyjnych do postaci: 
 

znajdź rozwiązanie X takie, które optymalizuje wektor 
v=(f,g1,..,gn,gn+1,...,gn+p). 

 
Dla tak postawionego zadania można zastosować jedną z wielu metod 

ewolucyjnej optymalizacji wielokryterialnej (Coello (2000a), Fonseca i Fleming  
(1995)). Opublikowano szereg prac wykorzystujących te metody poniżej 
przedstawione zostaną te, które zastosowano do optymalizacji problemów 
nieliniowych z ograniczeniami. 
 

4.3.1 Metoda COMOGA 
W Surry i inn. (1995) przedstawiona została metoda nazwana przez 

autorów COMOGA (Constrained Optimization by Multi-Objective Genetic 
Algorithm). Metoda ta bazuje na idei przedstawionej znacznie wcześniej przez 
Schaffer’a (1985) – w swoim algorytmie VEGA (Vector Evaluated Genetic 
Algorithm) Schaffer realizuje optymalizację wielokryterialną w następujący 
sposób: 

1. Populacja rozwiązań dzielona jest na N subpopulacji, gdzie N oznacza 
liczbę kryteriów optymalizacji – optymalizowanych funkcji celu. 

2. W trakcie selekcji przeprowadzanej metodą proporcjonalną - kolejna 
1/N rozwiązań rodzicielskich losowana jest w oparciu o kolejną N-tą 
funkcję celu, selekcja przeprowadzana jest więc wewnątrz kolejnych 
subpopulacji. 

3. Kojarzenie par rozwiązań rodzicielskich i przetwarzanie ich 
operatorami krzyżowania i mutacji jest niezależne od podziału na 
subpopulacje dzięki czemu materiał genetyczny przepływa pomiędzy 
subpopulacjami. 
 
VEGA krytykowana była (Fonseca i Fleming (1995),  Richardson i inn. 

(1989)) za tendencję do koncentrowania się na rozwiązaniach 
wyspecjalizowanych – optymalizujących jedną z funkcji celu (odpowiadającą 
kolejnej N-tej subpopulacji) przy jednoczesnej niemożności znajdowania 
rozwiązań pośrednich. Wskazywano jako główną przyczynę użytą metodę 
selekcji – selekcję proporcjonalną, sugerując (Fonseca i Fleming (1995)) 
zastosowanie selekcji rangowej lub turniejowej.  

Z sugestii tej skorzystali autorzy metody COMOGA, w metodzie tej 
selekcja przeprowadzana jest na dwa sposoby – pierwszy wybierany z 
prawdopodobieństwem pcost (będącym  z góry określanym parametrem metody) 
jest binarną selekcją turniejową przeprowadzaną w oparciu o wartość funkcji 
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celu f(X) optymalizowanego problemu; drugi jest selekcją Pareto-rangową 
(Fonseca i Fleming (1993)) w której populacja jest rangowana w oparciu o 
skalę naruszania ograniczeń (licząc liczbę członków populacji zdominowanych 
przez każde z rozwiązań). Aby uniknąć (choćby częściowo) problemów 
związanych z doborem właściwej wartości parametru pcost  autorzy metody 
dynamicznie zmieniają jego wartość w trakcie przebiegu algorytmu w 
zależności od wartości proporcji rozwiązań dopuszczalnych w populacji, 
oznaczonej przez τ. Metoda startuje od ustalenia pewnej arbitralnej wartości 
pcost i wymaganej proporcji τ. Po ukończeniu każdej kolejnej iteracji badana jest 
bieżąca proporcja rozwiązań dopuszczalnych w populacji i jeżeli jest mniejsza 
od τ wtedy parametr pcost jest zmniejszany: 

pcost := (1-ε) pcost      (4.6) 
w przeciwnym wypadku zwiększany: 

pcost := 1-(1-ε)(1- pcost )     (4.7) 
gdzie ε jest kolejnym parametrem metody. 

Schemat metody COMOGA przedstawia Rysunek 27. Jej autorzy 
podkreślają, iż: 

1. w porównaniu z metodami bazującymi na stosowaniu funkcji kary - 
znacznie zredukowano w niej liczbę koniecznych do ustalania 
parametrów; 

2. dzięki zastosowanym metodom selekcji udało się wyeliminować 
podstawową wadę metody VEGA - tendencji do koncentrowania się na 
rozwiązaniach wyspecjalizowanych; 

3. adaptywny charakter parametru pcost pozwala metodzie znaleźć swą 
własną trajektorię osiągnięcia rozwiązań optymalnych. 

 
COMOGA zastosowana została dla problemu optymalizacji sieci 

gazowej w jednym z miast Wielkiej Brytanii. Uzyskane wyniki porównano z 
wynikami uzyskanymi z zastosowaniem metody ewolucyjnej opartej o funkcję 
kary – okazało się, że były one takie same. Co więcej, aczkolwiek jak 
wspomniano wyżej autorzy podkreślają znaczną redukcję liczby parametrów 
metody, to nadal zawiera ona znaczną ich ilość i nie jest do końca jasne na ile 
jest czuła na ich początkowe wartości. Ponadto metoda ta z uwagi na 
zastosowanie selekcji rangowej opartej o skalę naruszania ograniczeń a co za 
tym idzie konieczność naliczania  tej skali w każdej iteracji dla każdego 
rozwiązania - jest kosztowniejsza w sensie obliczeniowym od metody opartej 
na funkcji kary (Coello (2002)). 
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Rysunek 27 Schemat metody COMOGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Źródło: na podstawie Surry i inn. (1995)
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Selekcja (oczekiwanej ilości) pcost-rozwiązań rodzicielskich 
w oparciu o wartość przystosowania 

i reszty w oparciu o Pareto-rangi 

Utworzenie rozwiązań potomnych 
operatorami genetycznymi 

Weryfikacja wartości pcost zależnie od stosunku proporcji 
rozwiązań dopuszczalnych w nowej populacji do wartości τ 

Czy koniec? 

 
STOP 
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4.3.2 Schemat Pareto 
Camponogara i Talukdar (1997) zaproponowali metodę, która w 

odróżnieniu od COMOGA jak i od VEGA nie przekształca problemu 
optymalizacji z ograniczeniami do postaci wielokryterialnej optymalizacji 
(m+1)-wymiarowego wektora (gdzie m – liczba ograniczeń), lecz do postaci 
optymalizacji dwuwymiarowego wektora, którego składowymi są – funkcja 
celu problemu i miara naruszenia wszystkich ograniczeń. 

Zaproponowana metoda podobnie jak COMOGA bazuje na pojęciu 
dominacji. Relacja dominacji definiuje w zbiorze rozwiązań bieżącej populacji 
częściowy porządek reprezentowany przez zbiory Pareto. Zbiory te odgrywają 
dwojaką rolę w tej metodzie, nazwanej schematem Pareto: 

• Selekcja – została tak określona, iż do kolejnego pokolenia przechodzą 
tylko rozwiązania niezdominowane; 

• Krzyżowanie – rozwiązania z dwu różnych zbiorów Pareto są używane 
do określania obiecującego kierunku poszukiwań. Rozwiązanie potomne 
tworzone jest w efekcie przeszukania prostej zdefiniowanej tymi 
rozwiązaniami (patrz: Rysunek 29). 

 
Zakładając problem minimalizacji, niech F={f0,φ1,..., φm} będzie 

wektorem m+1 funkcji dla których poszukiwane jest minimum gdzie f0(X) jest 
oryginalną funkcją celu problemu a pozostałe funkcje określają naruszenia 
ograniczeń problemu. Wektor F przekształcany jest do postaci FI={f0, f1} gdzie 

))(,0max()(
11 XXf m

i i∑ =
= φ      (4.8) 

czyli problem został przekształcony do postaci dwuwymiarowej. 
  Pseudokod metody przedstawiony jest na Listingu 6. W każdej kolejnej 
iteracji dla rozwiązań z bieżącej populacji S budowana jest lista  zbiorów Pareto 
L={S1,...,St} (patrz: Rysunek 28). Następnie w celu wygenerowania nowej 
populacji,  realizowane jest krzyżowanie - jako rozwiązania rodzicielskie 
dobierane są dwa rozwiązania Xi∈Si i Xj∈Sj takie, że i<j i Xi dominuje nad Xj. 
Rozwiązania te definiują kierunek przeszukiwania d=(Xi-Xj)/|Xi-Xj| po czym 
następuje przeszukiwanie prostej w kierunku d, co jest zgodne z ideą metody - 
jednoczesnej minimalizacji obydwu składowych wektora FI. Prosta ta jest 
przeszukiwana w celu znalezienia rozwiązania X, które zdominuje zarówno Xi 
jak i Xj  (patrz: Rysunek 29). Przeszukiwanie prostej może być (ze z góry 
określonym prawdopodobieństwem) poprzedzone mutacją polegającą tu na 
zrzutowaniu kierunku d na oś jednej zmiennej j w przestrzeni rozwiązań. Po 
utworzeniu z góry określonej liczby (równej liczbie ograniczeń - m) rozwiązań 
potomnych tworzona jest nowa populacja będąca sumą populacji 
dotychczasowej i wszystkich nowych rozwiązań potomnych.. Kolejna iteracja 
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metody rozpoczyna się od usunięcia  m najgorszych rozwiązań z nowo 
powstałej populacji. Przez najgorsze rozumie się tu rozwiązania z ostatnich 
zbiorów na liście Pareto L={S1,...,Si-1,Si,...St}, innymi słowy wszystkie 
rozwiązania ze zbioru Si zostaną usunięte przed usunięciem jakiegokolwiek 
rozwiązania ze zbioru Si-1. 
 

Rysunek 28 Pareto lista L={S1,S2,S3}  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: na podstawie Camponogara i Talukdar (1997) 
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Rysunek 29 Przykład kierunku przeszukiwania d określonego punktami Xi 
i Xj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: na podstawie Camponogara i Talukdar (1997) 
 

Listing 6 Algorytm Schematu Pareto 

pocedure Schemat Pareto 
niech S będzie populacją początkową generowaną losowo 
niech FI={f0, f1} będzie wektorem dwu funkcji celu 
 while not warunek-zatrzymania do 
 niech L={S1,...,St} będzie Pareto-listą dla S ze względu na FI 

  if  t=1 then 
  zamień połowę punktów z S punktami losowymi 
  odbuduj Parteo-listę L 
  end if 
 niech N=∅ będzie zbiorem nowych punktów, które należy utworzyć 
  while |N|<m do 
  wybierz dwa zbiory Pareto Si i Sj takie, że i<j 
  wybierz dwa punkty Xi∈Si i Xj∈Sj takie, że Xi dominuje nad Xj 
  niech d=(Xi-Xj)/|Xi-Xj| będzie kierunkiem przeszukiwania 
  z prawdopodobieństwem α rzutuj d na oś jednej zmiennej j w  
   przestrzeni rozwiązań 
  wykonaj liniowe przeszukiwanie wzdłuż linii definiowanej punktem  
   Xi i kierunkiem d 

f0( ) 

Si 

Sj 

Xj 

Xi 

d 

f1( ) 
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  niech U={u0,...,uk} będzie zbiorem punktów otrzymanym w  
   wyniku przeszukania takim, że uj jest najlepszym punktem z  
   przystosowaniem fj() 
  niech N=N∪U 
  end while 
 niech S=S∪N 
 niech L={S1,...,Sl} będzie Parteo-listą dla S 
 usuń |N| punktów z ostatnich zbiorów Parteo-listy L 
 end while 
end procedure 
Źródło: Camponogara i Talukdar (1997) 
 

Schemat Pareto został przetestowany na kilku funkcjach z zestawu G1-
G11. Parametry przeprowadzonego eksperymentu były następujące: 

• prawdopodobieństwo operatora mutacji α = 0,1 
• liczebność populacji = 500 
• warunek zatrzymania algorytmu – z góry określony czas przebiegu 
• dla każdego problemu przeprowadzano 3 niezależne przebiegi 

algorytmu. 
 

Tabela 19 przedstawia uzyskane wyniki. Obok podania wyniku 
najlepszego, najgorszego i mediany w tabeli podano także: 

• r(Xb) - stosunek (wyrażony w procentach) najlepszego uzyskanego 
wyniku do dokładnego optimum 

• gen - liczba generacji (iteracji) metody osiągnięta do momentu 
spełnienia warunku zatrzymania 

• Lt=1 – liczba przypadków gdy lista Pareto została w toku działania 
metody zredukowana do listy jednoelementowej. 

 
Tabela 20 przedstawia zaś porównanie uzyskanych Schematem Pareto 

wyników z wynikami najlepszymi (Michalewicz (1999)) do daty publikacji. 
Tabela ta porównuje wyniki podając wartość współczynnika r(Xb). Jak widać 
Schemat Pareto uzyskał w trzech wypadkach wyniki najlepsze, a biorąc pod 
uwagę oddzielnie każdą z opublikowanych przez Michalewicza (1999) metod, 
okazał się metodą najlepszą ze wszystkich porównywanych.  
  Podstawowym problemem związanym z wyżej przedstawioną metodą 
jest kwestia utrzymania różnorodności populacji w toku działania algorytmu. 
Problem ten jest typowym problemem dla ewolucyjnych metod optymalizacji 
wielokryterialnej (Coello (2000a)) tu jednak jest spotęgowany faktem, iż 
Schemat Pareto w każdej iteracji usuwa wszystkie najgorsze rozwiązania z 
bieżącej populacji, grozi to oczywistą stagnacją na jednym lub zaledwie kilku 
kierunkach przeszukiwań. Dodatkową kwestią jest koszt (w sensie 
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obliczeniowym) jaki ponosi metoda w każdej iteracji w związku z liniowym 
przeszukiwaniem wzdłuż prostej definiowanej punktem Xi i kierunkiem d. 

Tabela 19 Wyniki uzyskane Schematem Pareto 

Identyfikator 
Problemu 

Dokładne 
optimum 

Najlepszy 
wynik 

Mediana Najgorszy 
wynik 

r(Xb) gen Lt=1 

G1 
(min) 

-15 -14,999 -
12,994586

-9 0,000% 224 23 

G2 
(max) 

nieznane 
(0,803619) 

- - - - - - 

G3 
(max) 

1,0 - - - - - - 

G4 
(min) 

-30665,5 - - - - - - 

G5 
(min) 

nieznane 
(4221,956) 

- - - - - - 

G6 
(min) 

-6961,81 - - - - - - 

G7 
(min) 

24,3062 24,528300 24,528300 24,346224 0,164% 1800 40 

G8 
(min) 

nieznane 
(0,095825) 

- - - - - - 

G9 
(min) 

680,63 680,63055 680,63109 680,63019 0,000% 2234 93 

G10 
(min) 

7049,33 7130,5802 7149,1049 7051,6170 0,032% 1762 50 

G11 
(min) 

0,75 - - - - - - 

Źródło: Camponogara i Talukdar (1997) 

 

Tabela 20 Porównanie wyników uzyskanych Schematem Pareto z innymi 
metodami 

Identyfikator 
Problemu 

Inne metody -  
r(Xb) 

Schemat Pareto -
r(Xb) 

Najlepsza metoda 

G1 0,000% 0,00% wszystkie 
G10 4,66% 0,032% Schemat Pareto 
G9 0,001% 0,000% inna metoda 
G7 4,853% 0,164% Schemat Pareto 
Źródło: Camponogara i Talukdar (1997) 
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4.3.3 Metoda Min-Max 
Jedną z nowszych prac dotyczących zastosowania ewolucyjnych metod 

optymalizacji wielokryterialnej jest praca Jiménez’a i Verdegay’a (1999). 
Przedstawiona tam metoda nie ogranicza się zdaniem autorów jedynie do 
problemów optymalizacji nieliniowej ale znajduje także zastosowanie dla 
problemów liniowych, całkowitoliczbowych, boolowskich i mieszanych. Tak 
więc w miejsce dotychczas rozpatrywanego tu problemu nieliniowego 
rozpatrują oni problem postaci: 

minimalizuj   f(X, Y, V)  
przy jednoczesnym spełnieniu   

gj(X, Y, V) ≤ 0,  j = 1,...,m 
gdzie: 
X=(x1,...,xp)∈Rp jest p-wymiarowym wektorem parametrów rzeczywistych, przy 
czym każda jego składowa wektora przyjmuje wartości ze swej 
dziedziny: ( )0,,...,1,, ≥=∈≤≤ ppiRuluxl x

i
x
i

x
ii

x
i , jeżeli p=0 wtedy 

problem nie zawiera parametrów rzeczywistych; 
Y=(y1,...,yq)∈Zq jest q-wymiarowym wektorem parametrów całkowitych, przy 
czym każda jego składowa wektora przyjmuje wartości ze swej 
dziedziny: ( )0,,...,1,, ≥=∈≤≤ qqiZuluyl y

i
y

i
y
ii

y
i , jeżeli q=0 wtedy 

problem nie zawiera parametrów całkowitych; 
V=(v1,...,vr)∈{0; 1}r jest r-wymiarowym wektorem parametrów boolowskich, 
jeżeli r=0 wtedy problem nie zawiera parametrów boolowskich. 
 
Podstawą metody były następujące założenia: 

1. Populacja zawiera zarówno rozwiązania dopuszczalne jak i 
niedopuszczalne. 

2. Rozwiązania dopuszczalne ewoluują do optimum wiedzione funkcją 
oceny optymalności (w oryginale: optimality evaluation function). 

3. Rozwiązania niedopuszczalne ewoluują do postaci dopuszczalnej 
wiedzione funkcją oceny niedopuszczalności (w oryginale: unfeasibility 
evaluation function). 

4. Rozwiązania dopuszczalne mają większe szanse w toku selekcji od 
rozwiązań niedopuszczalnych. 

 
Wychodząc od tych założeń zaprezentowano algorytm ewolucyjny153, 

którego ogólny schemat (przedstawiony na Listingu 7) nie dobiega od 
klasycznej postaci. Istotną nowością jest zastosowany tu sposób oceny 

                                                      
153 w oryginale autorzy używają określenia algorytm genetyczny jednak ze względu na sposób zastosowanego 
tu kodowania rozwiązania można użyć tu określenia algorytm ewolucyjny 
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rozwiązań z przetwarzanej populacji. Wdrożone są dwie funkcje 
przystosowania (patrz: Listing 8) – funkcja oceny optymalności i funkcja oceny 
niedopuszczalności – stosowane odpowiednio dla oceny rozwiązań 
dopuszczalnych i niedopuszczalnych. Przy czym funkcja oceny 
niedopuszczalności uwzględnia dozwolony poziom naruszenia ograniczeń Δ≥0 , 
podejście to jest wzorowane na metodzie min-max (Chankong i Haimes (1983)) 
stosowanej już do problemów optymalizacji wielokryterialnej. 

Wartości uzyskane za pomocą tych funkcji zapamiętywane są dla 
każdego rozwiązania a następnie wykorzystywane w procesie selekcji, która 
realizowana jest metodą turniejową. Realizowany turniej, wybierający z pośród 
wylosowanych najlepsze rozwiązanie bazuje na następujących (znanych już 
między innymi z pracy Deb’a (2000)) założeniach: 

1. Dowolne rozwiązanie spełniające ograniczenia jest lepsze od 
dowolnego rozwiązania nie spełniającego ograniczeń. 

2. Gdy porównujemy dwa rozwiązania spełniające ograniczenia lepsze 
jest to, które ma lepszą wartość funkcji przystosowania. 

3. Gdy porównujemy dwa rozwiązania nie spełniające ograniczeń lepsze 
jest to, które mniej narusza ograniczenia. 
 
Realizację tych założeń przedstawia Listing 9 ukazujący sposób wyboru 

najlepszego rozwiązania z pośród zbioru podanego na wejściu. 

Listing 7 Algorytm Jiménez’a i Verdegay’a 

procedure Algorytm ewolucyjny 
inicjuj_populację 
oceń_bieżącą_populację 
 while not warunek-zatrzymania do 
 generuj_nową_populację – operatorami selekcji, krzyżowania 
   i  mutacji 
 oceń_bieżącą_populację 
 end while 
end procedure 
Źródło: Jimenez i Verdegay (1999) 

Listing 8 Funkcja oceny bieżącej populacji w algorytmie Jiménez’a i 
Verdegay’a 

Zastosowano następujące oznaczenia: 
popsize – rozmiar populacji 
POP(i).IND - i-te rozwiązanie w populacji 
POP(i).OPTIMALITY – przystosowanie i-tego dopuszczalnego rozwiązania  
POP(i).UNFEASIBILITY – przystosowanie i-tego niedopuszczalnego 
rozwiązania 
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procedure oceń_bieżącą_populację 
i:=0 
 while i ≤ popsize do 
 i:=i+1 
 X:=POP(i).IND 
  if (X jest dopuszczalny) then 
  POP(i).OPTIMALITY:=f(X)  
  /*funkcja oceny optymalności 
  else 
  POP(i).UNFEASIBILITY:=max{gj(X), j=1,...,m} 
  /*funkcja oceny niedopuszczalności 
  end if 
 end while 
end procedure 
Źródło: na podstawie Jimenez i Verdegay (1999) 
 

Listing 9  Wybór najlepszego rozwiązania ze zbioru podanego na wejściu w 
algorytmie Jiménez’a i Verdegay’a 

Zastosowano oznaczenia takie same jak w Listingu 8 
procedure najlepsze_rozwiązanie(K={k1,...,kl}⊆{1,...,popsize}) 
i:=1 
X:=POP(ki).IND 
 while i ≤ l do 
 i:=i+1 
  if ((POP(ki).IND i X są dopuszczalne) and  
   POP(ki).OPTIMALITY < POP(X).OPTIMALITY) or 
   (POP(ki).IND jest dopuszczalny i X jest niedopuszczalny) or 
   ((POP(ki).IND i X są niedopuszczalne) and 
   POP(ki).UNFEASIBILITY < POP(X).UNFEASIBILITY) then 
  X:=POP(ki).IND 
  end if 
 end while 
return(X) 
end procedure 
Źródło: na podstawie Jimenez i Verdegay (1999) 
 

Wedle twierdzeń autorów przedstawiona metoda przetestowana została 
na szeregu problemach linowych, nieliniowych całkowitoliczbowych , 
boolowskich i mieszanych. Jednak Jimenez i Verdegay (1999) zaprezentowali 
jedynie wyniki testowania metody dla wybranych problemów z zestawu G1-
G11. 
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Parametry testów były następujące: 
• reprezentacja rozwiązania – wektor liczb rzeczywistych 
• selekcja – turniejowa 
• zastosowano metodę elitarną 
• mutacja – niejednolita i jednolita 
• poziom niejednolitości mutacji = 2 
• krzyżowanie – arytmetyczne 
• prawdopodobieństwo wszystkich operatorów = 0,4 
• liczebność populacji = 20 
• liczba iteracji jednego przebiegu algorytmu metody = od 1000 do 

50000 w zależności od problemu 
 

Tabela 21 przedstawia wyniki osiągnięte na drodze testów w 
porównaniu z wynikami osiągniętymi innymi metodami ewolucyjnymi. 
Podstawowe wątpliwości budzą tu dwie kwestie – po pierwsze dobór tylko 
niektórych problemów z zestawu G1-G11 podczas gdy w momencie publikacji 
omawianej metody był już on w całości znany, po drugie autorzy porównują 
swoje wyniki z wynikami zaczerpniętymi od Michalewicza i Schoenauer’a 
(1996 ) a więc z wynikami nie najnowszymi.  

Tabela 21 Wyniki osiągnięte metodą Jiménez’a i Verdegay’a 

Identyfikator 
Problemu 

Dokładne 
optimum 

Najlepszy 
wynik 

Najlepszy 
wynik innej 

metody 

Maksymalne 
dopuszczalne 
odchylenie  

(Δ) 

Maksymalne 
uzyskane 
odchylenie 

G1 
(min) 

-15 -15,000000032 -15,000 10-7 5,7618*10-8 

G2 
(max) 

nieznane 
(0,803619) 

- - - - 

G3 
(max) 

1,0 - - - - 

G4 
(min) 

-30665,5 - - - - 

G5 
(min) 

nieznane 
(4221,956) 

- - - - 

G6 
(min) 

-6961,81 - - - - 

G7 
(min) 

24,3062 25,0126 25,486 0,0001 9,9527*10-5 

G8 
(min) 

nieznane 
(0,095825) 

- - - - 

G9 
(min) 

680,63 680,6331 680,640 0,001 9,9999*10-4 
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G10 
(min) 

7049,33 7088,9652 7286,65 0,001 9,9998*10-4 

G11 
(min) 

0,75 - - - - 

Źródło: Jimenez i Verdegay (1999) 

4.3.4 Pierwsza metoda Coello 
Metodą, która podobnie do przedstawionej wyżej metody COMOGA 

(Surry i inn. (1995)) korzysta z algorytmu VEGA (Schaffer (1985)) jest jedna z 
dwu ostatnio zaproponowanych przez Coello (2000b) metod.  Podobnie jak w 
COMOGA (co wynika bezpośrednio z VEGA) populacja dzielona jest na m+1 
(gdzie m jest liczbą ograniczeń problemu) subpopulacji ocenianych oddzielną 
funkcją przystosowania i przetwarzanych wspólnymi operatorami 
genetycznymi (patrz: Rysunek 30). W swojej metodzie Coello nie koncentruje 
się jednak tak jak Surry i inn. (1995) w COMOGA na konstrukcji właściwego 
operatora selekcji lecz proponuje specyficzną metodę oceny rozwiązań z 
poszczególnych subpopulacji.  

Pierwsza z subpopulacji oceniana jest wedle wartości funkcji celu 
problemu f(X) bez obciążania żadną karą w wypadku naruszania ograniczeń 
przez rozwiązania z tej subpopulacji. W pozostałych subpopulacjach 
rozwiązania oceniane są: 

• wedle skali odchylenia od  i-tego ograniczenia gi(X) (gdzie i = (numer 
rozpatrywanej subpopulacji - 1)) – w wypadku gdy dane rozwiązanie 
narusza i-te ograniczenie; 

• wedle liczby naruszonych ograniczeń (różnych od i-tego) – w wypadku 
gdy dane rozwiązanie spełnia i-te ograniczenie; 

• wedle wartości funkcji celu – w wypadku gdy dane rozwiązanie spełnia 
wszystkie ograniczenia. 

 
Sposób obliczania wartości przystosowania dla rozwiązań z populacji 

można więc zrealizować tak jak na Listingu 10.  

Listing 10 Naliczanie wartości przystosowania w 1-szej metodzie Coello 

Zastosowano następujące oznaczenia: 
k – numer subpopulacji 
Xk – rozwiązanie z k-tej subpopulacji 
v – liczba ograniczeń (różnych od k-1-szego) naruszanych przez Xk 
procedure oblicz_przystosowanie(Xk, k) 
 if k=1 then 
 przystosowanie(Xk ) := funkcja_celu(Xk ) 
 else 
  if gk-1(Xk ) < 0 then 
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  przystosowanie(Xk ) := gk-1(Xk ) 
  else if v > 0 then 
  przystosowanie(Xk ) = -v 
  else 
  przystosowanie(Xk ) = funkcja_celu(Xk ) 
  end if 
 end if 
end procedure 
Źródło: na podstawie Coello (2000b) 
 

Oprócz zastosowania wyżej przedstawionej metody naliczania 
przystosowania reszta elementów algorytmu Coello nie wnosi nic nowego. 
Rozwiązania kodowane są w postaci wektorów rzeczywistych, selekcja 
przeprowadzana jest metodą binarnej selekcji turniejowej a operatory 
krzyżowania i mutacji to odpowiednio – krzyżowanie jednolite i mutacja 
niejednolita z poziomem niejednolitości = 5. 1-szą metodę Coello graficznie 
można przedstawić tak jak na Rysunku 30. 

Jej autor podkreśla rolę równoległego przeszukiwania przestrzeni 
rozwiązań przez elementy z poszczególnych subpopulacji  - obszarów w 
pierwszym etapie dopuszczalnych ze względu na jedno (skojarzone z daną 
subpopulacją) ograniczenie, w następnych etapach dopuszczalnych ze względu 
na pozostałe ograniczenia by w końcu przejść do poszukiwania najlepszego 
(optymalnego) rozwiązania będącego jednocześnie rozwiązaniem 
dopuszczalnym. Rolą pierwszej z subpopulacji – ocenianej jedynie wartością 
funkcji celu jest przede wszystkim utrzymywanie różnorodności populacji i 
wskazywanie nowych kierunków poszukiwania najlepszego ze względu na 
wartość funkcji celu rozwiązania. 

Warto zauważyć duże podobieństwo między opisaną tu metodą a 
algorytmem zaproponowanym przez Gwiazdę (2000a, 2000b). Podstawowa 
różnicą polega na tym, że u Gwiazdy rolę wiodącą spełniała subpopulacją 
oceniana funkcją celu (dodatkowa obciążaną karą za naruszanie ograniczeń) a 
pozostałe subpopulację spełniały rolę pomocniczą - koewoluowały z nią w celu 
dostarczania materiału genetycznego spełniającego poszczególne ograniczenia.  

Także w odróżnieniu od Gwiazdy (2000a, 2000b)  1-sza z metod 
zaproponowanych przez Coello nie została przetestowana na zestawie G1-G11. 
Opublikowane testy przedstawiają obiecujące wyniki dla innych problemów 
optymalizacji nieliniowej.  
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Rysunek 30 Graficzne przedstawienie 1-szej metody Coello 

 Stare 
Subpopulacje 

  Nowe 
Subpopulacje 

1 f(X) 
 

1 f(X) 

2 g1(X) 
 

2 g1(X) 

3 g2(X) 
 

3 g2(X) 

 .  . 
 .  . 
 .  . 

m+1 gm(X)  m+1 gm(X) 

 
Źródło: Coello  (2000b) 
 

Jako główny problem związany z zaproponowaną metodą sam jej autor 
wskazuje liczbę koniecznych do utworzenia i przetwarzania subpopulacji, która 
jest liniowo zależna od liczby ograniczeń problemu. Liczba ta bezpośrednio 
wpływa na relatywnie wysoki koszt (mierzony czasem przetwarzania) 
zastosowania tej metody. Jako remedium proponuje przetwarzanie równoległe 
bądź arbitralną redukcję liczby subpopulacji poprzez wspólne przetwarzanie 
kilku ograniczeń w jednej subpopulacji. 

4.3.5 Druga metoda Coello 
W drugiej z zaproponowanych metod Coello (2000c) weryfikuje wyżej 

przedstawiony sposób oceny rozwiązań (Coello (2000b)) i w jego miejsce 
proponuje rangowanie rozwiązań. W miejsce selekcji turniejowej wprowadza 
stochastyczne próbkowanie uniwersalne wraz z zastosowaniem strategii 
elitarnej. A prawdopodobieństwa operatorów krzyżowania i mutacji określa na 
drodze samo-adaptacji.  
Tak określona  metoda ma wedle jej autora: 

 gwarantować utrzymanie różnorodności populacji; 
 zmniejszać presję selekcji jaką wywiera najczęściej stosowana w tym 

kontekście selekcja turniejowa; 

 
Zastosuj 
operatory 
genetyczne 
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 redukować do minimum czas przebiegu metody poprzez możliwie 
najrzadsze odwołania do wartości funkcji celu problemu; 

 redukować do minimum liczbę ustalanych á priori parametrów. 
 

Metodę Coello (2000c) przedstawia Listing 11. Metoda ta podobnie jak 
pierwsza (wyżej opisana) z metod tego autora została przetestowana na innych 
niż zestaw G1-G11 problemach nieliniowych z ograniczeniami dając również 
bardzo dobre wyniki. Dobrano jednak inne niż u Coello (2000b) problemy 
testowe stąd trudno wnioskować o wyższości którejkolwiek z tych metod. 

Listing 11 Algorytm 2-metody Coello  

Zastosowano następujące oznaczenia: 
pop_size – rozmiar populacji 
rank(Xi) – ranga i-tego rozwiązania 
count(Xi) – licznik pomocniczy w naliczaniu rangi 
 
procedure 2-metoda_Coello 
 while not spełniony_warunek_końca do 
 /*oblicz wartość rangi rank(Xi) dla każdego i-tego rozwiązania Xi z  
  bieżącej populacji 
  for i:=1 to pop_size do 
  count(Xi):=0 
  /* rozwiązanie Xi porównywane jest z wszystkimi pozostałymi  
  rozwiązaniami Xj (j=1,...,pop_size, j≠i) 
   for j:=1 to pop_size do 
    if j ≠ i then 
     if (oba rozwiązania Xi i Xj są dopuszczalne) then 
     count(Xi) pozostaje bez zmian 
     end if 
     if (Xi jest niedopuszczalny a Xj jest dopuszczalny) then 
     count(Xi):=count(Xi)+1 
     end if 
     if (oba rozwiązania Xi i Xj są niedopuszczalne ale Xi narusza  
     większą liczbę ograniczeń niż Xj) then  
     count(Xi):=count(Xi)+1 
     end if 
     if (oba rozwiązania Xi i Xj są niedopuszczalne i oba  
     naruszają tę samą liczbę ograniczeń ale skala154 naruszenia  
     ograniczeń przez Xi jest większa niż przez Xj) then 
     count(Xi):=count(Xi)+1 

                                                      
154 przez skalę naruszenia rozumie się tu sumę odchyleń od wszystkich ograniczeń 
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     end if 
    end if 
   end for 
   if (Xi jest dopuszczalny) then 
   rank(Xi):=f(Xi) 
   else 
   rank(Xi):=1/(count(Xi)+1) 
   end if 
  end for 
 normalizuj wszystkie rangi tak aby rozwiązania dopuszczalne były  
  zawsze wyżej w rankingu niż niedopuszczalne 
 zastosuj strategię elitarną 
  while (populacja potomna nie jest wypełniona) do 
  uniwersalnym stochastycznym próbkowaniem wybierz dwa  
   rozwiązania rodzicielskie 
  operatorami krzyżowania i mutacji utwórz rozwiązania potomne 
  end while 
 end while 
end procedure 
Źródło: na podstawie Coello (2000c) 
 

Zastosowanymi operatorami krzyżowania i mutacji były odpowiednio 
krzyżowanie arytmetyczne i mutacja niejednolita ze stopniem niejednolitości 
równym 5. Aby uniknąć problemów związanych z empirycznym wyznaczaniem 
najlepszych wartości prawdopodobieństwa tych operatorów Coello wprowadził 
prosty mechanizm samo-adaptacji. Polega on na dołączeniu do każdego 
wektora rozwiązania dwu nowych zmiennych cross_ratei i mute_ratei 
przyjmujących wartości rzeczywiste z przedziału <0, 1> i reprezentujących 
odpowiednio prawdopodobieństwo krzyżowania i mutowania rozwiązania do 
którego zostały dołączone. Dzięki czemu mutacja i-tego rozwiązania 
realizowana jest z prawdopodobieństwem mute_ratei  a krzyżowanie dwu 
wybranych rozwiązań rodzicielskich i-tego i j-tego z prawdopodobieństwem  

cross_rate = cross_ratei / cross_ratei .   (4.9) 
Wartości cross_ratei i mute_ratei  ewoluują oczywiście w toku działania 

metody wraz z rozwiązaniami do których są dołączone. 

4.4 PAMIĘĆ BEHAWIORALNA 
Schoenauer i Xanthakis (1993) zaproponowali rozszerzenie metody 

nazwanej pamięcią behawioralną, opracowanej przez de Garis’a (1990) dla 
rozwiązywania problemów bez ograniczeń. Podstawowym pomysłem w ich 
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metodzie jest rozpatrywanie kolejnych ograniczeń w z góry określonej 
sekwencji. Algorytm metody jest następujący: 
• Losowo wygeneruj populację początkową 
• Ustal licznik ograniczeń j = 1 
• Ewoluuj bieżącą populację w celu minimalizacji naruszenia j-tego 

ograniczenia, tak długo dopóki z góry określony procent populacji 
(oznaczony przez  Φ) nie jest dopuszczalny w sensie j-tego ograniczenia.  
Funkcja przystosowania tego procesu ma postać: 
                     )()(~ XMXf jφ+=      (4.10) 
gdzie: 
M – dostatecznie duża stała dodatnia, wartość której jest każdorazowo 
ustalana w kolejnej iteracji 

• Zwiększ licznik j = j + 1 
• Bieżąca populacja staje się punktem wyjściowym dla kolejnego kroku tej 

metody a mianowicie ewoluowania populacji w celu minimalizacji 
naruszenia j-tego ograniczenia, przy czym rozwiązania z populacji które nie 
spełniają choćby jednego z pośród 1, 2, ...,(j – 1)-szego ograniczenia są 
eliminowane z populacji – stosuje się wobec nich metodę kary śmierci. 
Podobnie jak w pierwszym kroku metody dla każdego j-tego ograniczenia 
ewolucja populacji trwa tak długo dopóki Φ procent populacji nie spełnia 
tego ograniczenia, i podobnie funkcja przystosowania ma postać: 
                     )()(~ XMXf jφ+=      (4.11) 

• Jeżeli j < m powtarzaj dwa ostatnie kroki, w przeciwnym wypadku przejdź 
do drugiej fazy metody - ewoluuj bieżącą populację w celu optymalizacji 
funkcji celu jednocześnie stosując metodę kary śmierci wobec wszystkich 
rozwiązań z bieżącej populacji które naruszają jakiekolwiek ograniczenia. 

 
Dla zapewnienia różnorodności populacji autorzy zastosowali odmianę 

metody nisz zwaną podziałem przystosowania (ang. fitness sharing). Metoda ta 
przypisuje każdemu j-temu rozwiązaniu zmodyfikowaną postać 
przystosowania: 

∑
=

= n

i

j
j

jidsh

Xf
XF

1

)),((

)(~
)(~

    (4.12) 

gdzie: 
n – liczba rozwiązań w populacji 
d(i,j) – dystans pomiędzy i-tym i j-tym rozwiązaniem, określony w sposób 
zależny od rozwiązywanego problemu 
sh(d(i,j)) – funkcja podziału najczęściej definiowana jako: 
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  (4.13) 

gdzie: 
σshare – określa rozmiar otoczenia wokół j-tego rozwiązania 
α - parametr skalujący. 

Metoda Schoenauer’a i Xanthakis’a wymaga określenia kolejności w 
jakiej ograniczenia będą rozpatrywane i jak zauważono (Joines i Houck (1994),  
Michalewicz i Fogel (2000)) nie jest do końca jasne jaki wpływ ma ta kolejność 
zarówno na jakość uzyskiwanych tą metodą wyników jak i jej koszt liczony 
czasem przebiegu algorytmu. Ponadto metoda wymaga każdorazowo ustalania 
swych parametrów jak również parametrów metody podziału przystosowania. 

4.5 METODA CONGA 
Jak łatwo zauważyć z większości powyższych rozdziałów najczęstszą 

reakcją na łamanie ograniczeń jest wprowadzanie kary. Kara ta wprowadzana 
jest bezpośrednio poprzez wprowadzenie funkcji kary do definicji funkcji 
przystosowania lub pośrednio poprzez stosowanie w procesie selekcji założenia 
typu „... każde rozwiązanie dopuszczalne jest lepsze od jakiegokolwiek 
rozwiązania niedopuszczalnego”. Przykłady prac stosujących w praktyce te 
założenie pojawiły się w kilku powyższych rozdziałach, żadna z nich jednak nie 
rozszerzała tego założenia o celowość wykorzystania informacji o skali 
naruszenia ograniczeń w procesie selekcji a konkretnie w doborze pary 
rodzicielskiej.  

Idea doboru pary rodzicielskiej po raz pierwszy analizowana była przez 
Ronalda (1995) a następnie poprawiona i zastosowana dla klasy problemów tu 
rozpatrywanych przez Hinterdinga i Michalewicza (1998). W metodzie, którą 
Hinterding i Michalewicz nazwali CONGA155 wprowadzone zostały 
następujące założenia: 

• Podobnie jak w metodzie pamięci behawioralnej (Schoenauer i 
Xanthakis (1993)) przeszukiwanie powinno być realizowane w dwu 
fazach: w pierwszej poszukuje się rozwiązań dopuszczalnych, w drugiej 
optymalnego rozwiązania dopuszczalnego. 

• Podobnie jak w Powell i Skolnick (1993), i Deb (2000), porównując 
dwa rozwiązania zakładamy, że rozwiązanie dopuszczalne jest zawsze 
lepsze od niedopuszczalnego; z dwu rozwiązań dopuszczalnych lepsze 
jest to które ma lepszą wartość funkcji celu; z dwu rozwiązań 

                                                      
155 od: COnstraint based Numeric Genetic Algorithm 
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niedopuszczalnych lepsze jest to które narusza mniejszą liczbę 
ograniczeń lub ma mniejsze odchylenie od ograniczeń. 

• Dobierając parę rodzicielską dla operatora krzyżowania  - drugiego 
rodzica powinno się dobierać tak aby spełniał te ograniczenia których 
nie spełnia pierwszy z nadzieją, iż takie postępowanie doprowadzi do 
utworzenia potomka spełniającego maksymalną liczbę ograniczeń z 
pośród tych, które spełniają jego rodzice. 

 
Wychodząc od powyższych założeń zaproponowano następującą postać 

funkcji przystosowania: 
csvXfXf r,,),()(~

=     (4.14) 
gdzie: 
v – liczba naruszonych ograniczeń przez rozwiązanie X, parametr ten 
wykorzystywany jest do porównywania rozwiązań w procesie selekcji (im 
niższe v tym lepsze rozwiązanie); 
s -  suma kwadratów odchylenia od ograniczeń rozwiązania X, parametr ten 
wykorzystywany jest w procesie selekcji w przypadku gdy wartość v dla obu 
porównywanych rozwiązań jest taka sama; 

nccc ,...,1=
r

 - maska spełnienia ograniczeń przez rozwiązanie X, wektor 
binarny długości równej liczbie ograniczeń, przyjmujący na i-tej pozycji 
wartość 1 w wypadku gdy X spełnia i-te ograniczenie. 

W oparciu o tak zdefiniowaną postać funkcji przystosowania 
realizowana jest jedna z dwu stosowanych w CONGA metod selekcji – 
SelectFirst i SelectFor. SelectFirst wybiera rozwiązanie rodzicielskie do 
zmutowania lub pierwsze z pary rozwiązań rodzicielskich do krzyżowania przy 
czym: 

1. wybór realizowany jest metodą turniejową o wymiarze równym 2 
2. porównanie dwu rozwiązań realizowane jest następująco: 

a. jeżeli oba rozwiązania są dopuszczalne wybierane jest to, które 
ma lepszą wartość funkcji celu; 

b. jeżeli jedno z rozwiązań jest dopuszczalne wtedy ono jest 
wybierane; 

c. jeżeli oba rozwiązania są niedopuszczalne wtedy wybierane jest 
to, które ma mniejszą wartość parametru v; 

d. jeżeli wartość v oby rozwiązań niedopuszczalnych jest równa 
wtedy wybierane jest to, które ma mniejszą wartość parametru 
s; 

e. w pozostałych wypadkach wybór realizowany jest losowo. 
SelectFor wybiera drugie z pary rozwiązań przeznaczonych do krzyżowania. 
Wybór realizowany jest identycznie jak w wypadku SelectFirst za wyjątkiem 
podpunktu 2.d – tu, na podstawie wartości wektorów maski, z pośród dwu 
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rozwiązań niedopuszczalnych naruszających tę samą liczbę ograniczeń 
wybierane jest to, które spełnia większą liczbę ograniczeń nie spełnianych przez 
pierwsze rozwiązanie rodzicielskie wybrane za pomocą SelectFirst. Innymi 
słowy wybierane jest to rozwiązanie, które lepiej uzupełnia pierwsze 
rozwiązanie rodzicielskie. 

Pozostałe elementy metody CONGA (patrz: Listing 12) nie wnoszą nic 
nowego. Jedynym odejściem od normy jest zastosowane tu stopień wymiany 
populacji równy 97% i prawdopodobieństwo mutacji równe 0.5.U podstaw tak 
wysokich wartości tych parametrów leży chęć zagwarantowania stałej możliwie 
najwyższej różnorodności i stałej obecności w populacji rozwiązań 
niedopuszczalnych, które jak już tu wielokrotnie wspominano mają stanowić 
pomost pomiędzy różnymi obszarami dopuszczalnymi.  

Ponadto zastosowano tu eliminację równań z układów definiujących 
ograniczenia (podobnie jak w GENOCOP). 

Listing 12 Algorytm metody CONGA 

procedure CONGA 
losowo generuj populację początkową 
 while not spełniony_warunek_końca do 
  while not wypełniona nowa populacja do 
  losuj operator genetyczny S 
   if S = mutacja then 
   wybierz rozwiązanie rodzicielskie X1 operatorem SelectFist 
   utwórz mutacją potomka z X1 
   else 
   wybierz rozwiązanie rodzicielskie X1 operatorem SelectFirst 
   wybierz rozwiązanie rodzicielskie X2 operatorem SelectFor 
   utwórz krzyżowaniem potomka z X1 i X2 
   end if 
  end while 
 end while 
end procedure 
Źródło: na podstawie Hinterding i Michalewicz (1998) 
 

CONGA została przetestowana przez jej autorów na części zestawu G1-
G11. Oprócz wyżej przedstawionych, pozostałe parametry przeprowadzonych 
testów były następujące: 
 
• reprezentacja rozwiązania – wektor binarny z kodowaniem Gray’a, 

kodujący liczby rzeczywiste 20 bitami 
• mutacja – Cauchy 
• krzyżowanie – 6 punktowe binarne 
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• liczebność populacji = 100 
• warunek zatrzymania algorytmu – wykonanie z góry określonej liczby 

ocen rozwiązań tu równej 140000 
• dla każdego problemu przeprowadzano 20 niezależnych przebiegów 

algorytmu  
 

Tabela 22 przedstawia najlepsze wyniki osiągnięte za pomocą CONGA. 
Zaprezentowane wyniki były najlepsze w momencie opublikowania metody, 
jednak jak widać dotyczyły tylko części problemów z zestawu G1-G11 co jest o 
tyle dziwne, iż był już on wtedy w całości opublikowany. Co więcej mimo 
deklaracji metoda ta nie została jak dotąd rozwinięta i przetestowana na innym 
polu testowym. 

Tabela 22 Wyniki uzyskane metodą CONGA 

Identyfikator 
Problemu 

Dokładne 
optimum 

Najlepszy 
wynik 

G1 (min) -15 -15,00 
G2 (max) nieznane 

(0,803619) 
- 

G3 (max) 1,0 - 
G4 (min) -30665,5 - 
G5 (min) nieznane 

(4221,956) 
- 

G6 (min) -6961,81 - 
G7 (min) 24,3062 24,44 
G8 (min) nieznane 

(0,095825) 
- 

G9 (min) 680,63 680,65 
G10 (min) 7049,33 7083,21 
G11 (min) 0,75 - 

Źródło: na podstawie Hinterding i Michalewicz (1998) 
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5. DEDYKOWANA REPREZENTACJA 
ROZWIĄZANIA I DEDYKOWANE OPERATORY  

 Część badaczy zdecydowała się na opracowanie specjalnej reprezentacji 
rozwiązania w celu rozwiązania konkretnych, zazwyczaj trudnych problemów 
dla których konwencjonalne reprezentowanie rozwiązania nie wydawało się 
właściwe. Co więcej proponowana metoda reprezentowania rozwiązania miała 
dodatkowo na celu uproszczenie kształtu przestrzeni rozwiązań. Oprócz 
dedykowanej reprezentacji opracowywano także dedykowane do problemu 
operatory genetyczne, postać tych operatorów niejednokrotnie była dobierana 
tak aby gwarantowały dopuszczalność generowanych rozwiązań. Innym 
nurtem, który można zaliczyć do tego samego kierunku są prace koncentrujące 
się na rozwijaniu postaci samych operatorów genetycznych zazwyczaj jednego 
konkretnego operatora co miało zaowocować zwiększeniem skuteczności 
algorytmu. 

Klasyczna już pozycja Davis’a „Handbook of Genetic Algorithms” 
(1991) zawiera szereg przykładów algorytmów ewolucyjnych stosujących 
dedykowaną reprezentację i operatory dla rozwiązywania złożonych 
autentycznych problemów. Na przykład Davidor (1990, 1991) zastosował dla 
problemu generowania trajektorii robota przemysłowego zmienną długość 
chromosomu reprezentującego rozwiązanie i zdefiniował specjalną postać 
operatora krzyżowania – używającą informacji o podobieństwie na poziomie 
fenotypu w celu określania punktu krzyżowania. Ponadto Davidor zastosował 
prawdopodobieństwa Lamarckian’a , co oznacza, że punkty krzyżowania i 
mutacji były wybierane zgodnie z dystrybucją błędu w chromosomie 
rozwiązania. Innymi problemami przedstawionymi w książce Davis’a a 
stosującymi dedykowaną reprezentację i operatory były: optymalizacja 
harmonogramów (Syswerda (1991)), synteza topologii sieci neuronowych 
(Harp i Samad (1991)) i analiza DNA (Lucacius (1991)). 

Jednym z najlepiej znanych przykładów zastosowania dedykowanej 
reprezentacji i operatorów jest algorytm ewolucyjny GENOCOP (GEnetic 
algorithm for Numerical Optimization for COnstrained Problems) opracowany 
przez Michalewicza i Janikowa (1992). Najnowsze zaś prace proponujące 
rozwiązywanie problemów nieliniowych z ograniczeniami poprzez 
zastosowanie specjalnej postaci operatorów  - krzyżowania lub mutacji lub 
selekcji przy jednoczesnym nie komplikowaniu samej postaci algorytmu 
ewolucyjnego to prace Ben Hamidy i Petrowskiego (2000), Runnarsona i Yao 
(2000) i Gwiazdy (2000a, 2000b). 
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5.1 METODA GENOCOP I  
Michalewicz i Janikow (1992) zawęzili swoje badania do tej klasy 

problemów nieliniowych z ograniczeniami w której przy dowolnej funkcji celu 
ograniczenia są definiowane tylko przez równania i nierówności liniowe. 
Ogólna postać rozpatrywanego przez nich problemu była następująca: 

 
optymalizuj f(X)  

 
przy następujących ograniczeniach: 

• dziedziny wektora X 
UXL ≤≤       (5.1) 

 gdzie: 
 L = (l1,...,lr) 
 U = (u1,...,ur) 
 r – wymiar X 

• równości 
AX = B       (5.2) 

gdzie: 
A = (aij) i=(1,...,p), j=(1,...,r) 
p – liczba równości 
B = (b1,...,bp)  

• nierówności 
CX D≤       (5.3) 

gdzie: 
C = (cij) 
D = (d1,...,dm) 
m – liczba nierówności 

 
Dla tak zdefiniowanego problemu wraz z decyzją o kodowaniu 

binarnym chromosomu (co było standardowym postępowaniem w momencie 
opracowywania metody GENOCOP )  pojawiają się do rozstrzygnięcia trzy 
kwestie: 

1. Długość chromosomu - decydując się na kodowanie binarne z góry 
musimy określić z jaką dokładnością będziemy kodować składowe 
wektora X t.j. określić ilość miejsc znaczących dla każdej ze 
składowych bowiem dla problemów wielowymiarowych niewielkie 
zwiększenie dokładności pociąga za sobą znaczące zwiększenie 
długości chromosomu.  
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2. Osiągniecie dobrej lokalnej zbieżności - klasyczny algorytm 
genetyczny z kodowaniem binarnym charakteryzuje się słabym 
lokalnym przeszukiwaniem  - znajduje on rozwiązania bliskie lokalnym 
ekstremum lecz bardzo rzadko im równe co wynika raz z określonej 
długością chromosomu dokładności, dwa z przetwarzania schematów o 
małej liczności i długości co uniemożliwia osiągnięcie wyższej 
precyzji. 

3. Spełnienie narzuconych ograniczeń - aby spełnić narzucone 
ograniczenia należało bądź to posłużyć się jedną z metod funkcji kary 
bowiem w chwili opracowania GENOCOP tylko one były dla metod 
ewolucyjnych w proponowane, bądź zaproponować nowe rozwiązanie 
kwestii spełniania ograniczeń. 

 
Michalewicz i Janikow zaproponowali następujące rozwiązania dla 

wyżej wymienionych problemów: 
1. Długość chromosomu - składowe wektora X kodowane będą w postaci 

liczb rzeczywistych a nie łańcuchów binarnych. Dzięki temu długość 
chromosomu równa będzie ilości składowych wektora a osiągana 
dokładność otrzymanego rozwiązania zależeć będzie tylko od 
dokładności reprezentowania liczb rzeczywistych w danym komputerze 
czyli osiągnięta będzie dokładność największa z możliwych. 

2. Osiągnięcie dobrej lokalnej zbieżności - efektywne lokalne 
przeszukiwanie osiągane jest dzięki specjalnej postaci operatora tzw. 
niejednolitej mutacji zdefiniowanego poniżej, problem dokładności zaś 
rozwiązany jest wyżej omówioną decyzją o kodowaniu rzeczywistym.  

3. Spełnienie narzuconych ograniczeń - dla wyżej postawionego problemu 
optymalizacyjnego z liniowymi ograniczeniami proponowana jest 
następująca metoda postępowania: 

• eliminacja równań z układów określających ograniczenia, 
dzięki czemu pozostały układ jest układ nierówności liniowych 
- przestrzeń rozwiązań dopuszczalnych jest wypukła; 

• zdefiniowanie domkniętych operatorów genetycznych - co 
przy wypukłości przestrzeni rozwiązań - gwarantuje nam 
spełnienie narzuconych ograniczeń. 

 
Propozycje zawarte w punkcie 3 autorzy (Michalweicz i Janikow 

(1992)) zrealizowali  praktycznie w sposób przedstawiony poniżej. 
 
Eliminacja równań 
Mając dany układ równań liniowych AX = B, zakładamy istnienie p 
niezależnych równań t.j. istnieje p zmiennych xi1,...,xip które mogą być 
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wyrażone za pomocą pozostałych zmiennych - można je więc wyeliminować z 
układu równań w sposób następujący: 

• dzielimy macierz A pionowo na dwie macierze A1 i A2 tak, że j-ta 

kolumna macierzy A należy do macierzy A1 jeżeli j i ip∈{ ,..., }1 ; 
• analogicznie dzielimy wektory X,L,U 

X1=(xi1,...,xip) L1=(li1,...,lip) U1=(ui1,...,uip) 
• wtedy  

                   A1X1+A2X2=B     (5.4) 
stąd  
                 X A B A X1

1
1

2
1 2= −− −     (5.5) 

• jako, że l x uij ij ij≤ ≤  otrzymujemy w końcu z układu równań 
następujący układ nierówności: 
                  L A B A X U1 1

1
2

1 2
1≤ − ≤− −     (5.6) 

• Układ nierówności CX ≤ D przekształcamy na analogicznej zasadzie do 
postaci: 
                  C X C X D1

1
2

2+ ≤     (5.7) 
• skąd po podstawieniu wzoru (5.5) otrzymujemy: 

                  C A B A X C X D1 1
1

2
1 2

2
2( )− −− + ≤    (5.8) 

Tak więc po wyeliminowaniu p zmiennych otrzymaliśmy nowy układ 
nierówności definiujący ograniczenia: 

L X U
A L B A X A U
C C A A X D C A B

2
2

2

1 1 2
2

1 1

2 1 1
1

2
2

1 1
1

≤ ≤

≤ − ≤

− ≤ −− −( )
  (5.9) 

układ ten definiuje wypukłą przestrzeń rozwiązań dopuszczalnych. 
 
Zdefiniowanie domkniętych operatorów genetycznych 
Przed zdefiniowaniem operatorów zauważmy, że jeżeli przestrzeń rozwiązań S  
jest wypukła wtedy: 
1. dla każdych dwóch punktów  s1 i s2 należących do S  ich liniowa kombinacja 
postaci: 

as1+(1-a)s2 gdzie a∈<0; 1>    (5.10) 
jest także punktem z przestrzeni  S. 
2. dla każdego punktu s0 należącego do S i każdej prostej p takiej, że s p0 ∈ , 

prosta p przecina brzegi S dokładnie w dwóch punktach L i Up
S

p
S0 0 . 
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Dodatkowo oznaczmy przez l ui
S

i
S

( ) ( ),  i-te składowe wektorów  

L Up
S

p
S, , gdzie prosta p jest równoległa do i-tej osi. 

Korzystając z powyższego definiowane są operatory genetyczne, operatory te 
(w odróżnieniu od klasycznych) są operatorami dynamicznymi - wartość 
składowej wektora zależy od wartości pozostałych składowych, ponadto 
niektóre z operatorów są operatorami niejednolitymi - ich działanie zależy od 
wieku (czyli numeru iteracji) populacji. Operatory niejednolite odpowiedzialne 
są za osiągnięcie lokalnej zbieżności. 
 
Operatory Mutacji 
Mutacja Jednolita  
Oznaczając przez t numer kolejnej iteracji, niech ),...,( 1 n

t
v vvs = będzie 

wektorem rozwiązania wylosowanym do mutacji, wtedy w wyniku mutacji w 
wylosowanym punkcie k otrzymujemy wektor ),...,,...,( 1

1
n

I
n

t
v vvvs =+ gdzie 

v k
I  przyjmuje losową wartość z przedziału

t
v

t
v s

k
s
k ul )()( ; , brzegi przedziału 

wyznaczane są z układu nierówności (5.6). 
 
Mutacja Brzegowa  
Jest identyczna jak jednolita mutacja z tą różnicą, że v k

I przyjmuje z równym 

prawdopodobieństwem wartość równą l k
s v

t

( )  lub u k
s v

t

( )  
 
Mutacja Niejednolita  
Niech ),...,( 1 n

t
v vvs =  będzie wektorem rozwiązania wylosowanym do mutacji, 

wtedy w wyniku mutacji w wylosowanym punkcie k otrzymujemy wektor  
),...,,...,( 1

1
n

I
n

t
v vvvs =+ gdzie: 
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gdzie:  
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r - losowa liczba z przedziału <0;1> 
T - maksymalna liczba iteracji ustalana a priori 
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b - ustalany a priori parametr wyznaczający stopień niejednolitości 
Tak określony operator mutacji generuje duże zmiany mutowanej składowej we 
wczesnym stadium działania algorytmu, i bardzo małe zmiany (bliskie 0) pod 
koniec jego działania - dzięki czemu uzyskuje się lokalną zbieżność algorytmu. 
 
Operatory krzyżowania 
Krzyżowanie Proste  
Niech ),...,(),,...,( 11 n

t
wn

t
v wwsvvs ==  będzie parą wektorów rozwiązania 

wylosowanych do krzyżowania, wtedy w wyniku krzyżowania w punkcie k 
otrzymujemy następującą parę wektorów: 
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 (5.13) 

gdzie >∈< 1,0α  i jest niezależnie wyznaczane dla każdej operacji 
krzyżowania, dla każdego genu. 
 
Krzyżowanie Heurystyczne 
Niech svt  i swt będzie parą wektorów rozwiązania wylosowanych do 
krzyżowania wtedy w wyniku krzyżowania otrzymujemy jeden wektor postaci: 

t
v

t
w

t
v

t
v sssrs −−=+ )(1      (5.14) 

gdzie: 
r – jest liczbą losową z przedziału <0; 1>, 
wektor svt ma lepszą wartość funkcji celu niż wektor  swt. 
 
Krzyżowanie Arytmetyczne  
Niech svt  i swt będzie parą wektorów rozwiązania wylosowanych do 
krzyżowania wtedy w wyniku krzyżowania polegającego na liniowej 
kombinacji tych wektorów otrzymujemy parę: 
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gdzie α∈<0;1> jest statycznym parametrem określanym a priori. 
 

Metoda GENOCOP została w praktyce przetestowana z bardzo dobrym 
skutkiem na szeregu problemów testowych, których postać była zgodna z jej 
przeznaczeniem – były problemami z liniowymi ograniczeniami. Ponadto jak 
już było wspomniane w rozdziale 1.3 metoda ta posłużyła jako punkt wyjścia 
dla opracowania nowszej swej wersji a mianowicie GENOCOP II 
przeznaczonej do rozwiązywania problemów nieliniowych co do których nie 
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czyni się żadnych wstępnych założeń o postaci układu definiującego 
ograniczenia. 

5.2 PRZESZUKIWANIE GRANICY POMIĘDZY 
OBSZAREM DOPUSZCZALNYM I NIEDOPUSZCZALNYM 

Często się zdarza, że w rozwiązywanym problemie nieliniowym 
wszystkie lub przynajmniej niektóre z ograniczeń są aktywne. W takim 
wypadku poszukiwane rozwiązanie problemu leży na granicy pomiędzy 
obszarami dopuszczalnym i niedopuszczalnym. Większość algorytmów 
ewolucyjnych ma trudności ze zlokalizowaniem takiego rozwiązania a to 
głównie za sprawą operatorów rekombinacji i mutacji przez nie używanych, 
operatory te bowiem mają za zwyczaj za zadanie eksplorację jak najszerszych 
obszarów przestrzeni rozwiązań i nie są ze swej natury wyspecjalizowane w 
przeszukiwaniu granicy pomiędzy obszarami. Ideę eksploracji granicy 
pomiędzy obszarami poprzez zastosowanie tego rodzaju wyspecjalizowanych 
operatorów zaproponowano w serii artykułów (Michalewicz i in (1996), 
Schoenauer i Michalewicz (1996, 1998)). 

Sama idea przeszukiwania granicy pomiędzy obszarem dopuszczalnym 
i niedopuszczalnym nie jest nowa, została zaproponowana po raz pierwszy 
przez Glover’a (1977) gdzie zaprezentował on metodę tak zwanej strategicznej 
oscylacji (ang. strategic oscillation) a następnie przedstawił jej zastosowanie do 
rozwiązywania problemów kombinatorycznych i nieliniowych. Metoda ta 
opiera się na użyciu kar adaptatywnych lub innych podobnych mechanizmów w 
celu zbliżania się do a następnie przekraczania granicy pomiędzy obszarami ,,w 
tą i z powrotem’’ poprzez ciągłą modyfikację odpowiednich parametrów 
odpowiedzialnych za kierunek przeszukiwania. 

Metoda zaproponowana przez Michalewicza i in (1996), i Schoenauer’a 
i Michalewicza (1996, 1998)) składa się z trzech podstawowych elementów: 
• Procedury identyfikacji ograniczeń aktywnych – bowiem w wypadku gdy 

nie są one wskazane explicite należy je zidentyfikować na przykład 
poprzez wstępne zastosowanie ,,zwykłego’’ algorytmu ewolucyjnego do 
rozwiązywanego problemu. 

• Procedury generacji populacji początkowej składającej się wyłącznie z 
rozwiązań dopuszczalnych leżących na granicy pomiędzy obszarem 
dopuszczalnym i niedopuszczalnym. 

• Domkniętych operatorów rekombinacji i mutacji – czyli takich, które 
przekształcą punkty z granicy pomiędzy obszarami w punkty z granicy 
pomiędzy obszarami. 
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Ponadto użyte operatory powinny o ile to możliwe spełniać dwa 
eksperymentalnie wyprowadzone przez Radcliffe’a (1993) i Michalewicza 
(1999) warunki: 
1. Operator rekombinacji powinien być w stanie wygenerować jako potomka 

wszystkie punkty leżące ,,na linii’’ pomiędzy rodzicami. 
2. Operator mutacji powinien być ergodyczny to znaczy – z 

prawdopodobieństwem różnym od zera powinien być w stanie osiągnąć 
dowolny punkt z granicy pomiędzy obszarami w skończonej liczbie prób a 
ponadto małym mutacjom powinny towarzyszyć małe zmiany w wartości 
funkcji przystosowania. 

  
Podstawowym problemem towarzyszącym skutecznemu zastosowaniu 

tej metody jest obok właściwej identyfikacji ograniczeń aktywnych – 
identyfikacja kształtu powierzchni rozgraniczającej obszary dopuszczalny i 
niedopuszczalny a następnie zaprojektowanie odpowiednich dla tego kształtu 
procedury generacji populacji początkowej i operatorów. I jak dotąd, mimo 
przedstawienia (Schoenauer i Michalewicz (1998)) teoretycznych podstaw 
konstruowania genetycznych operatorów domkniętych,  samym autorom 
metody udało się zastosować ją tylko do dwu klas problemów – problemów w 
których granica pomiędzy obszarem dopuszczalnym i niedopuszczalnym  ma 
kształt hiperboloidu lub kształt kuli. 

Przypadek hiperboloidu 
Rozwiązywanym problemem był problem G2 z testu z G1-G11. 

Problem ten ma dwa ograniczenia zdefiniowane nierównościami liniową i 
nieliniową. Pierwsze z ograniczeń jest nieaktywne drugie aktywne stąd 
powierzchnia granicy pomiędzy obszarami dopuszczalnym i niedopuszczalnym 
określona jest równaniem: 

∏ =
=

r

i ix
1

75,0      (5.16) 

gdzie: 
r – liczba zmiennych wektora rozwiązania. 
Dla rozwiązania tego problemu autorzy zastosowali: 
• Procedura generacji populacji początkowej – przedstawiona jest na Listingu 

13, gdzie n oznacza liczbę zmiennych wektora rozwiązania. 

Listing 13 Generacja populacji początkowej dla przypadku hiperboloidu 

Procedure 
for i := 1 to r do 
begin 

if (i jest parzysty) then 
xi-1 := liczba_losowa_z_przedziału(0,1; 10) 
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xi := 1/xi-1 
end if 

end 
if (r jest nieparzysty) then 
xr := 0,75 
else 
wyznacz losowo i 
xi := 0,75*xi 
end if 

end procedure 
Źródło: Michalewicz i in (1996), Schoenauer i Michalewicz (1996, 1998) 
 
• Operator krzyżowania – krzyżowanie geometryczne tworzące z rozwiązań 

rodzicielskich X(1) i X(2) rozwiązanie potomne X(3) w sposób następujący: 

                  ⎟
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⎞⎜

⎝
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)3( ,..., rr xxxxX     (5.17) 

dający się uogólnić do postaci: 
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dla 10 ≤≤α , 
lub do postaci uwzględniającej wielu (tu: k) rodziców: 
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gdzie: 
1...1 =++ kαα  

• Operator mutacji – przekształca wektor rodzicielski X(t) w wektor potomny 
następująco: 
- losowane są dwie zmienne wektora rodzicielskiego )()( t

j
t

i xx ≠  

- losowana jest liczba q spełniająca: 10/1.0,101.0 ≤≤≤≤ qxqx ji  
gdzie wielkość przedziału  <0,1; 10> wynika z dziedziny zmiennych i-tej i 
j-tej 
– mutowane są zmienne i-ta i j-ta: 
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Przypadek kuli 
Rozwiązywanym problemem był problem G3 z testu G1-G11. Problem 

ten ma jedno ograniczenie zdefiniowane równaniem: 

∑
=

=
r

i
ix

1

2 1      (5.21) 

gdzie: 
r – liczba zmiennych wektora rozwiązania. 
Stąd powierzchnia granicy pomiędzy obszarami dopuszczalnym i 
niedopuszczalnym jest kulą. 
Dla rozwiązania tego problemu autorzy zastosowali: 
• Procedura generacji populacji początkowej – została zrealizowana (dla 

każdego kolejnego wektora rozwiązania z populacji) następująco: 
- losowo generowane jest r zmiennych yi , i=1,...,r 
- obliczana jest liczba  

              ∑
=

=
r

i
iys

1

2        (5.22) 

-  generowane są zmienne wektora rozwiązania:  
              syx ii /=       (5.23) 

• Operator krzyżowania – krzyżowanie sferyczne tworzące z rozwiązań 
rodzicielskich X(1) i X(2) rozwiązanie potomne X(3) w sposób następujący: 

             ( ) ( )( ) 2/2)2(2)1()3(
iii xxx +=     (5.24) 

dający się uogólnić do postaci 

             ( ) ( )( )2)2(2)1()3( 1 iii xxx αα −+=     (5.25) 
dla 10 ≤≤α , 
lub do postaci uwzględniającej wielu (tu: k) rodziców: 

             ( ) ( )2)(2)1(
1

)3( ... k
ikii xxx αα ++=     (5.26) 

gdzie: 
             1...1 =++ kαα       (5.27) 

• Operator mutacji -– przekształca wektor rodzicielski X(t) w wektor potomny 
następująco: 
- losowane są dwie zmienne wektora rodzicielskiego )()( t

j
t

i xx ≠  
- losowana jest liczba p z przedziału <0; 1> gdzie wielkość tego przedziału 
wynika z dziedziny zmiennych i-tej i j-tej 
- mutowane są zmienne i-ta i j-ta: 
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gdzie: 
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Eksperymenty przeprowadzone w obu powyższych przypadkach na 
problemach G1 i G2 charakteryzowały się następującymi parametrami: 
• reprezentacja rozwiązania – wektor liczb rzeczywistych 
• selekcja – proporcjonalna z zastosowaniem strategii elitarnej 
• prawdopodobieństwo krzyżowania = 1,0 
• prawdopodobieństwo mutacji = 0,06 
• liczebność populacji = 30 
• liczba iteracji – różna dla różnych przebiegów, minimum = 4000, 

maksimum = 30000 
 

Eksperymenty wykazały, że dla testowanych problemów 
zaproponowana metoda dała najlepsze z pośród wyników otrzymanych do daty 
jej opublikowania. Najlepsze z uzyskanych w wielu przebiegach wyniki były 
następujące: 
• dla G2 przy liczbie zmiennych r = 20 -> 0,803553  
• dla G2 przy liczbie zmiennych r = 50 -> 0,8331937 
• dla G3 przy liczbie zmiennych r = 20 -> 0,999866  

5.3 MUTACJA LOGARYTMICZNA 
W większości prac prezentowanych w niniejszym opracowaniu reakcją 

na stopień komplikacji rozwiązywanych problemów jest opracowanie coraz 
bardziej złożonych i skomplikowanych metod ewolucyjnych. Autorzy prac 
prezentowanych w tym rozdziale i w dwu następnych podeszli do tej kwestii 
inaczej – zamiast komplikować samą metodę należy opracować operator bądź 
operatory, których zadaniem będzie lepsza niż do tej pory eksploracja 
przestrzeni rozwiązań a zbiorów dopuszczalnych w szczególności. 
Zaproponowano i skutecznie wykorzystano następujące operatory – Mutację 
Logarytmiczną, Selekcję Rankingiem Stochastycznym i Pełne Krzyżowanie – 
wyniki uzyskane na zestawie G1-G11 okazały się być najlepszymi z pośród 
wszystkich uzyskanych do daty publikacji, w szczególności w wynikach 
uzyskanych Pełnym Krzyżowaniem niewiele pozostało już do poprawienia. 
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 Operator mutacji logarytmicznej zaproponowany został przez Ben 
Hamida i Petrowski (2000). Zauważyli oni, że głównym problemem 
dotyczącym operatora mutacji jest takie jego zdefiniowanie aby dawał on 
gwarancję dużych perturbacji mutowanego rozwiązania w początkowej fazie 
działania algorytmu i jednocześnie bardzo małych perturbacji w fazie końcowej. 
Ma to zagwarantować najpierw jak najlepsze przeszukiwanie przestrzeni 
rozwiązań w celu zlokalizowania obszaru zawierającego optymalne rozwiązanie 
dopuszczalne a w końcowej fazie po zlokalizowaniu tego obszaru  - 
zagwarantować jak najlepsze przeszukiwanie lokalne w celu dostrojenia 
znalezionych rozwiązań do wartości optymalnej. Powszechnie stosowaną 
metodą rozwiązania problemu definiowania operatora mutacji jest dynamiczna 
lub adaptatywna zmiana parametru bądź parametrów sterujących skalą 
perturbacji powodowanych mutacją. Ben Hamida i Petrowski zaproponowali w 
miejsce zmian parametrów sterujących skalą perturbacji taką definicję operatora 
mutacji – mutacji logarytmicznej, która gwarantuje w toku działania metody 
stale bądź to małe bądź duże perturbacje  - generowane z określonym a priori 
prawdopodobieństwem. Taki operator jest w stanie w toku działania metody 
stale dokonywać przeszukiwania globalnego i lokalnego.  
 
Operator mutacji logarytmicznej zdefiniowany został następująco. 
 

Niech X=(x1,...,xr) będzie wektorem rozwiązania przeznaczonym do 
zmutowania, wtedy mutując xi ∈ X otrzymujemy: 

iii Sxx δ*~ +=      (5.30) 
gdzie: 
S – znak perturbacji, zmienna losowa przyjmująca wartości ±1 
δi – zmienna losowa określająca wielkość perturbacji, przyjmująca wartości 

dodatnie z przedziału <mi; Mi> 
mi – minimalna wielkość perturbacji, zgodna z żądaną dokładnością 

przeszukiwania 
Mi – maksymalna wielkość perturbacji, określona wzorem 
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gdzie li i ui oznaczają odpowiednio dolną i górną granicę dziedziny xi. Taka 
postać wzoru gwarantuje , że mutacja nie wyprowadzi elementu mutowanego 
poza jego dziedzinę i dodatkowo, że w wynikiem mutacji może być zarówno 
dowolna wartość z dziedziny jak i jej brzegi. 
Pozostaje do zdefiniowania postać rozkładu prawdopodobieństwa F(δi) 
zmiennej losowej δi. Należało go tak zdefiniować aby prawdopodobieństwo 
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perturbacji δi ∈ <r; air> zależało tylko od ai, gdzie ai jest stałą większą od 
jeden. Wtedy:  
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∈∀ δ .  (5.32) 

Ben Hamida i Petrowski (2000) zauważyli, że tę właściwość można osiągnąć 
wtedy gdy F(δi) jest funkcją logarytmiczną postaci: 
 

F(δi) = Ai lnδi + Bi     (5.33) 
 
gdzie Ai i Bi są zależne od Mi i mi. Stąd δi może być wyrażone jako funkcja ai: 
 

iiii aAab ln)( =      (5.34) 
 
Podstawiając V = Ai lnδi + Bi w efekcie otrzymujemy F(V) = V. Z czego 
wynika, że rozkład zmiennej losowej  V = Ai lnδi + Bi  jest jednostajny na 
przedziale <0; 1>. Stąd: 
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gdzie: 
U(0, 1)  - rozkład jednostajny na przedziale <0; 1> 
Ai i Bi  - są wyznaczane wzorami: 
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W efekcie czego w ostateczności otrzymujemy: 
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Tak zdefiniowany operator mutacji został zastosowany do testów na 
zestawie G1-G11, pozostałe zastosowane w metodzie jej parametry i operatory 
genetyczne były następujące.  

• Na podstawie testów wstępnych jako operator krzyżowania wybrano 
operator BLX-0.5 (Eshelman i Schaffer (1993)) przekształcający parę 
rozwiązań rodzicielskich X1 i X2 w rozwiązanie potomne: 
             21 )1(~ XXX αα −+=      (5.39) 
gdzie: 
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α – jest zmienną losową o rozkładzie jednostajnym z przedziału  
<-0,5; 1,5>. 

• Operator selekcji zdefiniowany został tak aby wspomagał 
opracowywaną metodę jedynie w odszukiwaniu obszarów 
dopuszczalnych i jednocześnie nie próbował jej wspomagać w 
lokalizowaniu optimum. Zdefiniowany operator selekcji bazował na 
selekcji rangowej określonej przez Baker’a (1989) i tak: 

o rangi rozwiązań dopuszczalnych zależały wprost od wartości 
funkcji celu tych rozwiązań; 

o rangi rozwiązań niedopuszczalnych zależały tylko od skali 
naruszenia ograniczeń przez te rozwiązania, przyjęto 
następującą miarę C(X) skali naruszenia ograniczeń 
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o przyjęto założenie, że najgorsze rozwiązanie dopuszczalne ma 
lepszą rangę niż najlepsze rozwiązanie niedopuszczalne. 

• prawdopodobieństwa operatorów mutacji i krzyżowania : 
o w pierwszej części eksperymentu ustalone zostały arbitralnie 

jako 0,4 i 0,9 odpowiednio dla mutacji i krzyżowania, 
o w drugiej części zostały zoptymalizowane wstępnymi testami 

przeprowadzonymi dla każdego z rozwiązywanych problemów 
• przeprowadzono po 30 niezależnych przebiegów metody dla każdego 

rozwiązywanego problemu 
• liczba iteracji w pojedynczym przebiegu = 5000 

 
Tabele 23 i 24 przedstawiają uzyskane wyniki z zastosowaniem 

odpowiednio niezoptymalizowanych i zoptymalizowanych parametrów metody. 
Wyniki te były najlepsze w momencie publikacji tej metody. Jedyny zarzut jaki 
można tu postawić to wybór zarówno postaci operatora krzyżowania jak i 
wartości parametrów metody na podstawie wstępnych testów. W szczególności 
nie jest do końca oczywiste jaki wpływ na końcowe wyniki miała sama mutacja 
logarytmiczna a jaki dobrany operator BLX-0,5. 
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Tabela 23 Wyniki uzyskane metodą Mutacji Logarytmicznej – parametry 
niezoptymalizowane 

Identyfikator
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy
 wynik 

Mediana Najgorszy 
 wynik 

G1 minimum -15 -15 -15 -15 
G2 maksimum Nieznane 

(0,803619)
0,70861 0,59767 0,51791 

G3 maksimum 1,0 - - - 
G4 minimum -30665,5 -30665,5 -30665,5 -30665,5 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956)
- - - 

G6 minimum -6961,81 -6961,11 -6959,10 -6956,59 
G7 minimum 24,3062 24,338 24,829 26,582 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825)
0,095825 0,095825 0,095825 

G9 minimum 680,63 680,630 680,637 680,657 
G10 minimum 7049,33 7066,36 7262,19 8499,93 
G11 minimum 0,75 - - - 

Źródło: Ben Hamida i Petrowski (2000) 

Tabela 24 Wyniki uzyskane metodą Mutacji Logarytmicznej – parametry 
zoptymalizowane 

Identyfikator
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy
 wynik 

Mediana Najgorszy 
 wynik 

G1 minimum -15 -15 -15 -15 
G2 maksimum Nieznane 

(0,803619)
0,80248 0,79430 0,75832 

G3 maksimum 1,0 - - - 
G4 minimum -30665,5 -30665,5 -30665,5 -30665,5 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956)
- - - 

G6 minimum -6961,81 -6961,81 -6961,81 -6961,81 
G7 minimum 24,3062 24,384 24,509 24,974 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825)
0,095825 0,095825 0,095825 

G9 minimum 680,63 680,630 680,637 680,657 
G10 Minimum 7049,33 7070,33 7259,64 8429,79 
G11 Minimum 0,75 - - - 

Źródło: Ben Hamida i Petrowski (2000) 
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5.4 RANKING STOCHASTYCZNY 
Jak już tu wielokrotnie wspominano podstawowym problemem w 

stosowaniu współczynników kary jest odpowiedź na pytanie – jak bardzo karać 
– zbyt mała kara powoduje dominację rozwiązań niedopuszczalnych, zbyt duża 
przedwczesną zbieżność do dopuszczalnego rozwiązania zazwyczaj odległego 
od optimum. Próby manipulacji skalą nakładanej kary zostały opisane wyżej, 
tutaj zostanie przedstawiona nowa metoda rozwiązywania problemu skali 
nakładanej kary metoda, która nie koncentruje się na samej metodyce karania 
ale na operatorze, w którym bezpośrednio objawiają się skutki karania – 
operatorze selekcji.  

Runnarson i Yao (2000) zaproponowali w miejsce manipulowania skalą 
kary  - manipulowanie jej wpływem na proces selekcji. Wprowadzili parametr 
Pf  - określający prawdopodobieństwo stosowania w procesie selekcji rangowej 
tylko wartości funkcji celu obu porównywanych rozwiązań bez względu na to 
czy są one dopuszczalne czy też nie.  Zaś (1- Pf) określa prawdopodobieństwo 
stosowania wartości kary w procesie selekcji. Listing 14 przedstawia pseudokod 
procesu ustalania kolejności w rankingu w zaproponowanej metodzie nazwanej 
Selekcją Rankingiem Stochastycznym. W procesie tym realizowany jest N cykli 
zamian miejscami porównywanych par rozwiązań w populacji o liczności λ. 

Jak widać jeżeli porównywana para jest dopuszczalna (kara jest równa 
zeru) lub wylosowano liczbę mniejszą od  Pf wtedy para ta porównywana jest 
wartością funkcji celu. W przeciwnym wypadku para porównywana jest 
wartością kary. Proces przerywany jest w momencie wykonania N zamian lub 
w wypadku gdy w ostatnim cyklu nie wykonano żadnej zamiany. 
 

Listing 14 Algorytm metody Ranking Stochastyczny 

Wprowadzone oznaczenia: 

N – liczba cykli będąca parametrem metody 

λ - liczność populacji 

penal(X) – kara nakładana na rozwiązanie X 

procedure Stochastic_ranking 

 for i := 1 to N do 

  for j := 1 to λ-1  do 

  losuj liczbę rzeczywista  u z przedziału <0; 1> 
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   if (penal(Xj) = penal(Xj+1) = 0) or (u < Pf) then 

    if f(Xj) > f(Xj+1) then 

    zamień miejscami w rankingu Xj z Xj+1 

    end if 
   else 
    if penal(Xj) > penal(Xj+1) then 
    zamień miejscami w rankingu Xj z Xj+1 
    end if 
   end if 
  end for 
  if nie zrealizowano żadnej zamiany then 
  break for 
  end if 
 end for 
end procedure 
Źródło: na podstawie Runnarson i Yao (2000) 
 

Tak określony operator selekcji można zastosować jako składową 
dowolnego algorytmu ewolucyjnego stąd jak widać podstawowym problemem 
jest ustalenie wartości prawdopodobieństwa Pf. Na podstawie wyników 
doświadczeń Runnarson i Yao (2000) stwierdzają, iż 0,4 < Pf  < 0,5 jest 
poziomem optymalnym dla tego parametru. Zauważają, że mniejsze od 0,4 
wartości Pf prowadzą do sytuacji dominacji kary w procesie selekcji zaś 
wartości większe od 0,5 do dominacji funkcji celu. Testowe doświadczenia 
zostały oparte na klasycznej postaci strategii ewolucyjnej (Schwefel (1995)) o 
parametrach (30;200)-ES. Wybór strategii ewolucyjnej jako podstawy 
mechanizmu testującego autorzy motywowali chęcią uniknięcia zarzutu, iż na 
uzyskane wyniki dominujący wpływ miały postacie zastosowanych operatorów 
genetycznych. Argument ten jest jednak nie do końca przekonujący gdyż można 
było przecież zastosować dowolny znany przetestowany już na G1-G11 
algorytm ewolucyjny  - wzmocniony proponowaną metodą selekcji a następnie 
porównać efekt tego wzmocnienia z wynikami uzyskanymi danym algorytmem 
w jego pierwotnej postaci. 
Testy przeprowadzone na G1-G11 miały następujące parametry: 

 metoda optymalizacji – (30;200)-ES 
 wszystkie równania definiujące ograniczenia zostały zamienione 

na nierówności postaci -ε < h(X) < ε, przy czym ε = 0,0001 
 dla każdego problemu przeprowadzono 30 niezależnych 

przebiegów algorytmu 
 warunkiem zatrzymania była z góry określona liczba iteracji = 

1750 
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W Tabeli 25 przedstawione zostały wyniki tych testów, które 

przeprowadzono dla Pf = 0,45. Jak widać są one bardzo dobre, dla innych 
wartości Pf były one znacznie gorsze, co więcej autorzy podkreślają, że nie 
dokonywano żadnego dostrajania parametrów samej strategii ewolucyjnej co 
mogłoby przynieść dalszą poprawę wyników. Jako przykład podają pokazane w 
Tabeli 26 wyniki uzyskane dla problemu G10 po dostrojeniu pewnych 
parametrów strategii. Wyniki te jednak budzą drobne wątpliwości bowiem 
łatwo zauważyć, iż po dostrojeniu parametrów samej strategii ewolucyjnej dla 
przypadku gdy Pf = 0,00 uzyskano lepsze wyniki niż przed dostrojeniem co 
stawia pod znakiem zapytania sugerowany jako optymalny (0,4 < Pf  < 0,5 ) 
poziom tego parametru. 

Tabela 25 Wyniki uzyskane metodą Rankingu Stochastycznego przy Pf = 
0.45 

Identyfikator 
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

G1 minimum -15 -15 -15 -15 
G2 maksimum Nieznane 

(0,803619)
0,803515 0,781975 0,726288 

G3 maksimum 1,0 1 1 1 
G4 minimum -30665,5 -30665,539 -30665,539 -30665,539 
G5 minimum Nieznane 

(4221,956)
5126,497 5128,881 5142,472 

G6 minimum -6961,81 -6961,81 -6875,94 -6350,26 
G7 minimum 24,3062 24,307 24,374 24,642 
G8 minimum Nieznane 

(0,095825)
0,095825 0,095825 0,095825 

G9 minimum 680,63 680,63 680,656 680,763 
G10 Minimum 7049,33 7054,316 7559,192 8835,655 
G11 Minimum 0,75 0,75 0,75 0,75 

Źródło: Runnarson i Yao (2000) 

Tabela 26 Wyniki powtórzonego testu (metoda Rankingu Stochastycznego) 
dla problemu G10 przy dostrojeniu parametrów strategii ewolucyjnej 

Wartość Pf Dokładne 
Optimum 

Najlepszy wynik Średni wynik Najgorszy wynik

0,45 7049,331 7049,852 7056,163 7068,633 
0,00 7049,331 7049,955 7074,044 7196,647 

Źródło: Runnarson i Yao (2000) 
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5.5 DRUGA METODA GWIAZDY - PEŁNE 
KRZYŻOWANIE 

Przedstawiona w tym rozdziale druga z metod opracowanych przez 
autora stanowi zasadniczy element opracowania podlegający – jak już 
wspomniano we wstępie - konfrontacji z wszystkimi wyżej przedstawionymi 
metodami. Zaprezentowane tu rezultaty  osiągnięte przez proponowaną metodę 
wykażą, iż jest ona najlepsza z pośród wszystkich prezentowanych metod 
zarówno pod względem skuteczności w obrębie zestawu G1-G11  jak i 
stabilności. 

Druga z proponowanych przez Gwiazdę metoda bazuje na dwóch 
obserwacjach. Po pierwsze – na bardzo uproszczonej analogii do świata roślin, 
gdzie trudno jest mówić o zachodzeniu selekcji rodziców do reprodukcji a 
ponadto krzyżowanie zachodzi na skalę masową na zasadzie każdy z każdym. 
Na przykład - drzewo nie ma żadnego wpływu na dobór partnera i co więcej 
rozmnaża się poprzez masowe krzyżowanie z innymi drzewami tego samego 
gatunku pozostającymi w jego zasięgu. Masowy charakter tego procesu, 
procesu w którym tylko nieliczne potomstwo przeżywa i swoisty jego 
egalitaryzm (brak selekcji partnerów) jest w tym wypadku zdaniem autora 
kluczem do sukcesu. Po drugie – fakt, iż krzyżowanie rozwiązań rodzicielskich 
realizowane jest dla danej pary tylko jednokrotnie a przez to szansa na 
akumulację w rozwiązaniu potomnym cennego materiału genetycznego jest (w 
zasięgu pojedynczego krzyżowania) bardzo mała – jest cechą wszelkich 
algorytmów ewolucyjnych156 bez względu na typ rozwiązywanego problemu. 
Stąd niezależnie od potencjału tkwiącego w parze rozwiązań rodzicielskich a w 
szerszym sensie w całej bieżącej populacji  - często maksymalny możliwy 
postęp w przeszukiwaniu nie jest osiągany ponieważ całkowicie zdając się na 
jego losowość nie wykorzystuje się pełnego potencjału operatora krzyżowania. 
W konsekwencji tych obserwacji została opracowana metoda nazwana Metodą 
Pełnego Krzyżowania (Gwiazda (2002a, 2002b)). Metoda ta bazuje na 
następujących pięciu założeniach: 

• Wielokrotne w miejsce pojedynczego krzyżowanie tej samej pary 
rozwiązań rodzicielskich prowadzi do lepszego wykorzystania 
potencjału w nich zawartego, a szerszym sensie potencjału zawartego w 
całej bieżącej populacji.   

• Jeżeli porównujemy dwa rozwiązania dopuszczalne lepsze jest to które 
ma lepszą wartość funkcji celu; jeżeli porównujemy dwa rozwiązania 

                                                      
156 jedynym znanym autorowi wyjątkiem jest praca Kallel i.Schoenauer’a (1997), jednak wielokrotne 
krzyżowanie zostało tam użyte w zupełnie innym kontekście niż rozpatrywany w tym opracowaniu – autorzy  
analizowali tam skuteczność różnych miar statystycznych oceniających a priori binarne operatory 
krzyżowania 
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niedopuszczalne lepsze jest to które ma mniejsze odchylenie od 
ograniczeń, jeżeli odchylenie w obydwu przypadkach jest identyczne 
lepsze jest to które ma lepszą157 wartość funkcji celu; jeżeli 
porównujemy rozwiązanie dopuszczalne i niedopuszczalne zawsze 
lepsze jest rozwiązanie dopuszczalne bez względu na wartość funkcji 
celu obydwu rozwiązań. - Te założenia występują w wielu 
prezentowanych tu metodach (na przykład w: Powell i Skolnick (1993), 
Deb (2000)) są tam jednak wykorzystywane w klasycznym sensie to 
jest do realizacji selekcji rozwiązań rodzicielskich, tu jednak selekcja 
nie jest realizowana (patrz kolejne założenie) jedyne co jest niezbędne 
to metoda porównania dwu rozwiązań wykorzystywana w operatorze 
krzyżowania i w procesie wyznaczania najlepszego rozwiązania w 
bieżącej populacji. W metodzie Pełnego Krzyżowania zastosowana jest 
bowiem strategia elitarna to jest automatyczne przenoszenie 
najlepszego rozwiązania z bieżącej do nowej potomnej populacji. 
Odchylenie rozwiązania do ograniczeń mierzone jest tu jako – iloraz z 
sumy wartości bezwzględnych odchyleń od kolejnych ograniczeń i 
liczby ograniczeń.  

• Operator selekcji rozwiązań rodzicielskich może być zastąpiony 
masową reprodukcją. 

• Masowa reprodukcja jest  także odpowiedzią na problem spełnienia 
ograniczeń. 

• Efektywność metody Pełnego Krzyżowania jest w znacznym stopniu 
niezależna od liczności populacji – metoda powinna dawać dobre 
wyniki nawet dla bardzo mało licznych populacji. 

 
Metoda Pełnego Krzyżowania przedstawiona jest na Listingu 15. 

Najpierw losowo inicjalizowana jest populacja P(0). Zgodnie z piątym 
założeniem liczba rozwiązań w populacji (oznaczona to przez N) jest bardzo 
mała (o ile nie wskazano inaczej, dla wszystkich prezentowanych tu testów:   
N = 10). Następnie populacja jest oceniana (zgodnie z zasadami określonymi w 
drugim założeniu) i wyznaczane jest najlepsze rozwiązanie. Reszta metody 
realizowana jest w formie pętli której działanie kończy się po z góry zadanej 
liczbie iteracji. 

Główna pętla metody rozpoczyna się od zastosowania strategii elitarnej 
czyli umieszczenia najlepszego rozwiązania z bieżącej populacji P(t-1) w 
populacji potomnej P(t). Następnie pozostałe N-1 potomków generowane jest w 
następujący sposób: losowane jest rozwiązanie rodzicielskie X∈P(t-1), przy 
czym każde X∈P(t-1) może być wylosowane tylko raz, następnie losowany jest 
operator genetyczny i za jego pomocą generowane jest nowe rozwiązanie 

                                                      
157 lepszą oznacza – mniejszą dla problemu minimum i większą dla probelmu maksimum 
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potomne. W wypadku gdy wylosowanym operatorem jest operator krzyżowania 
drugie rozwiązanie rodzicielskie niezbędne do realizacji krzyżowania jest 
losowane wewnątrz ciała samego operatora (patrz Listing 16). Losowanie 
operatora genetycznego realizowane jest w oparciu o z góry zadane 
prawdopodobieństwo mutacji. Wartość tego parametru jest relatywnie wysoka 
(patrz: opis przeprowadzonych eksperymentów) po to aby przy tak mało licznej 
populacji zagwarantować jej stałą wysoką różnorodność co ma stanowić 
dopełnienie maksymalnego wykorzystania jej potencjału przez operator pełnego 
krzyżowania. Pętla kończy się oceną nowo wygenerowanej populacji potomnej 
P(t). 

Jak widać nie ma tu selekcji w zwykłym sensie co jest konsekwencją 
trzeciego założenia ponadto w efekcie zastosowania strategii elitarnej i 
ograniczenia do jednokrotności wylosowania X∈P(t-1) jako rozwiązania 
rodzicielskiego jedno z rozwiązań z bieżącej populacji jest w całym procesie 
pomijane – to rozwiązanie ginie.  

Listing 15 Algorytm metody Pełnego Krzyżowania  

Przyjęto oznaczenia: 
t – numer iteracji metody (także numer populacji) 
S – operator genetyczny 
procedure metoda_pełne_krzyżowanie 
t := 0 
losowo inicjuj populację P(t) 
oceń P(t) 
 while not warunek_zatrzymania do 
 t := t + 1 
 wstaw najlepsze X∈P(t-1) do P(t) 
  while not (P(t) jest wypełniona) do 
  wylosuj X∈P(t-1) takiego, który nie był jeszcze wylosowany w tej pętli 
  β := rzeczywista liczba losowa z przedziału <0; 1> 
   if β ≤ prawdopodobieństwo_mutacji then 
   S := operator_mutacji 
   else 
   S := operator_krzyżowania 
   end if 
  utwórz operatorem S rozwiązanie potomne XI∈P(t) z rozwiązania  
  rodzicielskiego X∈P(t-1) 
  end while 
 oceń P(t) 
 end while 
end procedure 
Źródło: opracowanie własne Gwiazda (2002a, 2002b) 
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Operatory krzyżowania i mutacji zastosowane w przedstawianej 

metodzie generalnie bazują na postaci operatorów najczęściej stosowanych dla 
omawianej tu klasy problemów optymalizacyjnych. Operator pełnego 
krzyżowania (patrz: Listing 16) bazuje na operatorze arytmetycznego 
krzyżowania, różnicą pomiędzy nimi wynikającą z pierwszego założenia 
metody jest w miejsce jednokrotnego - wielokrotne krzyżowanie pary 
rozwiązań rodzicielskich a następnie wybranie najlepszego z pośród wszystkich 
wygenerowanych rozwiązań jako rozwiązania potomnego. Operator mutacji 
realizowany jest (zależnie od wersji przeprowadzanego testu) jedną z dwu lub 
obydwiema następującymi postaciami: pierwsza oznaczona przez MUT1 
realizuje zamianę rozwiązania rodzicielskiego na zupełnie nowe losowo 
wygenerowane rozwiązanie, druga oznaczona przez MUT-2 (patrz: Listing 17) 
bazuje na operatorze mutacji niejednolitej z tą różnicą, że w MUT-2 każdy gen 
z mutowanego rozwiązania ma szansę na bycie zmutowanym ze z góry 
określonym prawdopodobieństwem (tu przyjęto wartość prawdopodobieństwa  
= 0.5). 

Listing 16 Operator pełnego krzyżowania – wersja pierwsza 

Przyjęto oznaczenia: 
BEST – najlepsze wygenerowane krzyżowaniem rozwiązanie 
k – liczba powtórzeń krzyżowania 
procedure operator_pełnego_krzyżowania_wersja_1(X∈P(t-1)) 
BEST := X 
wylosuj drugie rozwiązanie rodzicielskie Y∈P(t-1) różne od X 
 repeat k-razy generuj rozwiązanie potomne V 
 α := rzeczywista liczba losowa z przedziału <0; 1> 
 V := αX + (1- α)Y 
  if V  jest lepszy niż BEST then  
  BEST := V 
  end if 
 end repeat 
return(BEST) 
end procedure 
Źródło: opracowanie własne Gwiazda (2002a, 2002b) 

 

Listing 17 Operator MUT2 (metoda Pełnego Krzyżowania) 

Zgodnie z definicją operatora jednolitej mutacji przyjęto oznaczenia: 
Δ(t, y) = yr(1 - t/T)b  
gdzie: 
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r – rzeczywista liczba losowa z przedziału <0; 1> 
t – numer bieżącej iteracji 
T – maksymalna liczba iteracji 
b – parametr określający stopień niejednolitości mutacji (tu: b = 6 w celu 
zapewnienia dobrej lokalnej zbieżności w końcowej fazie działania metody) 
left(i) i  right(i) – oznaczają odpowiednio dolną i górną granicę dziedziny i-tej 
składowej rozwiązania 
procedure MUT-2(X∈P(t-1)) 
 repeat dla każdej i-tej składowej rozwiązania X 
 α := rzeczywista liczba losowa z przedziału <0; 1> 
 if α < 0,5 then 
 β := rzeczywista liczba losowa z przedziału <0; 1> 
  if β < 0,5 then 
  vi := xi + Δ(t ,right(i) - xi) 
  else 
  vi  := xi - Δ(t, xi - left(i)) 
  end if 
 else 
 vi := xi  
  end if 
 end repeat 
return(V) 
end procedure 
Źródło: opracowanie własne Gwiazda (2002a, 2002b) 
 
  Dla tak określonej metody Pełnego Krzyżowania przeprowadzono szereg 
testów na problemach z zestawu G1-G11. Kolejne podrozdziały opisują 
zrealizowane testy, przedstawiają także proponowane modyfikacje metody i 
efekty ich zastosowania. 

Pierwszy test Metody Pełnego Krzyżowania na G1-G11 
Pierwszy test został podzielony na dwa etapy Test1-A i Test1-B. W 

każdym z nich: 
 przeprowadzono po 20 przebiegów metody dla każdego problemu z 

zestawu G1-G11; 
 liczba powtórzeń krzyżowania k = 50 (patrz: Listing 16) 
 prawdopodobieństwo mutacji = 0,2 
 warunek zatrzymania – wykonanie 20000 iteracji 

 
W Teście1-A zastosowane zostały oba operatory mutacji MUT-1 i 

MUT-2, każdorazowo wybór pomiędzy nimi następował z równym 
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prawdopodobieństwem. W Teście1-B zastosowany został tylko operator  
MUT-1. 

Układy definiujące ograniczenia dla problemów G3, G5 i G11 
zawierają równania. W takim wypadku ogólnie przyjętą (opisywaną już w tym 
opracowaniu) praktyką jest bądź eliminowanie ich (Michalewicz i Janikow 
(1992)) bądź przekształcanie do postaci nierówności (Ben Hamida i Schoenauer 
(2000)). We wszystkich przeprowadzonych testach dla metody Pełnego 
Krzyżowania – równania w problemach G3 i G11 zostały przekształcone do 
postaci nierówności (z dokładnością ε = 0,0001) zaś równania w problemie G5 
zostały wyeliminowane, ich przekształcenie do postaci nierówności dało w 
trakcie testów bardzo słabe wyniki. 
Tabele 27 i 28 przedstawiają wyniki obu przeprowadzonych testów. Jak widać 
uzyskane wyniki są równe globalnemu optimum dla 8 problemów testowych w 
wypadku Testu1-A i 7 problemów testowych w wypadku Testu2-A. Co więcej 
6 wyników w Teście1-A i 7 wyników w Teście1-B jest całkowicie stabilnych – 
identycznych we wszystkich przebiegach testowych. Należy jednak zauważyć, 
że podstawową wadą przedstawianej metody jest jej koszt mierzony liczbą ocen 
funkcji testowej. Przybliżona liczba tych ocen dla obydwu testów wynosi 
5*50=250 w każdej iteracji metody co znacząco przewyższa liczbę ocen w 
iteracji realizowaną w innych algorytmach ewolucyjnych tu omawianych.  

Tabela 27 Wyniki uzyskane Metodą Pełnego Krzyżowania w Teście1-A 

Identyfikator 
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
 wynik 

Najgorszy 
wynik 

G1 minimum -15 -15 -15 -15 
G2 maksimum nieznane 

(0,803619) 
0,803619 0,796229 0,768789 

G3 maksimum 1,0 1,0 1,0 1,0 
G4 minimum -30665,5 -30665,5 -30665,3 -30664,5 
G5 minimum nieznane 

(4221,956) 
4342,451 4636,73 4931,009 

G6 minimum -6961,81 -6961,81 -6961,81 -6961,81 
G7 minimum 24,3062 24,8324 26,0106 27,3438 
G8 minimum nieznane 

(0,095825) 
0,095825 0,095825 0,095825 

G9 minimum 680,63 680,63 680,63 680,63 
G10 minimum 7049,33 7065,24 7181,425 7307,19 
G11 minimum 0,75 0,75 0,75 0,75 

Źródło: opracowanie własne Gwiazda (2002a, 2002b) 
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Tabela 28 Wyniki uzyskane Metodą Pełnego Krzyżowania w Teście1-B 

Identyfikator 
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

G1 minimum -15 -15 -15 -15 
G2 maksimum nieznane 

(0,803619) 
0,798181 0,793198 0,785724 

G3 maksimum 1,0 1,0 1,0 1,0 
G4 minimum -30665,5 -30665,5 -30665,5 -30665,5 
G5 minimum nieznane 

(4221,956) 
4397,345 4399,395 4401,445 

G6 minimum -6961,81 -6961,81 -6961,81 -6961,81 
G7 minimum 24,3062 24,3472 24,6717 24,8842 
G8 minimum nieznane 

(0,095825) 
0,095825 0,095825 0,095825 

G9 minimum 680,63 680,63 680,63 680,63 
G10 minimum 7049,33 7200,79 7310,85 7481,91 
G11 minimum 0,75 0,75 0,75 0,75 

Źródło: opracowanie własne Gwiazda (2002a, 2002b) 
 

Drugi test Metody Pełnego Krzyżowania na G1-G11 
Bardzo dobre wyniki osiągnięte w pierwszym teście skłaniały do 

usprawnienia metody Pełnego Krzyżowania. Stąd przed drugim testem 
dokonane zostały następujące modyfikacje tej metody (patrz: Listing 18): 

 Rozwiązanie rodzicielskie wylosowane do krzyżowania jest nadal k-
krotnie krzyżowane ale tym razem nie z jednym wylosowanym ale po kolei 
ze wszystkimi pozostałymi rozwiązaniami z bieżącej populacji. 

 Sam proces krzyżowania także uległ modyfikacjom – liniowa kombinacja 
rozwiązań podlegających krzyżowaniu jest realizowana tylko dla ich 
wylosowanych składowych podczas gdy nie wylosowane składowe 
pozostają bez zmian – są pobierane od pierwszego z krzyżowanych 
rozwiązań. 

 Wartość prawdopodobieństwa mutacji została zwiększona do (r/2) gdzie r 
jest rzeczywistą liczbą losową z przedziału <0; 1>. 

 
Dla każdego problemu z zestawu G1-G11 przeprowadzonych zostało 

po 40 przebiegów testowych metody Pełnego Krzyżowania z czego pierwsze 20 
z zastosowaniem tylko mutacji MUT-1 drugie 20 z zastosowaniem tylko 
mutacji MUT-2. 
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Listing 18 Operator pełnego krzyżowania  - wersja druga 

Przyjęto oznaczenia te same co poprzednio 
procedure operator_pełnego_krzyżowania_wersja_2(X∈P(t-1)) 
BEST := X 
 repeat dla każdego Y∈P(t-1) różnego od X 
  repeat k-razy generuj rozwiązanie potomne V 
   repeat dla każdego i-tej składowej 
   β := rzeczywista liczba losowa z przedziału <0; 1> 
    if β < 0,5 then 
    α := rzeczywista liczba losowa z przedziału <0; 1> 
    vi := αxi + (1 - α)yi 
    else 
    vi := xi 
    end if 
   end repeat 
   if V jest lepszy od BEST then 
    BEST := V 
   end if 
  end repeat 
 end repeat 
return(BEST) 
end procedure 
Źródło: opracowanie własne Gwiazda (2002a, 2002b) 
 
  Wyniki przeprowadzonych testów przedstawia Tabela 29 przy czym dla 
problemu G7 przedstawione wyniki uzyskano z zastosowaniem MUT-2, dla 
problemu G10 z zastosowaniem MUT-1 a dla pozostałych problemów z 
zestawu wyniki z zastosowaniem MUT-1 i MUT-2 były identyczne. Dla 
problemów G1-G6, G8, G9 i G11 uzyskane wyniki są równe lub lepsze od 
wyników uzyskanych wszelkimi innymi metodami ewolucyjnymi tu 
prezentowanymi (patrz: Tabela 31). Co ważniejsze są to wyniki stabilne – 
identyczne we wszystkich przebiegach metody. Dla problemu G7 najlepszy 
uzyskany wynik jest gorszy od wyniku opublikowanego przez Runnarson’a i 
Yao (2000) jednakże różnica pomiędzy wynikiem najgorszym i najlepszym jest 
mniejsza, i średni uzyskany wynik jest lepszy niż przez Runnarson i Yao 
(2000). Ponownie jednak należy zwrócić uwagę duży koszt zastosowania 
metody Pełnego Krzyżowania – w zmodyfikowanej wersji koszt ten sięga 
poziomu 2250 ocen funkcji  w pojedynczej iteracji metody. 
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Tabela 29 Wyniki uzyskane metodą Pełnego Krzyżowania w Teście2 

Identyfikator 
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

G1 minimum -15 -15 -15 -15 
G2 maksimum nieznane 

(0,803619) 
0,803619 0,803619 0,803619 

G3 maksimum 1,0 1,0 1,0 1,0 
G4 minimum -30665,5 -30665,5 -30665,5 -30665,5 
G5 minimum nieznane 

(4221,956) 
4221,956 4221,956 4221,956 

G6 minimum -6961,81 -6961,81 -6961,81 -6961,81 
G7 minimum 24,3062 24,323 24,356 24,399 
G8 minimum nieznane 

(0,095825) 
0,095825 0,095825 0,095825 

G9 minimum 680,63 680,63 680,63 680,63 
G10 minimum 7049,33 7052,24 7087,55 7133,95 
G11 minimum 0,75 0,75 0,75 0,75 

Źródło: opracowanie własne Gwiazda (2002a, 2002b) 
 
  Dla problemu G10 uzyskany wynik aczkolwiek lepszy od innych 
opublikowanych nie zbliżył się dostatecznie do globalnego optimum co więcej 
zaobserwowana różnica pomiędzy wynikiem najgorszym i najlepszym była 
zbyt duża. Z tych to powodów Test2 został powtórzony dla problemu G10 lecz 
przy zmienionych następujących parametrach: 

 liczność populacji = 250 
 k = 250 
 liczba iteracji metody = 250 
 prawdopodobieństwo mutacji = (r/5) gdzie r jest rzeczywistą liczbą losową z 

przedziału <0; 1>. 
 
  Tabela 30 zawiera wyniki powtórzonego dla G10 drugiego testu. Jak 
widać tym razem metoda Pełnego Krzyżowania zdołała znaleźć globalne 
optimum co więcej różnica między najgorszym i najlepszym wynikiem jest 
dostatecznie mała. 

Tabela 30 Wyniki uzyskane metodą Pełnego Krzyżowania w powtórzonym 
dla G10 Teście2 

Identyfikator 
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni wynik Najgorszy 
wynik 

G10 minimum 7049,33 7049,33 7052,36 7055,29 
Źródło: opracowanie własne Gwiazda (2002a, 2002b) 
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Podsumowując – w efekcie drugiego testu na G1-G11 metoda Pełnego 
Krzyżowania znalazła w dziesięciu na jedenaście przypadków dokładne 
rozwiązanie globalne przy czym w dziewięciu przypadkach rozwiązania 
uzyskiwane we wszystkich przebiegach były identyczne – metoda okazała się 
być dla tych problemów w pełni stabilna. Porównanie tych wyników z 
wynikami uzyskanymi przez inne metody ewolucyjne wypada także na korzyść 
Pełnego Krzyżowania – w Tabeli 31 zgromadzone są wszystkie najlepsze 
wyniki uzyskane przez wszelkie opisane tutaj algorytmy ewolucyjne. Jak widać 
z tej Tabeli nawet w przypadku gdy grupujemy wyniki wielu metod 
uzyskujemy zestaw w którym tylko siedem na jedenaście przypadków jest 
równe rozwiązaniu globalnemu co więcej – tylko w sześciu przypadkach 
wyniki są stabilne w pozostałych zaś różnica pomiędzy najlepszym i 
najgorszym wynikiem jest często zbyt duża (w szczególności dla G10).  

 

Oznaczenia przyjęte w tabeli 31: 
GenII – GENOCOP II 
M-L – Mutacja Logarytmiczna 
R-S – Ranking Stochastyczny 
M-GII – Druga Metoda Gwiazdy 
AS – ASCHEA 
O-H – Odwzorowanie Homomorficzne 
S-P – Schemat Pareto 

Tabela 31 Najlepsze wyniki uzyskane przez wszystkie metody ewolucyjne 
przedstawione w tym opracowaniu 

Identyfikator 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

Metoda 

G1 (min) -15 -15 -15 -15 GenII 
M-L 
R-S 

G2 (max) Nieznane 
(0,803619) 

0,803606 0,7951 0,7348 M-GII 

G3 (max) 1,0 1 1 1 AS 
R-S 
O-H 

G4 (min) -30665,5 -30665,539 -30665.539 -30665,539 R-S 
G5 (min) Nieznane 

(4221,956) 
4707,52 4323,73 - AS 

G6 (min) -6961,81 -6961,81 -6961,81 -6961,81 AS 
M-L 

G7 (min) 24,3062 24,307 24,37 24,642 R-S 
G8 (min) Nieznane 0,095825 0,095825 0,095825 AS 
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(0,095825) M-L 
R-S 

M-GII 
G9 (min) 680,63 680,630 680,637 680,648 AS 

M-L 
S-P 

G10 (min) 7049,33 7054,316 7559,192 8835,655 R-S 
G11 (min) 0,75 0,75 0,75 0,75 AS 

R-S 
O-H 

Źródło: opracowanie własne 
 

Trzeci test Metody Pełnego Krzyżowania na G1-G11 
Jako jeden z podstawowych elementów metody zaproponowanej przez 

Michalewicza i inn. (1996), i Schoenauer’a i  Michalewicza (1996, 1998) 
wymieniana jest procedura „...identyfikacji ograniczeń aktywnych – bowiem w 
wypadku gdy nie są one wskazane explicite należy je zidentyfikować na 
przykład poprzez wstępne zastosowanie ,,zwykłego’’ algorytmu ewolucyjnego 
do rozwiązywanego problemu”. Procedurę tę można wykorzystać i tutaj do 
poprawienia i tak już bardzo dobrych wyników  uzyskanych dla problemów G7 
i G10.  

W trakcie wyżej opisanych testów pierwszego i drugiego 
zidentyfikowane zostały dla G7 i G10 ograniczenia aktywne dzięki czemu 
definiujące je nierówności można przekształcić do postaci równań a następnie 
zredukować wymiar przestrzeni przeszukiwania co znacznie uprości kolejny, 
ostatni już test. I tak: 

• Ponieważ wyniki testu pierwszego i drugiego wykazały, że dla 
problemu G10 wszystkie nierówności określające ograniczenia są w 
otoczeniu otrzymanych rozwiązań równaniami – wszystkie 
ograniczenia są aktywne, stąd problem G10 przekształcony został 
następująco:  

o składowe x1, x2,, x3 wektora rozwiązania X=(x1,...,x8) 
wyznaczone zostały z odpowiednio czwartego, piątego i 
szóstego ograniczenia jako x1 = F1(x4,x6)  x2  = F2(x4,x5,x6,x7)  
x3 = F3(x5,x8) dzięki czemu wektor rozwiązania stał się 
pięciowymiarowy X = (x4,x5,x6,x7,x8)  

o a następnie do układu definiującego ograniczenia dołączone 
zostały nierówności:   
left(x1) ≤ x1 = F1(x4,x6) ≤ right(x1)   
left(x2) ≤ x2 = F2(x4,x5,x6,x7) ≤ right(x2)    (5.41) 
left(x3) ≤ x3  = F3(x5,x8) ≤ right(x3)  
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gdzie left(xi) i right(xi) oznaczają odpowiednio dolną i górną 
granicę dziedziny i-tej składowej. 

• Wyniki testu pierwszego i drugiego wykazały, że dla problemu G7 
sześć pierwszych nierówności określających ograniczenia jest w 
otoczeniu otrzymanych rozwiązań równaniami – ograniczenia te są 
aktywne, stąd problem G7 przekształcony został następująco:  

o składowe x4, x6, x8, x9 wektora rozwiązania X=(x1,...,x10) 
wyznaczone zostały z odpowiednio czwartego, szóstego, 
drugiego i trzeciego ograniczenia jako x4=F1(x1,x2,x3) 
x6=F2(x1,x2,x5) x8=F3(x1,x2,x7) x9=F4(x1,x2,x10) dzięki czemu 
wektor rozwiązania stał się sześciowymiarowy X=(x1,x2,x3 
,x5,x7,x10) 

o a następnie do układu definiującego ograniczenia dołączone 
zostały nierówności:   
 left(xi) ≤ xi  = Fi() ≤ right(xi)  i=4,6,8,9  (5.42) 
gdzie  left(xi) i right(xi) oznaczają odpowiednio dolną i górną 
granicę dziedziny i-tej składowej. 

 
Tabela 32 przedstawia wyniki trzeciego testu metody Pełnego 

Krzyżowania, test ten przeprowadzony został identycznie i zastosowaniem tych 
samych parametrów co test drugi, oczywiście problemu G7 i G10 zostały 
przekształcone w wyżej opisany sposób. Jak widać z Tabeli 32 tym razem 
wyniki dla wszystkich problemów są w każdym przebiegu metody równe 
rozwiązaniu globalnemu lub najlepszemu znanemu rozwiązaniu. Co więcej dla 
problemu G10 udało się znaleźć rozwiązanie lepsze od dotychczas uznanego za 
najlepsze, rozwiązanie to jest następujące: 
X = (578,756424974174; 1360,0016306115; 5110,4901732038; 
181,971724519769; 295,580393071848; 218,028275480231; 
286,391331447921; 395,580393071848). 
 Należy jednak zauważyć, że tak znakomite wyniki zostały uzyskane po 
zastosowaniu przekształcenia postaci G7 i G10 co nie dla każdego 
napotykanego w praktyce problemu da się przeprowadzić, z drugiej jednak 
strony przekształcenia te miały na celu jedynie lepsze lokalne dostrojenie 
uzyskiwanych wyników a nie zlokalizowanie właściwego ekstremum co zostało 
zrealizowane w teście drugim bez zastosowania tych przekształceń. Zarzut 
dotyczący bardzo wysokich kosztów metody Pełnego Krzyżowania pozostaje 
także i tu w mocy. 

Tabela 32 Wyniki uzyskane metodą Pełnego Krzyżowania w Teście3 

Identyfikator 
Problemu 

Typ 
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Najlepszy 
wynik 

Średni 
wynik 

Najgorszy 
wynik 

G1 (min) minimum -15 -15 -15 -15 
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G2 (max) maksimum Nieznane 
(0,803619)

0,803619 0,803619 0,803619 

G3 (max) maksimum 1,0 1,0 1,0 1,0 
G4 (min) minimum -30665,5 -30665,5 -30665,5 -30665,5 
G5 (min) minimum Nieznane 

(4221,956)
4221,956 4221,956 4221,956 

G6 (min) minimum -6961,81 -6961,81 -6961,81 -6961,81 
G7 (min) minimum 24,3062 24,3062 24,3062 24,3062 
G8 (min) minimum Nieznane 

(0,095825)
0,095825 0,095825 0,095825 

G9 (min) minimum 680,63 680,63 680,63 680,63 
G10 (min) minimum 7049,33 7049,248 7049,25 7049,25 
G11 (min) minimum 0,75 0,75 0,75 0,75 
Źródło: opracowanie własne 

Wnioski 
 Zaproponowana w bieżącym rozdziale metoda Pełnego Krzyżowania 
uzyskała (Tabela 32) w obszarze standardowego zestawu testowego G1-G11 
rozwiązania dopuszczalne o wartościach funkcji celu  najbliższych - z pośród 
wszystkich algorytmów ewolucyjnych tu prezentowanych - globalnym 
ekstremom rozwiązywanych problemów nieliniowych z ograniczeniami, jest 
więc dla zestawu G1-G11 metodą najskuteczniejszą. Co więcej dyspersja 
uzyskanych wyników mierzona ilorazem ich odchylenia standardowego i 
średniej arytmetycznej osiąga dla wszystkich problemów testowych wartość 
równą zero stąd można stwierdzić, iż Pełne Krzyżowanie  jest metodą stabilną 
dla zestawu G1-G11. 
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CZĘŚĆ III 
BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE – 

GENERATORY TESTÓW 
W części tej przedstawione zostaną dodatkowe badania weryfikujące 

zaproponowaną w rozdziale 5.5 części drugiej metodę – na sztucznych 
problemach generowanych przez specjalne generatory testów. 

Nie bez przesady można stwierdzić, że w środowisku badaczy 
zajmujących się zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji 
problemów nieliniowych ubiegła dekada upłynęła pod znakiem zestawu G1-
G11. Z samej treści poprzednich rozdziałów łatwo widać, iż dominująca 
większość publikacji odnosiła się do tego zastawu a jedynie niewielka liczba 
autorów decydowała się na wyznaczanie własnego pola testowego różnego od 
G1-G11 i działo się tak zazwyczaj wtedy gdy przedstawiana w publikacji 
metoda była ściśle  związana z jakimś konkretnym obszarem zastosowań z 
którego to zresztą brano problemy testowe. Jednak pod koniec tej dekady coraz 
liczniej zaczęły pojawiać się głosy sugerujące zmianę zestawu testowego – 
dotychczasowy bowiem aczkolwiek zawierający problemy o bardzo 
zróżnicowanym charakterze oczywiście nie był w stanie wyczerpać całego 
różnorodnego wachlarza typów problemów nieliniowych. Stąd też po pierwsze 
trudno było określić nawet na drodze intensywnych eksperymentów, który z 
czynników charakteryzujących problem nieliniowy stanowi w dominujący 
sposób o jego trudności dla algorytmów ewolucyjnych, po drugie nawet w 
wypadku metody, która okazałaby się w pełni skuteczna dla całego zestawu 
problemów G1-G11 nie można o takiej metodzie zaryzykować stwierdzenia, iż 
będzie ona skuteczna dla wszelkich innych problemów nieliniowych. 
Odpowiedź na sugestie zmian mogła być dwojakiego rodzaju – mógł się 
pojawić nowy bądź nowe o wiele liczniejsze niż dotychczasowy zestawy 
testowe ale tym zawsze można by, skądinąd słusznie zarzucić, że nie 
wyczerpują problematyki, bądź też można było opracować sparametryzowany 
generator problemów testowych umożliwiający generowanie problemów o 
dowolnej lub jak najbardziej zróżnicowanej charakterystyce. 

Jedną z pierwszych propozycji takiego generatora są prace Whitley’a i 
inn. (1995, 1996) jednak dotyczą one tylko problemów nieliniowych bez 
ograniczeń. Praca Kemenade’a (1998) z kolei, proponuje jako swoisty generator 
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– problem nieliniowy z ograniczeniami o parametryzowanym wymiarze, 
problem ten ma postać: 

maksymalizuj : ∑
= +

n

i

ix
1 1π

     

gdzie: nixi ,...,1dla =≤≤− ππ  (n - jest parametrem problemu) 
i spełnione są następujące ograniczenia: 

nixe i
xi ,...,1dla1)2cos(/ =≤+π .   (1.1) 

Jak widać funkcja celu jest liniowa, obszar dopuszczalny podzielony 
jest na 2n rozłącznych części a wraz ze wzrostem wymiaru „n” wzrasta poziom 
komplikacji problemu. Niestety trudno jest tak zdefiniowany problem traktować 
jako uniwersalny generator problemów nieliniowych.  

Pierwszymi które można nazwać uniwersalnymi i jedynymi jak dotąd 
zaproponowanymi dla rozpatrywanych tu problemów są generatory TCG  i 
TCG-2 przedstawione  przez Michalewicza i inn. (1999), i Schmidt’a i 
Michalewicza (2000a, 2000b). 
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1 GENERATOR PROBLEMÓW TESTOWYCH TCG 

Pierwszy z parametrycznych generatorów testów nazwany TCG (od: 
Test Case Generator) zdefiniowany został przez Michalewicza i inn. (1999) 
następująco: 

);;;;;( μβαλwnTCG       
gdzie: 
n - liczba zmiennych problemu (liczba całkowita ≥ 1) 
w - parametr kontrolujący liczbę optimów lokalnych w przestrzeni 
przeszukiwania (liczba całkowita ≥ 1) 
λ - parametr kontrolujący liczbę definiowanych nierównościami ograniczeń 
(liczba rzeczywista 0 ≤ λ ≤ 1) 
α - parametr kontrolujący powiązanie obszarów dopuszczalnych (liczba 
rzeczywista 0 ≤ α ≤ 1) 
β - parametr kontrolujący stosunek ilościowy sumy obszarów dopuszczalnych 
do przestrzeni przeszukiwania (liczba rzeczywista 0 ≤ β ≤ 1) 
μ - parametr kontrolujący chropowatość (zróżnicowanie wysokości ekstremów 
lokalnych) powierzchni wykresu funkcji celu (liczba rzeczywista 0 ≤ μ ≤ 1)  
 

Działanie generatora i rola wyżej wymienionych parametrów generatora 
są następujące: 

 Cała przestrzeń przeszukiwania  

∏ =
⎟
⎠
⎞−−=

n

i
S

1 2
11;

2
1

ϖϖ
     (1.2) 

 dzielona jest na wn podprzestrzeni Sk (k = 0,...,wn - 1). 
{ }k

ii
k
iik uxlxS ≤≤= :       (1.3) 

gdzie k
i

k
i ul i oznaczają odpowiednio dolną i górną granicę i-tego 

wymiaru k-tej podprzestrzeni i są równe: 

ϖϖ 2
12

2
12 ,1,1 +

=
−

= +−+− kink
i

kink
i

q
u

q
l     (1.4) 

dla k=0,1,...,(wn-1); ),...,( ,,1 knk qq  - jest n-wymiarowym przedstawieniem 
liczby k w w-arnym alfabecie 

 Funkcja celu G(X) dla której poszukiwane jest jej maksimum, 
zdefiniowana jest na przestrzeni S następująco: 

kk SXXfXG ∈= gdy)()(      (1.5) 
gdzie dla każdej podprzestrzeni Sk funkcja fk jest postaci: 



Część III Badania uzupełniające – generatory testów 

246 

( )nn

i
k
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k
iknk lxxuaxxf

1

11 ))((),...,( ∏=
−−= .   (1.6) 

 Stałe ak są zdefiniowane jako: 

⎪
⎩
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⎧

=⎟⎟
⎠
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⎜⎜
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'

αβμ
αββα μμ
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w
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nwnk

k  (1.7) 

gdzie: 
( )

∑
∑

=

=

=

+=
n

i ki

n

i ki

qk

qk

1 ,
''

1 ,2
' 1log

      (1.8) 

 Obszar dopuszczalny F przestrzeni przeszukiwań S zdefiniowany jest 
przez m ( nwm ≤≤1 ) podwójnych nierówności postaci: 

1,...,0)( 2
2

2
1 −=≤≤ mkrXcr k     (1.9) 

gdzie: 
210 rr ≤≤  (zdefiniowane zostaną poniżej) 

ck(X)  - jest funkcją kwadratową postaci: 
22

11 )(...)()( k
nn

k
k pxpxXc −++−=     (1.10) 

gdzie
2

)( k
i

k
ik

i
ul

p
−

= . 

 Stąd obszar dopuszczalny F składa się z m obszarów dopuszczalnych Fk 
czyli: 

U
1

0

−

=
=

m

k kFF           (1.11) 

i 
2

2
2

1 )(gdy rXcrFX kk ≤≤∈ .  
Jak widać Fk są pierścieniami o promieniach odpowiednio r1 i r2. 
Wartości tych promieni kontrolowane są parametrami α i β: 

w
nr

21
αβ

=         (1.12) 

w
nr

22
α

= .       (1.13) 

 Liczba nierówności m  określana jest przez parametr λ: 
⎣ ⎦1)1( +−= nwm λ .      (1.14) 
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 Należy zauważyć, że z definicji obszaru dopuszczalnego wynika, iż jest 
on tu sumą Fk a nie jak standardowej definicji problemów nieliniowych z 
ograniczeniami – ich przecięciem. 

 Dodatkowo aby uniknąć przewidywalności  kształtu przestrzeni S 
wprowadzana jest losowa permutacja podprzestrzeni Sk.. 

 Na koniec wprowadzane jest mapowanie pierwotnej dziedziny 

zmiennych ⎟
⎠
⎞−−

ϖϖ 2
11;

2
1  na przedział <0;1) będące transformacją 

liniową: 

ϖ2
1' +← ii xx        (1.15) 

stąd przestrzeń przeszukiwania  

∏ =
<=

n

i
S

1
)1;0 .       (1.16) 

 
Za  Michalewiczem i inn. (1999) można podsumować rolę parametrów 
generatora TCG: 

 Wymiar – zwiększanie wartości parametru n zwiększa wymiar przestrzeni 
przeszukiwania S. 

 Wielomodalność – zwiększanie wartości parametru w zwiększa modalność 
przestrzeni przeszukiwania: 

o dla problemu bez ograniczeń istnieje wn lokalnych maksimów z 
czego jedno jest globalne; 

o dla problemu z ograniczeniami (przy αβ > 0) istnieje (2w)n 
lokalnych maksimów z czego 2n jest maksimami globalnymi. 

 Liczba ograniczeń – zwiększanie wartości parametru λ zwiększa liczbę 
ograniczeń m. 

 Powiązanie obszarów dopuszczalnych – zmniejszanie wartości parametru 
α zmniejsza powiązanie obszarów dopuszczalnych, dla n/1<α  obszary 
dopuszczalne są w pełni rozłączne (pierścienie Fk  nie są połączone). 

 Dopuszczalność  - zwiększanie wartości parametru β zmniejsza stosunek 
ilościowy sumy obszarów dopuszczalnych do przestrzeni przeszukiwania.  
Dla β = 0 pierścienie Fk  są wypukłe. 
Dla β > 0 pierścienie Fk  nie są wypukłe. 
Dla β = 1 pierścienie Fk nie są wypukłe i dodatkowo pierścienie są tylko 
brzegami sfer - problemy z wartością β bliską 1 stają się problemami klasy 
CSP (Constraint Satisfaction Problems). 

 Chropowatość – zwiększanie wartości parametru μ (przy αβ > 0) 
zmniejsza zróżnicowanie wysokości maksimów lokalnych przez co 
zwiększa skalę trudności znalezienia maksimum globalnego. 
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Rysunki od 31 do 34 przedstawiają przykładowe dwuwymiarowe 

wykresy funkcji celu G(X) przed transformacją na przedział <0; 1), Rysunek 35 
przedstawia wykres po transformacji. Na rysunkach zaznaczono rzuty pierścieni 
dopuszczalnych. 

Rysunek 31 TCG(2; 1; 0; 1/sqrt(2); 0; 1) przed transformacją 

Źródło: Michalewicz i inn. (1999) str. 13 rys.3 

Rysunek 32 TCG(2; 4; 1; 1/sqrt(2); 0,8; 1) przed transformacją 

Źródło: Michalewicz i inn. (1999) str. 13 rys.4 

x2 
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Rysunek 33 TCG(2; 4; 1; 1/sqrt(2); 0,8; 0,5) przed transformacją 

Źródło: Michalewicz i inn. (1999) str. 13 rys.5 

Rysunek 34 TCG(2; 4; 1; 1/sqrt(2); 0,8; 0) przed transformacją 

Źródło: Michalewicz i inn. (1999) str. 13 rys.6 
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Rysunek 35 TCG(2; 4; 1; 1/sqrt(2); 0,8; 0) po transformacji  

Źródło: Michalewicz i inn. (1999) str. 15 rys.8  
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2. TESTY MICHALEWICZA PRZEPROWADZONE 
NA PROBLEMACH GENEROWANYCH PRZEZ 

TCG 

Jak dotąd, wedle wiedzy autora, jednymi testami z zastosowaniem 
problemów generowanych przez generator TCG są testy przeprowadzone przez 
niego samego i przez Michalewicza i inn. (1999). 

Michalewicz i pozostali współautorzy generatora TCG zastosowali 
algorytm ewolucyjny oparty o metodę kary statycznej aby na drodze testów 
określić wpływ parametrów generatora na stopień trudności problemów 
generowanych przez TCG. Zastosowany algorytm miał następujące parametry: 
• reprezentacja rozwiązania – wektor liczb rzeczywistych 
• selekcja – turniejowa binarna 
• mutacja – gaussowska 
• prawdopodobieństwo mutacji = 0,5 
• krzyżowanie – jednolite lub heurystyczne 
• prawdopodobieństwo krzyżowania odpowiednio = 0,15; 0,35 
• liczebność populacji = 100 
• warunek zatrzymania algorytmu – poprawa wyniku w ostatnich 10000 

iteracjach mniejsza od 0,001. 
 

Jak wyżej wspomniano algorytm opierał się o metodę kary statycznej 
czyli funkcja przystosowania była postaci: 

)(*)()(~ XvWXfXf +=     (2.1) 
gdzie: 
W – współczynnik kary 
v(X) – funkcja mierząca skalę naruszenia ograniczenia przez rozwiązanie X, 
postać tej funkcji została określona procedurą przedstawioną na Listingu 19. 

Listing 19 Funkcja mierząca odchylenie od ograniczenia (dla TCG) 

Zastosowano następujące ograniczenia: 
Dist(X, Sk )– odległość rozwiązania X od środka podprzestrzeni Sk   
C – zmienna pomocnicza 
pozostałe oznaczenia takie jak w definicji generatora TCG 
procedure skala_naruszenia_ograniczeń 
znajdź takie k, że X∈ Sk   
C := (2ϖ)/sqrt(n) 
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 if cała Sk  jest niedopuszczalna then 
 v(X):= 1 
 else 
 oblicz Dist(X, Sk )  
  if  Dist(X, Sk ) < r1 then 
  v(X) := C*(r1 - Dist(X, Sk )) 
  else 
   if Dist(X, Sk ) > r2 then 
   v(X) :=C*( Dist(X, Sk ) - r2) 
   else 
   v(X) := 0 
   end if 
  end if 
 end if 
end procedure 
Źródło: na podstawie Michalewicz i inn. (1999) 
 

Tak określona funkcja mierząca skalę naruszenia ograniczenia przez 
rozwiązanie X zwraca jako swój wynik: 

• wartość 1 – jeżeli X należy do podprzestrzeni niedopuszczalnej (nie 
zawierającej pierścienia dopuszczalnego), 

• wartość 0 – jeżeli X jest dopuszczalne, 
• wartość 0 < q <= 1 – jeżeli X jest niedopuszczalne ale należy do  

podprzestrzeni zawierającej obszar (pierścień) dopuszczalny. 
 
Rysunek 36 przedstawia wykres funkcji przystosowania  przy W = 1. 

 
Wyżej określony algorytm ewolucyjny Michalewicz i inni przetestowali 

na TCG o następujących parametrach: n = 2, w = 10, λ = 1, α  = 0,9/sqrt(2), β = 
0,1, μ = 0,1. Testy przeprowadzano w taki sposób aby obserwować wpływ 
zmian wartości pojedynczego parametru na wyniki algorytmu ewolucyjnego. 
Dla każdego zmienianego parametru przeprowadzono po 100 niezależnych 
przebiegów algorytmu, Rysunki od 37 do 42 przedstawiają osiągnięte wyniki 
przy czym: 

• oś pionowa jest osią wyników osiąganych przez algorytm, 
• oś pozioma jest osią zmiany wartości badanego parametru, 
• linią ciągłą oznaczono średnią z wyników osiągniętych przez najlepsze 

dopuszczalne rozwiązanie, 
• liniami przerywanymi oznaczono odpowiednio średnią i najmniejszą 

wartość dopuszczalnych optimów. 
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Rysunek 36 TCG(2; 4; 1; 1/sqrt(2); 0,8; 0) po transformacji , W = 1 

Źródło: Michalewicz i inn. (1999) str. 22 rys.9 
 

Rysunek 37  Testy Michalewicza i inn. dla zmiany parametru n w 
przedziale <1; 6> 

Źródło: Michalewicz i inn. (1999) str. 23 rys.10 
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Rysunek 38 Testy Michalewicza i inn. dla zmiany parametru  w w 
przedziale <1; 30> 

Źródło: Michalewicz i inn. (1999) str. 24 rys.11 

Rysunek 39 Testy Michalewicza i inn. dla zmiany parametru λ w 
przedziale <0; 1> 

Źródło: Michalewicz i inn. (1999) str. 24 rys.12 
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Rysunek 40 Testy Michalewicza i inn. dla zmiany parametru α w 
przedziale <0; 1/sqrt(2)> 

Źródło: Michalewicz i inn. (1999) str. 25 rys.13 
 

Rysunek 41 Testy Michalewicza i inn. dla zmiany parametru β w 
przedziale <0; 1> 

Źródło: Michalewicz i inn. (1999) str. 25 rys.14 
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Rysunek 42 Testy Michalewicza i inn. dla zmiany parametru μ w 
przedziale <0; 1> 

Źródło: Michalewicz i inn. (1999) str. 25 rys.15 
 
W efekcie przeprowadzonych testów wysnuto wniosek, iż na wyniki 

osiągane algorytmem ewolucyjnym stosującym metodę kary statycznej: 
• największy wpływ mają parametry n, w i α, 
• pozostałe parametry nie mają znaczącego wpływu
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3. TESTY GWIAZDY PRZEPROWADZONE NA 
PROBLEMACH GENEROWANYCH PRZEZ TCG 

Celem testów przeprowadzonych przez autora było zbadanie 
skuteczności zaproponowanej w rozdziale 5.5 metody Pełnego Krzyżowania, 
która jak dotąd wykazała swą bardzo dobrą skuteczność na zestawie G1- G11. 
Przyjęte parametry generatora TCG miały za zadanie maksymalnie utrudnić 
zadanie metodzie Pełnego Krzyżowania stąd przyjęto: 

• n = 10 → co przewyższa maksymalną wartość tego parametru 
zastosowaną w testach Michalewicza i innych, 

• w → przeprowadzono serię testów ustalając wartości tego parametru 
odpowiednio na: 10, 25 i 50 

• λ = 1 → co gwarantuje największą z możliwych oczekiwaną liczbę 
ograniczeń w generowanym przez TCG problemie równą wn, 

• β = 0,9 → dzięki czemu pierścienie Fk nie są wypukłe i dodatkowo są 
zbliżone do postaci brzegów sfer, 

• μ = 0,1 → dzięki czemu wszystkie lokalne optima mają bardzo zbliżone 
wartości co dodatkowo utrudnia metodzie odnalezienie najlepszego z 
nich, 
 
Uwzględniając powyższe przeprowadzono dwa zestawy testów – 

pierwszy przy wartości α  = 1/sqrt(n) i drugi α  = 0,5/sqrt(n) co miało 
skutkować przetestowaniem sytuacji gdy pierścienie Fk  są lub nie są połączone 
– a więc metoda może łatwiej lub trudniej przemieszczać się pomiędzy 
kolejnymi obszarami dopuszczalnymi.  

Algorytm metody Pełnego Krzyżowania był identyczny jak 
przedstawiony w rozdziale 5.5 za wyjątkiem zmiany liczby powtórzeń 
krzyżowania z 50 na 250.  Rysunki od 43 do 48 przedstawiają osiągnięte wyniki 
na drodze dziesięciu niezależnych testów dla każdego problemu, każdy test 
kończył się po 20000 iteracjach algorytmu bez względu na to czy następowała 
dalsza poprawa wyników czy też nie. Przy czym Rysunki 43, 44 i 45 
przedstawiają wyniki dla sytuacji gdy α  = 0,5/sqrt(n) – czyli pierścienie Fk  nie 
są połączone, Rysunki 46, 47 i 48 wyniki dla sytuacji łatwiejszej gdy α  = 
1/sqrt(n) – czyli pierścienie Fk  są połączone. 
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Rysunek 43 Zastosowanie Pełnego Krzyżowania do problemu 
wygenerowanego przez TCG dla w = 10, α =  0,5/sqrt(10) 

Źródło: opracowanie własne 
 

Rysunek 44 Zastosowanie Pełnego Krzyżowania do problemu 
wygenerowanego przez TCG dla w = 25, α =  0,5/sqrt(10) 

Źródło: opracowanie własne 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2



Testy Gwiazdy przeprowadzone na problemach generowanych przez TCG  
 

259 

 

Rysunek 45 Zastosowanie Pełnego Krzyżowania do problemu 
wygenerowanego przez TCG dla w = 50, α =  0,5/sqrt(10) 

Źródło: opracowanie własne 
 

Rysunek 46 Zastosowanie Pełnego Krzyżowania do problemu 
wygenerowanego przez TCG dla w = 10, α =  1/sqrt(10) 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 47 Zastosowanie Pełnego Krzyżowania do problemu 
wygenerowanego przez TCG dla w = 25, α =  1/sqrt(10) 

Źródło: opracowanie własne 
 

Rysunek 48 Zastosowanie Pełnego Krzyżowania do problemu 
wygenerowanego przez TCG dla w = 50, α =  1/sqrt(10) 

Źródło: opracowanie własne 
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Wnioski 
Jak widać z wyżej przedstawionych wyników metoda Pełnego 

Krzyżowania okazała się być tu równie skuteczna co dla zestawu G1-G11. 
Wszystkie uzyskane wyniki są równe bądź bardzo bliskie globalnemu 
maksimum, przy czym małe problemy z jego osiągnięciem pojawiają się 
dopiero dla bardzo dużych wartości parametru w = 50. Ponadto, biorąc pod 
uwagę dobrane do testów wartości parametrów generatora TCG a także 
obliczone wartości współczynnika zmienności, które dla kolejnych problemów 
wyniosły odpowiednio: 0,00%; 0,00%; 0,27%; 0,00%; 0,00%; 0,46% - można 
metodę Pełnego Krzyżowania uznać za stabilną także w obrębie testów 
przeprowadzonych na problemach generowanych przez TCG. 



Część III Badania uzupełniające – generatory testów 

262 

 

4. GENERATOR PROBLEMÓW TESTOWYCH 
TCG-2 

Sami autorzy generatora TCG przyznają, że „...jest on daleki od ideału, 
generuje powierzchnię będącą zbiorem funkcji w którym każda z nich może być 
optymalizowana oddzielnie i każda jest zdefiniowana na innej podprzestrzeni o 
identycznym co pozostałe rozmiarze...wszystkie te ograniczenia TCG 
zmniejszają jego szansę na bycie użytecznym narzędziem do modelowania 
realnych problemów optymalizacyjnych, które mogą mieć znacząco różną 
charakterystykę.”. Oprócz wymienionych podają także szereg innych wad TCG 
i w efekcie proponują (Schmidt i Michalewicz (2000a, 2000b)) kolejną znacznie 
zmodyfikowaną wersję generatora oznaczoną przez TCG-2. Definicja 
generatora TCG-2 jest następująca: 

TCG-2(n; m; ρ; c; a; p; σ; α; d)   
  

 
gdzie kolejne parametry generatora kontrolują: 
n – wymiar funkcji testowej (liczba całkowita ≥ 1) 
m – liczbę dopuszczalnych obszarów (liczba całkowita ≥ 1) 
ρ - dopuszczalność przestrzeni przeszukiwania, czyli stosunek ilościowy sumy 
obszarów dopuszczalnych do przestrzeni przeszukiwania (liczba rzeczywista  
0 ≤ ρ ≤ 1) 
c – stopień komplikacji części dopuszczalnej przestrzeni przeszukiwania (liczba 
rzeczywista 0 ≤ c ≤ 1) 
a – liczbę aktywnych ograniczeń w globalnym optimum (liczba całkowita  
0 ≤ a ≤ n) 
p – liczbę szczytów funkcji celu (liczba całkowita ≥ 1) 
σ - szerokość szczytów funkcji celu (liczba rzeczywista ≥ 0) 
α - różnicę między najniższym i najwyższym szczytem funkcji celu (liczba 
rzeczywista 0 ≤ α  ≤ 1) 
d – minimalny dystans pomiędzy różnymi obszarami dopuszczalnymi (liczba 
rzeczywista 0 ≤ d ≤ 1) 
 

Działanie generatora TCG-2 i rola wyżej wymienionych jego 
parametrów są następujące: 
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• Przestrzeń przeszukiwania S zdefiniowana jest jako n-wymiarowy 
sześcian:  

∏ =
=

n

i
S

1
1;0 .      (4.1) 

• Część dopuszczalna przestrzeni przeszukiwania jest sumą obszarów 
dopuszczalnych zwanych tu komponentami, które z kolej są sumą 
elementów zwanych boksami . Każdy z komponentów generowany jest 
trój-stopniowo przez następujące procedury (nazwy procedur 
tłumaczone z oryginału): 

o Twórz_wstępne_komponenty( m, ρ, c,  d) – procedura ta 
tworzy m losowo rozmieszczonych komponentów, które w tej 
wstępnej sytuacji są pojedynczymi boksami. Zachowana jest 
minimalna odległość d, co więcej procedura stara się aby 
wielkość tych komponentów była bardzo mała. 

o Zwiększ_wstępne_komponenty( m, ρ, c,  d) – procedura ta 
próbuje zwiększać istniejące komponenty  tak długo dopóki 
obszar dopuszczalny czyli suma komponentów nie przekracza 
ρ*(1 – c)*|S|. Oczywiście przy zachowaniu minimalnej 
odległości d. 

o Dodaj_komplikację( m, ρ, c,  d) – procedura ta ma za zadanie 
skomplikować postać obszaru dopuszczalnego, realizuje to 
poprzez losowe generowanie małych boksów i dołączanie ich 
do krawędzi innych już istniejących. Procedura ta działa tak 
długo dopóki obszar dopuszczalny czyli suma komponentów 
nie przekracza ρ*|S|. Tak jak poprzednie procedura kontroluje 
nie przekroczenie minimalnego dystansu d a ponadto 
gwarantuje, iż nie będzie istniała droga ciągłego przejścia z 
obszaru jednego komponentu do drugiego czyli, że komponenty 
– obszary dopuszczalne będą rozłączne. 

• Rysunki 49, 50 i 51 przedstawiają dwuwymiarowe przykłady  
przestrzeni przeszukiwania z wygenerowanymi za pomocą powyższych 
procedur obszarami/komponentami dopuszczalnymi. Każdy z 
komponentów składa się z co najmniej jednego boksu. Poszczególne 
komponenty narysowane są dla odróżnienia różnymi kolorami. Na 
rysunkach zaznaczono także globalne optimum. Warto zauważyć, że w 
przypadku Rysunku 50 i 51 znajduje się ono w wierzchołku jednego z 
boksów co wynika z wartości parametru a kontrolującego liczbę 
aktywnych ograniczeń w globalnym optimum (tu: a = 2). 
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Rysunek 49 TCG-2(2; 2; 0,5; 0,1; 1; 3; 0,4; 0,5; 0,01) 

Źródło: Schmidt i Michalewicz (2000a) str.6 rys.1 

Rysunek 50 TCG-2(2; 2; 0,5; 0,1; 1,3; 0,4; 0,5; 0,01) 

Źródło: Schmidt i Michalewicz (2000a)  str.6 rys.2 
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Rysunek 51 TCG-2(2; 2; 0,5; 0,5; 2; 3; 0,4; 0,5; 0,01) 

Źródło: Schmidt i Michalewicz (2000a) str.6 rys.3 
 

• Funkcja celu G(X) zdefiniowana jest na S następująco: 
)()( XgXG i=       (4.2) 

gdzie: 

ji CXCXj −≤−∀ :       (4.3) 

pkh
CX

hXg k
k

kk ,...,11
2

exp)( 2

2

=∧≤≤∧
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ −
−= α

σ
 (4.4) 

hk – wysokość k-tego szczytu funkcji G(X), 
Ck – środek k-tego szczytu G(X), wszystkie środki szczytów są 
rozmieszczane losowo poza globalnym optimum, które umieszczone 
jest tak aby spełnić żądaną liczbę aktywnych ograniczeń, 
G(X)  - jest nieróżniczkowalna i przyjmuje dla globalnego 
dopuszczalnego optimum zawsze wartość równą jeden. 

• Do generatora TCG-2 dołączona jest także procedura naliczająca 
każdorazowo dla kolejnego rozwiązania X otrzymanego dowolnym 
algorytmem ewolucyjnym – wartość funkcji CV(X) będącej miarą skali 
naruszenia ograniczeń przez to rozwiązanie. 

optimum 
globalne 
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XC

X
XCV

box

  (4.5) 

gdzie: 
Cbox – jest środkiem najbliższego rozwiązaniu X boksu. 

 
Rysunki 52, 53 i 54 przedstawiają odpowiednio przykłady funkcji celu, 

funkcji naruszenia ograniczeń i funkcji przystosowania. Przy czym funkcja 
przystosowania określona tu jest wzorem bazującym na metodzie kary 
statycznej czyli: 

)(*)()(~ XCVWXGXf −=     (4.6) 
gdzie: 
W – współczynnik kary. 

Rysunek 52 Przykład funkcji celu dla TCG-2( 1; 3; 0,5; 0; 1; 3; 0,5; 0,5; 
0,05) 

Źródło: Schmidt i Michalewicz (2000a) str.8 rys.7 
 

optimum globalne 
 
optima lokalne 



Generator problemów testowych TCG-2 

267 

 

Rysunek 53 Przykład funkcji naruszenia ograniczeń dla TCG-2( 1; 3; 0,5; 
0; 1; 3; 0,5; 0,5; 0,05) 

Źródło: Schmidt i Michalewicz (2000a) str.8 rys.8 

Rysunek 54 Przykład funkcji przystosowania dla TCG-2( 1; 3; 0,5; 0; 1; 3; 
0,5; 0,5; 0,05) i W = 10 

Źródło: Schmidt i Michalewicz (2000a)  str.8 rys.9 
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5. TESTY PRZEPROWADZONE NA PROBLEMACH 
GENEROWANYCH PRZEZ TCG-2 

Podobnie jak dla pierwszej wersji generatora TCG tak i dla drugiej jego 
autorzy przeprowadzili testy w celu zbadania wpływu poszczególnych (choć nie 
wszystkich) parametrów na skuteczność algorytmu ewolucyjnego i szansę 
osiągnięcia globalnego optimum. Także autor niniejszego opracowania 
przeprowadził testy metody Pełnego Krzyżowania na problemach 
generowanych przez TCG-2 aby ponownie ocenić jej skuteczność i stabilność. 

Zastosowany przez Schmidt’a i Michalewicza (2000a, 2000b) algorytm 
miał (identyczne jak dla TCG) następujące parametry: 
• reprezentacja rozwiązania – wektor liczb rzeczywistych 
• selekcja – turniejowa binarna 
• mutacja – gaussowska 
• prawdopodobieństwo mutacji = 0,5 
• krzyżowanie – jednolite lub heurystyczne 
• prawdopodobieństwo krzyżowania odpowiednio = 0,15; 0,35 
• liczebność populacji = 100 
• warunek zatrzymania algorytmu – poprawa wyniku w ostatnich 10000 

iteracjach mniejsza od 0,001 
• algorytm podobnie jak poprzednio bazował na metodzie kary statycznej 
 

Analogicznie, Gwiazda zastosował metodę Pełnego Krzyżowania w 
identycznej postaci co dla testów przeprowadzonych na TCG. 

Oba algorytmy ewolucyjne przetestowano pod kątem zmian wartości 
parametrów: n, ρ, c, a, p, σ. Zmian parametrów m,α i d autorzy TCG-2 nie 
testowali stąd i Gwiazda je tutaj pominął. Wstępne wartości parametrów TCG-2  
były następujące: 
 
n = 30; m = 3; ρ = 0,1; c = 0,5; a = 1; p = 30; σ = 0,5; α = 0,1; d = 0,05 . 
 

Dla każdego zmienianego parametru przeprowadzono po 100 
niezależnych przebiegów algorytmów, Rysunki od 55 do 66 przedstawiają 
osiągnięte wyniki przez obie metody przy czym: 

• oś pionowa jest osią wyników osiąganych przez algorytm, 
• oś pozioma jest osią zmiany wartości badanego parametru, 
• linią ciągłą oznaczono średnią z wyników osiągniętych przez najlepsze 

dopuszczalne rozwiązanie, 
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• linią przerywaną oznaczono liczbę trafień w globalne optimum – czyli 
procent przebiegów algorytmu w których znaleziono globalne optimum. 

Dodatkowo wyniki otrzymane metodą Pełnego Krzyżowania przedstawiono 
także w formie tabelarycznej – Tabele 33-38. Tabele te zawierają także wartości 
współczynnika zmienności metody Pełnego Krzyżowania obliczonego dla 
każdego przypadku. 

Tabela 33 Testy metody Pełnego Krzyżowania dla zmiany współczynnika n 
w przedziale <0; 100> 

Zmiana 
współczynnika n Średnia Liczba trafień Współczynnik 

zmienności 
10 0,99682815 95% 1,92% 
25 0,90934705 50% 13,34% 
50 0,8829569 40% 15,23% 
75 0,8595354 10% 11,51% 

100 0,672216 10% 37,30% 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 34 Testy metody Pełnego Krzyżowania dla zmiany współczynnika ρ  
w przedziale <0; 0,8> 

Zmiana 
współczynnika ρ Średnia Liczba trafień Współczynnik 

zmienności 
0,0001 0,92537095 70% 13,16% 
0,001 0,92965875 60% 11,92% 
0,01 0,93323885 60% 11,63% 
0,1 0,8961281 30% 10,87% 
0,2 0,896286 15% 6,90% 
0,4 0,89849794 10% 8,40% 
0,6 0,8784625 10% 11,08% 
0,8 0,90825 5% 8,18% 

 Źródło: opracowanie własne 

Tabela 35 Testy metody Pełnego Krzyżowania dla zmiany współczynnika  c 
w przedziale <0; 0,8> 

Zmiana 
współczynnika c Średnia Liczba trafień  Współczynnik 

zmienności 
0,01 0,9378801 40% 7,27% 
0,05 0,8454255 30% 15,71% 
0,2 0,8711736 40% 14,56% 
0,4 0,8300618 10% 14,54% 
0,6 0,8465025 10% 9,89% 
0,8 0,9172664 10% 7,60% 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 55 Testy Schmidt’a i Michalewicza dla zmiany parametru  n w 
przedziale  <0; 100>  

Źródło: Schmidt i Michalewicz (2000b) str.8 rys.5 

Rysunek 56 Testy metody Pełnego Krzyżowania dla zmiany współczynnika 
n w przedziale <0; 100>  

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 57 Testy Schmidt’a i Michalewicza dla zmiany parametru  ρ  w 
przedziale  <0; 0,8> 

Źródło: Schmidt i Michalewicz (2000b) str.8 rys.6 
 

Rysunek 58 Testy metody Pełnego Krzyżowania dla zmiany współczynnika 
ρ w przedziale <0; 0,8> 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 59 Testy Schmidt’a i Michalewicza dla zmiany parametru  c w 
przedziale  <0; 0,8> 

Źródło: Schmidt i Michalewicz (2000b) str.8 rys.7 

Rysunek 60 Testy metody Pełnego Krzyżowania dla zmiany współczynnika  
c w przedziale <0; 0,8> 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 36 Testy metody Pełnego Krzyżowania dla zmiany współczynnika  a 
w przedziale <0, 30> 

Zmiana 
współczynnika a Średnia Liczba trafień Współczynnik 

zmienności 
5 0,85298 10% 12,31% 

10 0,8702895 5% 11,96% 
15 0,824395 0% 11,94% 
20 0,83791 0% 10,81% 
25 0,88082 0% 6,00% 
30 0,824165 0% 12,37% 

Źródło: opracowanie własne 
 

Rysunek 61 Testy Schmidt’a i Michalewicza dla zmiany parametru a w 
przedziale  <0; 30> 

 
Źródło: Schmidt i Michalewicz (2000b) str.8 rys.8 
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Rysunek 62 Testy metody Pełnego Krzyżowania dla zmiany współczynnika  
a w przedziale <0; 30> 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 37 Testy metody Pełnego Krzyżowania dla zmiany współczynnika  p 
w przedziale <0; 100> 

Zmiana 
współczynnika p Średnia Liczba trafień Współczynnik 

zmienności 
10 0,9409091 73% 11,04% 
20 0,9309091 36% 6,42% 
30 0,9763636 64% 3,58% 
50 0,9490909 27% 4,13% 
70 0,9430769 15% 4,60% 

100 0,9350000 10% 5,94% 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 63 Testy Schmidt’a i Michalewicza dla zmiany parametru p w 
przedziale  <0; 100> 

Źródło: Schmidt i Michalewicz (2000b) str.9 rys.9 
 

Rysunek 64 Testy metody Pełnego Krzyżowania dla zmiany współczynnika  
p w przedziale <0; 100> 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 38 Testy metody Pełnego Krzyżowania dla zmiany współczynnika σ 
w przedziale <0; 14> 

Zmiana 
współczynnika σ Średnia Liczba trafień Współczynnik 

zmienności 
0,01 0 0% 0,00% 
0,1 0,63 18% 43,67% 
0,5 0,91 50% 17,00% 
1 0,99 83% 1,15% 
2 1 100% 0,00% 
4 1 100% 0,00% 
6 1 100% 0,00% 

10 1 100% 0,00% 
14 1 100% 0,00% 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 65 Testy Schmidt’a i Michalewicza dla zmiany parametru σ w 
przedziale  <0; 14> 

Źródło: Schmidt i Michalewicz (2000b) str.8 rys.9 
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Rysunek 66 Testy metody Pełnego Krzyżowania dla zmiany współczynnika 
σ w przedziale <0; 14> 

Źródło: opracowanie własne 

Wnioski 
Na podstawie przeprowadzonych przez siebie testów autorzy TCG-2 

dochodzą do wniosku, że „...największy wpływ na skuteczność(algorytmu 
ewolucyjnego) i na szansę znalezienia globalnego optimum ma zmiana 
następujących parametrów (w następującym porządku): wymiar „n”, szerokość 
szczytów funkcji celu „σ”, liczba szczytów funkcji celu „p” ... zmiana 
dopuszczalności przestrzeni przeszukiwania „ρ”, stopnia komplikacji części 
dopuszczalnej „c” lub liczby aktywnych ograniczeń „a” ma relatywnie mały 
wpływ...”. I rzeczywiście, analogiczne wnioski można wysnuć obserwując 
także wyniki otrzymane metodą Pełnego Krzyżowania.  

Ponadto, Pełne Krzyżowanie dla wszystkich przeprowadzonych testów 
okazało się skuteczniejsze od metody zastosowanej przez autorów TCG-2 158 
zarówno pod względem średniej z wyników uzyskiwanych przez najlepsze 
rozwiązania jak i pod względem liczby trafień w globalne optimum. Dyspersja 
mierzona współczynnikiem zmienności  - wyników uzyskiwanych tu przez 
Pełne Krzyżowanie nie przekracza poza jednym przypadkiem poziomu 20% 

                                                      
158 jest to jak dotąd jedyna metoda  (poza – Pełnym Krzyżowaniem) którą testowano na problemach 
generowanych przez TCG-2  
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stąd zgodnie z Bielecką (2001), można uznać tę metodę za stabilną także w 
obrębie problemów generowanych przez TCG-2. 
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CZĘŚĆ IV 
BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE – 

PRZYKŁAD EMPIRYCZNY - ZADANIE 
TRANSPORTOWE 

Aby nie dokonywać wnioskowania na podstawie testów na jednym 
tylko zestawie testowym, co zrealizowane zostało w drugiej części opracowania 
, w części trzeciej dokonano weryfikacji proponowanej w opracowaniu metody 
na obszarze sztucznych problemów, generowanych przez specjalne generatory 
testów. Bieżąca część dopełni tej weryfikacji i skonfrontuje proponowaną 
metodę z algorytmem ewolucyjnym, którego postać została specjalnie 
dostrojona do charakteru konkretnego rozwiązywanego tu problemu – 
problemem tym będzie zbilansowane nieliniowe zadanie transportowe. 
Dodatkowo, także w tej części wyniki osiągnięte przez proponowaną metodę 
skonfrontowane zostaną z wynikami osiąganymi przez dwie tradycyjne metody 
badań operacyjnych co zdaniem autora zasugeruje niejednokrotną przewagę 
stosowania algorytmów ewolucyjnych dla problemów nieliniowych z 
ograniczeniami w miejsce metod tradycyjnych. 
 
 

 



 

280 

 



Problemy 

281 

1. PROBLEMY 

 Problemami testowymi rozpatrywanymi w tej Części opracowania 
będą: zastosowany w Części poprzedniej do porównywania algorytmów 
ewolucyjnych zestaw problemów G1-G11 i przedstawiony przez Michalewicza 
(1999) problem zbilansowanego nieliniowego zadania transportowego z 
pięcioma różnymi postaciami funkcji celu..  Wybór takiego pola testowego 
podyktowany był: 

 w wypadku zestawu G1-G11 oczywistą potrzebą sprawdzenia czy 
klasyczna metoda badań operacyjnych będzie równie skuteczna co 
najlepszy dla G1-G11 algorytm ewolucyjny przedstawiony w Części 
drugiej159; 

 potrzebą skonfrontowania najlepszego dla G1-G11 algorytmu 
ewolucyjnego  - z klasyczną metodą badań operacyjnych na innym niż G1-
G11 obszarze testowym i z algorytmem ewolucyjnym zaprojektowanym 
specjalnie dla danego problemu; motywacja wyboru problemu 
transportowego była zgodna z samą motywacją jego autora (Michalewicz 
(1999)): „Do badania wybrano zadanie transportowe, gdyż charakteryzuje 
się ono stosunkowo prostym wypukłym zbiorem rozwiązań 
dopuszczalnych. Umożliwiło to łatwiejsze utrzymanie dopuszczalności 
rozwiązań. Można więc było badać jedynie wpływ funkcji celu na 
zachowanie się algorytmu.”  

 
 Zestaw problemów G1-G11 przedstawiony jest w dodatku A do 
niniejszego opracowania poniżej więc za Michalewiczem (1999) przedstawiony 
zostanie określone tamże zbilansowane nieliniowe zadanie transportowe. 

Zbilansowane nieliniowe zadanie transportowe 

minimalizuj160 ∑∑
= =

n

i

k

j
ijxf

1 1
)(     1.1 

przy spełnieniu ograniczeń: 

∑
=

=
k

j
ij isourx

1
)(  dla i=1,...,n    1.2 

                                                      
159 to jest - oczywiście metoda Pełnego Krzyżowania 
160 zachowano oryginalną definicję problemu i wszystkie użyte oryginalne oznaczenia   



Część IV Badania uzupełniające – zadanie transportowe 

282 

∑
=

=
n

i
ij jdestx

1

)(  dla j=1,...,k    1.3 

0≥ijx  dla i=1,...,n i j=1,...,k    1.4 
gdzie: 
xij – ilość towaru transportowanego z punktu nadania i do punktu odbioru j 
n – liczba punktów nadania 
k – liczba punktów odbioru 
sour(i) – poziom zapasów w i-tym punkcie nadania (określony w Tabeli 40) 
dest(j) – zapotrzebowanie w j-tym punkcie odbioru (określony w Tabeli 40) 
 
 Dla celów testowych zaproponowano sześć postaci funkcji celu f(X). 
Funkcje te arbitralnie sklasyfikowano (Michalewicz (1999)) jako tak zwane: 

 funkcje praktyczne badań operacyjnych, 
 funkcje rozsądne – najczęściej pojawiające się w podręcznikach 

optymalizacji, 
 funkcje inne – trudne dla metod optymalizacji. 

 
 Wzory od 1.5 do 1.10 przedstawiają zaproponowane funkcje przy czym 
dwie pierwsze A(X) i B(X) to funkcje praktyczne, kolejne dwie C(X) i D(X) to 
funkcje rozsądne i ostatnie dwie E(X) i F(X) to funkcje inne, trudne dla metod 
optymalizacji. 
Funkcja A(X) 
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gdzie S jest mniejsze niż typowa wartość x. 
 
Funkcja B(X) 
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gdzie S jest rzędu typowej wartości x. 
 
Funkcja C(X) 

2)( ijijij xcxC =  .     1.7 
 
Funkcja D(X) 

ijijij xcxD =)( .     1.8 

 
 
 
Funkcja E(X) 
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gdzie S jest rzędu typowej wartości x. 
 
Funkcja F(X) 
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⎠
⎞
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gdzie S jest rzędu typowej wartości x. 
 
Gdzie: 
cij – współczynniki kosztu przewozu z punktu nadania i do punktu odbioru j, 
skalujące podstawowy kształt funkcji, przedstawione w Tabeli 39, 
S – cechy zadania testowego, wyznaczone za pomocą próbnych obliczeń i tak 
dla funkcji A(X)  S=2, dla funkcji B(X), E(X) i F(X) S=5. 
 

Tabela 39 Koszty przewozów dla testowego zbilansowanego nieliniowego 
zadania transportowego 

cij 
j 
i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 15 3 23 1 19 14 6 16 41 33 
2 13 17 30 36 20 17 26 19 3 33 
3 37 17 30 5 48 27 8 25 36 21 
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4 13 13 31 7 35 11 20 41 34 3 
5 31 24 8 30 28 33 2 8 1 8 
6 32 36 12 9 18 1 44 49 11 11 
7 49 6 17 0 42 45 22 9 10 47 
8 2 21 18 40 47 27 27 40 19 42 
9 13 16 25 21 19 0 32 20 32 35 

10 23 42 2 0 9 30 5 29 31 29 
Źródło: Michalewicz (1999) 
 

Tabela 40 Poziomy zapasów w punktach nadania i zapotrzebowanie w 
punktach odbioru dla zbilansowanego nieliniowego zadania 
transportowego 

numer punktu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Zapasy w 

punktach nadania 8 8 2 26 12 1 6 18 18 1 

Zapotrzebowanie 
w punktach 

odbioru 
19 2 33 5 11 11 2 14 2 1 

Źródło: Michalewicz (1999)
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2. METODY 

 Przedstawione w Części drugiej wyniki licznych testów wykazały, iż na 
zestawie problemów G1-G11 najlepsze rezultaty uzyskała druga metoda 
Gwiazdy nazwana Pełnym Krzyżowaniem. Ostateczna jej postać uzyskiwała w 
każdym przebiegu wyniki równe optymalnym lub też najlepszym dotychczas 
znanym wynikom – stąd też metoda ta po poddaniu jej kilku modyfikacjom 
zostanie tu skonfrontowana pod względem efektywności z następującymi 
metodami: 

 dla zestawu G1-G11 z metodą DONLP2 (Spellucci (1998)), 
 dla zbilansowanego nieliniowego zadania transportowego z metodami 

GAMS161 (Broke i inn. (1988)) i GENETIC2 (Michalewicz (1999)). 

2.1 DONLP2 
 Wah i Wang (1999) zaproponowali nową postać metody 
Symulowanego Wyżarzania dla optymalizacji problemów nieliniowych z 
ograniczeniami. Przedstawili oni wyniki wielu intensywnych testów 
porównujących między innymi efektywność swojej metody z klasyczną metodą 
badań operacyjnych. Jednym z zestawów testowych był zestaw G1-G11 a 
wybraną do testów metodą badań operacyjnych był popularny pakiet DONLP2  
(Spelucci (1988))  stosujący metodę SQP.  
 Wyniki otrzymane przez Wah’a i Wang’a dla zestawu G1-G11 
pakietem DONLP2 zostaną tu wykorzystane w celu porównania ich z wynikami 
uzyskanymi Pełnym Krzyżowaniem. 

2.2 GAMS 
 Zbilansowane nieliniowe zadanie transportowe z Michalewicz (1999) 
określone zostało przez jego autorów w celu zbadania efektywności 
zaproponowanego tamże algorytmu ewolucyjnego zaprojektowanego specjalnie 
z myślą o rozwiązywaniu macierzowych zadań optymalizacji z ograniczeniami. 
Algorytm ten nazwany GENETIC-2 (przedstawiony poniżej) porównany został 
z systemem GAMS jako, że wedle Michalewicza (1999) jest on „typowym 
przykładem metody o obecnej standardowej efektywności rozwiązań”.  

                                                      
161 skrót od: General Algebraic Modelling System z modułem optymalizującym MINOS 
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 Porównanie GAMS i GENETIC-2 zostało zrealizowane oczywiście na 
drodze rozwiązywania wyżej omówionego zbilansowanego nieliniowego 
zadania transportowego. Jednak z powodu konieczności wyznaczania gradientu 
funkcji celu w GAMS niezbędna była modyfikacja niektórych postaci funkcji 
celu w tymże zadaniu. Poniżej ściśle cytując Michalewicza (1999) wyliczone 
zostały te modyfikacje: 

 Funkcja A(X) 
Do aproksymacji każdego z pięciu kroków użyto oddzielnych funkcji 
arcus tangens. Wprowadzono parametr PA do sterowania „dokładnością” 
dopasowania. Koszt łuku [i, j] wynosił: 
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 Funkcja B(X) 

Ponownie użyto funkcji arcus tangens, tym razem do aproksymacji 
każdego z trzech gradientów. Do sterowania dokładnością dopasowania 
wprowadzono parametr PB. Koszt na łuku [i, j] wynosił: 
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 Funkcja D(X) 

Aby uniknąć kłopotów z liczeniem gradientu w zerze lub w pobliżu zera 
zmieniono funkcję D na: 

( )ε+= XDXD I )(      2.3 
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 Podobnie jak dla pakietu DONLP2, wyniki uzyskane przez GAMS i 
GENETIC-2 zostaną tu także wykorzystane w celu porównania ich z wynikami 
uzyskanymi Pełnym Krzyżowaniem. 

2.3 GENETIC-2 
 Jak już wyżej wspomniano GENETIC-2 został zaprojektowany 
specjalnie z myślą o rozwiązywaniu macierzowych zadań optymalizacji z 
ograniczeniami stąd też jest ściśle dedykowany dla tej klasy problemów. 
Ciekawą rzeczą będzie więc porównanie wyników GENETIC-2 z wynikami 
uzyskanymi metodą ogólną jaką jest Pełne Krzyżowanie dla problemu dla 
którego GENETIC-2 został zaprojektowany a więc dla zbilansowanego 
nieliniowego zadania transportowego. 
 Poniżej zostaną omówione poszczególne elementy algorytmu 
GENETIC-2. 

Reprezentacja rozwiązania 
 Każde rozwiązanie z populacji reprezentowane jest w postaci macierzy 
X = (xij) (i=1...,n; j=1,...,k). Gdzie xij – jest liczbą rzeczywistą określającą ilość 
towaru transportowanego z punktu nadania i do punktu odbioru j, n – jest liczbą 
punktów nadania, k – jest liczbą punktów odbioru. Jest oczywiste, że ten sposób 
reprezentacji rozwiązania jest najbardziej naturalny dla rozpatrywanego tu 
problemu transportowego. 

Inicjalizacja populacji 
 Rozwiązania zadania 1.1 generowane przez GENETIC-2 muszą 
oczywiście spełniać zestaw ograniczeń określonych przez wzory 1.2-1.4. 
Realizowane to jest poprzez: 

 wygenerowanie takiej inicjalnej populacji w której wszystkie rozwiązania 
będą spełniały wszystkie ograniczenia, 

 zdefiniowanie takich operatorów mutacji i krzyżowania, które będą 
generowały rozwiązania potomne także spełniające wszystkie ograniczenia. 

 
 Listing 20 przedstawia zaproponowaną (Michalewicz (1999)) procedurę 
generującą pojedynczą macierz rozwiązania spełniającego wszystkie 
ograniczenia określone w 1.2-1.4. Procedura ta uruchamiana jest wielokrotnie 
aż do wypełnienia inicjalnej populacji. Operatory genetyczne mutacji i 
krzyżowania przedstawiono w dalszej części rozdziału. 
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Listing 20 Procedura generująca pojedynczą macierz rozwiązania 
spełniającą wszystkie ograniczenia dla zbilansowanego nieliniowego 
zadania transportowego 

procedure inicjalizacja(macierz dest[k], macierz sour[n]) 
ustaw wszystkie pozycje od 1 do k*n w X = (xij) jako nieodwiedzone 
 repeat 
 wybierz losowo liczbę q z zakresu od 1 do k*n i ustaw odpowiednią pozycję  
  jako odwiedzoną 
 i := ⎣(q-1)/k+1⎦ 
 j := (q-1) mod k+1 
 val := min(sour[i],dest[j]) 
 xij := val 
 sour[i] := sour[i] – val 
 dest[j] := dest[j] - val 
 until wszystkie pozycje będą odwiedzone 
end procedure 
Źródło:Michalewicz (1999) 
 
 Jak widać powyższa procedura generuje tylko rozwiązania 
całkowitoliczbowe, w wypadku gdy z natury problemu wynika, iż macierz 
rozwiązania X = (xij) może zawierać składowe rzeczywiste rolą operatorów 
mutacji i krzyżowania jest takie składowe uzyskać w toku dalszego 
przetwarzania inicjalnej populacji. 

Operator krzyżowania 
 Operator krzyżowania jest analogiczny do krzyżowania arytmetycznego 
stosowanego dla reprezentacji wektorowej. Dla dwu rodzicielskich macierzy 
rozwiązań X i Y tworzone są w wyniku krzyżowania dwie potomne macierze 
rozwiązań U  i V  w następujący sposób: 

U = c1X + c2Y      2.4 
V = c1Y + c2X      2.5 

gdzie: 
c1, c2 ≥  0 
c1 + c2 =1 
 
 Należy zauważyć, że tak zdefiniowany operator krzyżowania przy 
wypukłym zbiorze ograniczeń (co ma tu miejsce) gwarantuje, że z 
dopuszczalnych rozwiązań rodzicielskich zawsze utworzy dopuszczalne 
rozwiązania potomne.  
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Operatory mutacji 
 Zastosowany operator mutacji bazuje na wyżej opisanej procedurze 
Inicjalizacja (patrz: Listing 20) zdolnej generować macierz określonych 
wymiarów spełniającą ograniczenia nałożone na sumy jej wierszy i kolumn. 
Jego postać jest następująca: 
1. z wybranej do mutacji macierzy X = (xij) losowane są konkretne wiersze i 

kolumny które mają być poddane mutacji; 
2. elementy z X = (xij)  znajdujące się na przecięciu wylosowanych wierszy i 

kolumn tworzą podmacierz W; 
3. obliczane są sumy wierszy i kolumn podmacierzy W; 
4. procedurą Inicjalizacja generowana jest nowa postać podmacierzy W → WI 

przy czym wyżej wspomniane sumy traktowane są jako ograniczenia dla 
procedury Inicjalizacja; 

5. wartości z WI umieszczane są w odnośne miejsca do macierzy X, która tym 
samym staje się nową, zmutowaną macierzą XI. 

 
 Tak zdefiniowany operator mutacji zawsze gwarantuje, że z 
rodzicielskiego rozwiązania dopuszczalnego utworzone zostanie dopuszczalne 
rozwiązanie potomne.  
 W dalej opisanych testach zastosowano dwie wersje przedstawionego 
wyżej operatora mutacji: mutacja-1 i mutacja-2. Różnią się one jedynie 
zastosowaną postacią procedury Inicjalizacja -  mutacja-1 stosuje tę procedurę 
w niezmienionej formie, zaś mutacja-2 modyfikuje ją tak jak to przedstawia 
Listing 21 (wiersze zmodyfikowane podkreślono). Celem wprowadzonej 
modyfikacji jest pojawienie się na mutowanych pozycjach macierzy losowych 
liczb rzeczywistych z zakresu określoności zamiast całkowitych jak w 
niezmienionej postaci procedury. Wprowadzenie losowych liczb może jednak 
prowadzić do naruszenia ograniczeń stąd ostatni wiersz zmodyfikowanej 
procedury zawiera komendę wymuszającą dokonanie dodawań 
przywracających dopuszczalność generowanej podmacierzy.  
 

Listing 21 Zmodyfikowana postać procedury generująca pojedynczą 
macierz rozwiązania spełniającą wszystkie ograniczenia dla 
zbilansowanego nieliniowego zadania transportowego 

procedure inicjalizacja2(macierz dest[k], macierz sour[n]) 
ustaw wszystkie pozycje od 1 do k*n w X = (xij) jako nieodwiedzone 
 repeat 
 wybierz losowo liczbę q z zakresu od 1 do k*n i ustaw odpowiednią pozycję  
  jako odwiedzoną 
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 i := ⎣(q-1)/k+1⎦ 
 j := (q-1) mod k+1 
 val1 := min(sour[i],dest[j]) 
  if (i jest ostatnim możliwym wierszem) or (j jest ostatnią możliwą 
   kolumną) then 
  val := val1 
  else 
  val := rzeczywista liczba losowa z <0; val1> 
  end if 
 xij := val 
 sour[i] := sour[i] – val 
 dest[j] := dest[j] - val 
 until wszystkie pozycje będą odwiedzone 
zrób konieczne dla zachowania dopuszczalności dodawania 
end procedure 
Źródło: na podstawie Michalewicz (1999) 

2.4 PEŁNE KRZYŻOWANIE 
 Metoda Pełnego Krzyżowania została przedstawiona w rozdziale 5.5 
Części drugiej. Poniżej przedstawione są jej modyfikacje jakie wprowadzono na 
drodze poszukiwania jeszcze skuteczniejszej postaci tej metody, modyfikacje te 
wynikają głównie ze znacznego wzrostu (w porównaniu z problemami G1-G11) 
długości wektora rozwiązania.  
 Kluczowym elementem metody Pełnego Krzyżowania jest zastosowany 
w niej operator krzyżowania. Przypomnijmy, że (patrz: Listing 22) operator ten 
realizuje wielokrotne krzyżowanie podanego na wejściu rozwiązania 
rodzicielskiego z wszystkimi pozostałymi rozwiązaniami z bieżącej populacji. 
Przy czym samo krzyżowanie odbywa się dla każdej kolejnej pary składowych 
rozwiązań rodzicielskich na zasadzie losowania z równym 
prawdopodobieństwem (równym 1/2) czy realizowana będzie kombinacja 
liniowa tych składowych czy pozostawiona zostanie bez zmian wartość 
składowej pierwszego z krzyżowanych rozwiązań.  
 Pierwszą modyfikacją tu wprowadzoną (patrz: Listing 23, zmiany 
zaznaczono przez pojedyncze podkreślenie) jest zmiana sposobu określania 
kiedy realizowana będzie kombinacja liniowa a kiedy nie. Mianowicie dla 
pierwszych 20% powtórzeń krzyżowania tej samej pary rozwiązań 
rodzicielskich kombinacja liniowa realizowana jest z prawdopodobieństwem 
równym 1/5. Dla kolejnych 20% prawdopodobieństwo to wzrasta do 2/5, i tak 
dalej aż do osiągnięcia wartości 1 dla ostatnich 20% operacji krzyżowania.  
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 Druga modyfikacja (patrz: Listing 23, zmiany zaznaczono przez 
podwójne podkreślenie) dotyczy samego sposobu realizacji kombinacji liniowej 
(o ile takowa ma być zrealizowana), tym razem nie jest to czysta kombinacja 
liniowa w której współczynnik α∈<0;1> lecz α∈<-0,5; 1,5> dzięki czemu 
kombinacja dwu składowych wykracza poza odcinek je łączący. W wypadku 
gdy taka operacja tworzy składową której wartość wykracza poza jej dziedzinę 
– automatycznie zamieniana jest ona na dolną lub górną granicę dziedziny. 
 Trzecia modyfikacja wynika z faktu, iż z uwagi na bardzo dużą liczbę 
składowych wektora rozwiązania zwiększona została w porównaniu z wyżej 
opisanymi testami liczność populacji – dlatego też nie jest realizowane 
krzyżowanie z każdym z członków populacji co drastycznie zwiększyłoby czas 
obliczeń, lecz z wylosowanymi 10% z tejże populacji (patrz: Listing 23, zmiany 
zaznaczono podwójną falką). 
 

Listing 22 Przypomnienie postaci operatora pełnego krzyżowania  - wersja 
druga 

Przyjęto oznaczenia te same co w Listingu 18 
procedure operator_pełnego_krzyżowania_wersja_2(X∈P(t-1)) 
BEST := X 
 repeat dla każdego Y∈P(t-1) różnego od X 
  repeat k-razy generuj rozwiązanie potomne V 
   repeat dla każdego i-tej składowej 
   β := rzeczywista liczba losowa z przedziału <0; 1> 
    if β < 0,5 then 
    α := rzeczywista liczba losowa z przedziału <0; 1> 
    vi := αxi + (1 - α)yi 
    else 
    vi := xi 
    end if 
   end repeat 
   if V jest lepszy od BEST then 
    BEST := V 
   end if 
  end repeat 
 end repeat 
return(BEST) 
end procedure 
Źródło: opracowanie własne Gwiazda (2002a, 2002b) 
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Listing 23 Zmodyfikowana dla zbilansowango nieliniowego zadania 
transportowego postać operatora pełnego krzyżowania 

NUM – bieżący numer powtórzenia operacji krzyżowania dla tej samej pary 
rozwiązań rodzicielskich 
pkom – prawdopodobieństwo realizacji kombinacji liniowej składowych pary 
rozwiązań 
q, s – rzeczywiste zmienne pomocnicze 
Pozostałe oznaczenia te same co w Listingu 22 
procedure operator_pełnego_krzyżowania_wersja_2_bis(X∈P(t-1)) 
BEST := X 
 repeat dla każdego Y∈P(t-1) różnego od X 
 β := rzeczywista liczba losowa z przedziału <0; 1> 
 if β < 0,1 then 
  repeat k-razy generuj rozwiązanie potomne V 
  NUM := numer bieżącego iteracji generującej rozwiązanie potomne V 
   repeat dla każdego i-tej składowej 
   q := k /5 
   s := 1/5 
    if 0 < NUM and NUM ≤ q then 
    pkom  :=s 
    else  if q < NUM and NUM ≤ 2q then 
    pkom := 2s 
    else  if 2q < NUM and NUM ≤ 3q then 
    pkom := 3s 
    else  if 3q < NUM and NUM ≤ 4q then 
    pkom := 4s 
    else  if 4q < NUM then 
    pkom := 5s 
    end if 
   β := rzeczywista liczba losowa z przedziału <0; 1> 
    if β ≤ pkom  then 
    α := rzeczywista liczba losowa z przedziału <-0,5; 1,5> 
    vi := αxi + (1 - α)yi 
     if  l

ii xv <  then 

     l
ii xv =:  

     else 
      if i

u
i vx <  

      u
ii xv =:  
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      end if 
     end if 
    else 
    vi := xi 
    end if 
   end repeat 
   if V jest lepszy od BEST then 
    BEST := V 
   end if 
  end repeat 
 end if 
 end repeat 
return(BEST) 
end procedure 
Źródło: opracowanie własne 
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3. REZULTATY 

 Przedstawiony zostanie tu opis i wyniki przeprowadzonych testów dla 
problemów z zestawu G1-G11 i dla zbilansowanego nieliniowego zadania 
transportowego. Zostaną też podane wartości tych wszystkich parametrów 
sterujących zastosowanych metod, które nie zostały już wcześniej określone. 

3.1 DLA G1-G11 
 W Części drugiej opracowania została wyłoniona najskuteczniejsza dla 
zestawu G1-G11 metoda z pośród wszystkich prezentowanych algorytmów 
ewolucyjnych – metodą tą jest Pełne Krzyżowanie osiągające dla każdego 
problemu z zestawu w każdym swym przebiegu ten sam wynik równy 
rozwiązaniu optymalnemu lub najlepszemu dotychczas znalezionemu przez 
inne metody. Ostateczne wyniki jakie osiągnęło Pełne Krzyżowanie prezentuje 
Tabela 32 i stamtąd zostaną one pobrane w celach porównawczych. Wyniki 
Pełnego Krzyżowania porównane zostaną z wynikami jakie uzyskali dla 
zestawu G1-G10 (dla problemu G11 testów nie przeprowadzano) Wah i Wang 
(1999) metodą DOLNP2.  
 
 Parametry przeprowadzonych testów były następujące: 

 testy z zastosowaniem Pełnego Krzyżowania – takie jak Test trzeci w 
rozdziale 5.5 Części II-giej, 

 testy z zastosowaniem DOLNP2 – z uwagi na fakt, iż DOLNP2 jest 
metodą przeszukiwania lokalnego silnie zależną od punktu startu dla 
każdego z problemów z zestawu G1-G10 przeprowadzono po 100 testów 
gdzie każdy kolejny test zaczynał się z innego losowo wygenerowanego 
punktu, wyjątek stanowi problem G2 dla którego przeprowadzano większą 
liczbę testów o czym poniżej.  

 
 Tabela 41 prezentuje wyniki przeprowadzonych testów. Kolumny 
trzecia i piąta Tabeli prezentują najlepsze wyniki uzyskane odpowiednio przez 
Pełne Krzyżowanie i DOLNP2, kolumny czwarta i szósta prezentują procent 
uzyskania odnośnego wyniku – czyli w jakim procencie wszystkich 
przeprowadzonych dla odnośnego problemu testów wskazany najlepszy wynik 
był uzyskany. 
 Wynik wykazany dla DOLNP2 dla problemu G2 został uzyskany nie 
jak w wypadku pozostałych problemów na drodze 100 testów lecz 240. Po 100 
testach DOLNP2 uzyskiwał znacznie gorszy wynik równy 0,391153, co gorsza 
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drastyczne zwiększenie liczby testów do 10000 nie przyniosło znaczącej 
poprawy – osiągnięty najlepszy wynik był równy 0,736554. 
 

Tabela 41 Porównanie wyników uzyskanych metodami DOLNP2 i Pełnym 
Krzyżowaniem na zestawie testowym G1-G11 

Identyfikator
Problemu 

Dokładne 
Optimum 

Pełne 
Krzyżowanie

% 
uzyskania 

DOLNP2 % 
uzyskania 

G1 (min) -15 -15 100% -15 14,8% 
G2 (max) Nieznane 

(0,803619) 
0,803619 100% 0,640329 0,4% 

G3 (max) 1,0 1,0 100% 1,0 93,1% 
G4 (min) -30665,5 -30665,5 100% -30665,5 61,4% 
G5 (min) Nieznane 

(4221,956) 
4221,956 100% 4221,956 94,0% 

G6 (min) -6961,81 -6961,81 100% -6961,81 87,2% 
G7 (min) 24,3062 24,3062 100% 24,3062 99,3% 
G8 (min) Nieznane 

(0,095825) 
0,095825 100% 0,095825 44,9% 

G9 (min) 680,63 680,63 100% 680,63 99,7% 
G10 (min) 7049,33 7049,248 100% 7049,33 29,1% 
G11 (min) 0,75 0,75 100% _ _ 

ŚREDNIA Z % UZYSKANIA 100%  62,04% 
Źródło:  na postawie Gwiazda (2002a, 2002b) i Wah i Wang (1999) 

Wnioski  
 Jak widać z Tabeli 41 poza przypadkiem problemu G2 dla DOLNP2, 
obie metody potrafiły znaleźć rozwiązania dopuszczalne o wartości funkcji celu 
równej dokładnemu optimum (bądź najlepszemu dotychczas znanemu 
wynikowi) . Warto jednak zauważyć, że procent uzyskania (patrz: Rysunek 67) 
– a więc procent przebiegów testowych w których uzyskano najlepszy wynik 
znacznie się różni dla obu metod. Pełne Krzyżowanie było w pełni stabilne - 
znajdowało najlepsze rozwiązanie w każdym przebiegu testowym podczas gdy 
DOLNP2 średnio w co drugim. Jest to spowodowane lokalną naturą 
przeszukiwania tej metody silnie zależną od punktu startu, co więcej jak łatwo 
widać na przykładzie problemu G2 charakteryzującego się bardzo dużą liczbą 
ekstremów lokalnych – zwiększanie liczby testów niekoniecznie przynosi 
pożądane efekty. Zdaniem autora to spostrzeżenie162 może sugerować163 
niejednokrotną przewagę stosowania algorytmów ewolucyjnych dla 
                                                      
162 uzupełnieniem będą wyniki zaprezentowane w następnym rozdziale gdzie porównane zostaną wyniki 
uzyskane Pełnym Krzyżowaniem z wynikami metody GAMS 
163 sugestia ta wymaga jednak potwierdzenia na drodze ewentualnych dalszych badań, które nie były 
przedmiotem niniejszego opracowania 
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decyzyjnych problemów nieliniowych z ograniczeniami w miejsce metod 
tradycyjnych. 
 

Rysunek 67 Porównanie procentu uzyskania najlepszych wyników dla 
testów na zestawie G1-G11 metod Pełnego Krzyżowania i DOLNP2 
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Źródło: na postawie Gwiazda (2002a, 2002b) i Wah i Wang (1999) 

3.2 DLA ZBILANSOWANEGO NIELINIOWEGO 
ZADANIA TRANSPORTOWEGO 

 U Michalewicza (1999) określone zostało wyżej przedstawione 
zbilansowane nieliniowe zadanie transportowe. Autor tegoż problemu postawił 
sobie za cel porównanie efektywności specjalnie zaprojektowanego dla tego 
typu problemów algorytmu ewolucyjnego GENETIC-2 z klasyczną metodą 
badań operacyjnych reprezentowaną przez system GAMS. Poniżej 
przedstawione zostaną wyniki uzyskane przez te metody wraz z wynikami 
uzyskanymi dla tego samego problemu przez Pełne Krzyżowanie.  
 Parametry przeprowadzonych przez Michalewicza (1999) testów i 
testów przeprowadzonych przy użyciu Pełnego Krzyżowania były następujące: 
 
GAMS 

 na drodze wstępnych eksperymentów ustalono najlepsze wartości 
parametrów tej metody (parametry te omówione są w 2.2): 
PA – między 1 a 20 
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PB – bardzo duże wartości na przykład 1000 
ε – między 1 a 7 

 dla każdej z pięciu postaci funkcji celu przeprowadzono po jednym 
przebiegu metody 

 
GENETIC-2 

 liczność populacji = 40 
 prawdopodobieństwo operatora mutacji = 0,2 
 proporcja mutacji-1 = 0,5 
 proporcja mutacji-2 = 0,5 
 prawdopodobieństwo operatora krzyżowania = 0,05 
 proporcja operatora krzyżowania c1 = 0,35 
 proporcja operatora krzyżowania c2 = 0,65 
 warunek zatrzymania – wykonanie 10000 iteracji 
 dla każdej z pięciu postaci funkcji celu przeprowadzono po pięć 

przebiegów metody z różnymi liczbami losowymi 
 
Pełne Krzyżowanie 

 liczność populacji = 100 
 liczba powtórzeń krzyżowania k = 500 
 prawdopodobieństwo mutacji = 0,1 
 warunek zatrzymania – wykonanie 1000 iteracji 
 dla każdej z pięciu postaci funkcji celu przeprowadzono po pięć 

przebiegów metody 
 pozostałe parametry jak również sposób traktowania równań definiujących 

ograniczenia  - takie jak dla Testu trzeciego z rozdziału 5.5 Części II-giej 
 dokładność spełnienia równań definiujących ograniczenia = 0,0001 

 
 Tabele 42 i 43 prezentują wyniki przeprowadzonych testów. Pierwsza z 
Tabel prezentuje wyłącznie wyniki uzyskane metodą Pełnego Krzyżowania, 
zawiera ona dla każdej z funkcji celu wynik najlepszy, najgorszy i średnią z 
wszystkich przebiegów. Druga z Tabel prezentuje zbiorcze podsumowanie 
wyników uzyskanych przez wszystkie zastosowane metody przy czym – 
kolumna druga zawiera wyniki uzyskane dla kolejnych funkcji celu przez 
metodę GAMS, trzecia i piąta średnie z wyników164 uzyskanych dla kolejnych 
funkcji celu odpowiednio przez GENETIC-2 i Pełne Krzyżowanie. W kolumnie 
trzeciej zawarte są różnice procentowe pomiędzy wynikami uzyskanymi przez 
GENETIC-2 i GAMS. Kolumna szósta i siódma zawierają różnice procentowe 
pomiędzy wynikami uzyskanymi przez Pełne Krzyżowanie i odpowiednio przez 
GAMS i GENETIC-2. 
                                                      
164 przedstawione zostały tu średnie z uzyskanych wyników - ponieważ dla GENETIC-2 opublikowano tylko 
średnie z wyników, bez  podania wyników najlepszych 
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 Graficzną prezentację uzyskanych wyników zawierają Rysunki 68-71. 
Wyniki dla poszczególnych funkcji celu zostały rozdzielone na trzy grupy aby 
nie zaburzać skali wykresów co miałoby miejsce gdyby prezentować je 
wspólnie na jednym wykresie. I tak Rysunek 68 zawiera wyniki uzyskane przez 
wszystkie metody dla funkcji celu A, B i E. Rysunek 69 zawiera wyniki 
uzyskane dla funkcji celu C, natomiast Rysunek 70 dla funkcji celu D i F.  
Rysunek 71 przedstawia różnice procentowe wyników uzyskanych Pełnym 
Krzyżowaniem i metodami GAMS i GENETIC-2 
 

Tabela 42 Wyniki testów dla zbilansowanego nieliniowego zadania 
transportowego przeprowadzonych Pełnym Krzyżowaniem 

Funkcja celu Najlepszy wynik Średnia Najgorszy wynik Współczynnik 
zmienności 

A 169 172,5 177 2,07% 
B 149,7 157,8 162,4 2,93% 
C 4401,8 4401,8 4401,8 0,00% 
D 230,6 269,5 324,1 14,34% 
E 71,7 73,7 75,7 2,71% 
F 141,9 145,4 151,5 2,95% 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tabela 43 Wyniki testów dla zbilansowanego nieliniowego zadania 
transportowego przeprowadzonych metodami GAMS, GENETIC-2 i 
Pełnym Krzyżowaniem 

Funkcja 
celu GAMS GENETIC-2 

( średnia) 
% różnicy 
do GAMS 

Pełne 
Krzyżowanie 

(średnia) 

% różnicy 
do GAMS 

% różnicy 
do 

GENETIC-2 
A 281,0 202,0 -28,1% 172,5 -39% -15% 
B 180,8 163,0 -9,8% 157,8 -13% -3% 
C 4402,0 4556,2 +3,5% 4401,8 0% -3% 
D 408,4 391,1 -4,2% 269,5 -34% -31% 
E 145,1 79,2 -45,4% 73,7 -49% -7% 
F 1200,8 201,9 -83,2% 145,4 -88% -28% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Michalewicz (1999) 
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Rysunek 68 Wyniki testów (funkcje celu A, B i E) dla zbilansowanego 
nieliniowego zadania transportowego przeprowadzonych metodami 
GAMS, GENETIC-2 i Pełnym Krzyżowaniem 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Michalewicz (1999) 

Rysunek 69 Wyniki testów (funkcja celu C) dla zbilansowanego 
nieliniowego zadania transportowego przeprowadzonych metodami 
GAMS, GENETIC-2 i Pełnym Krzyżowaniem 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Michalewicz (1999) 
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Rysunek 70 Wyniki testów (funkcje celu D i F) dla zbilansowanego 
nieliniowego zadania transportowego przeprowadzonych metodami 
GAMS, GENETIC-2 i Pełnym Krzyżowaniem 

-  
200,00 
400,00 
600,00 
800,00 

1 000,00 
1 200,00 
1 400,00 

D F

Funkcja celu

Wyniki testów dla zadania transportowego

GAMS GENETIC-2 Pełne Krzyżowanie
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Michalewicz (1999) 

Rysunek 71 Różnice procentowe wyników uzyskanych Pełnym 
Krzyżowaniem i metodami GAMS i GENETIC-2 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Michalewicz (1999) 
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Wnioski 
 Jak widać z zaprezentowanych w Tabeli 43 wyników metoda Pełnego 
Krzyżowania i tym razem okazała się skuteczniejsza od obydwu metod z 
którymi była porównywana – uzyskiwane przez Pełne Krzyżowanie wyniki 
były bliższe globalnemu ekstremum zarówno od wyników uzyskanych zwykłą 
metodą badań operacyjnych jak również algorytmem ewolucyjnym o specjalnej 
postaci, dedykowanej dla rozpatrywanej tu klasy problemów. Dyspersja 
uzyskanych przez Pełne Krzyżowanie wyników mierzona współczynnikiem 
zmienności (Tabela 42) i tym razem jest niska – nie przekracza poziomu 15% - 
stąd Pełne Krzyżowanie można uznać za metodę stabilną także w obrębie 
rozpatrywanego tu problemu. 
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CZĘŚĆ V 
EFEKTYWNOŚĆ PROPONOWANEJ 

METODY 
Treść trzech poprzednich części pracy miała za zadanie zweryfikować 

tezę postawioną na końcu części pierwszej. Część bieżąca stanowić będzie 
uzupełnienie procesu tej weryfikacji o przedstawienie wyników badań nad 
efektywnością zaproponowanej metody Pełnego Krzyżowania. W toku, bowiem  
trzech poprzednich części wielokrotnie podkreślane było, iż proponowana 
metoda jest metodą kosztowną (gdzie przez koszt rozumiana jest liczba 
wykonywanych obliczeń wartości funkcji celu – a więc czas obliczeń). Stąd 
może pojawiać się pytanie o sensowność zastosowania proponowanej metody w 
realnych problemach (gdzie czas oczekiwania na rozwiązanie może okazać się 
nieakceptowalnie długi) – czyli pytanie o efektywność metody, efektywność 
rozumianą jako szybkość (mierzona czasem) osiągania konkretnej wartości 
funkcji celu. Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona na drodze testów 
przeprowadzonych na dwu klasach problemów, wybranych ze względu na ich 
klasyczny  charakter i ogólnodostępne zbiory zadań testowych – 

1. problemach kombinatorycznych:  
• symetrycznych problemach komiwojażera, 
• asymetrycznych problemach komiwojażera, 
• sekwencyjnych problemach kolejkowania, 
2. problemach harmonogramowania produkcji: 
• problemach klasy Flowshop, 
• problemach klasy Jobshop. 

Wyniki przeprowadzonych testów odpowiedzą na pytanie – czy zastosowanie 
proponowanej metody przyniesie (w tym samym czasie) lepsze wyniki niż 
zastosowanie algorytmu ewolucyjnego używającego klasycznych operatorów 
genetycznych dedykowanych dla rozwiązywanych klas problemów? Lub 
inaczej – dysponując określonym czasem na uzyskanie wyniku, którą 
ewolucyjną metodę zastosować: dedykowaną czy Pełne Krzyżowanie? 
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1. EFEKTYWNOŚĆ DLA PROBLEMÓW 
KOMBINATORYCZNYCH 

Pierwszą klasą problemów dla których została zbadana efektywność 
metody Pełnego Krzyżowania są problemy kombinatoryczne a konkretnie trzy 
następujące odmiany klasycznego problemu komiwojażera: 

• symetryczny problem komiwojażera (oznaczany przez TSP od – 
Travelling Salesman Problem), 

• asymetryczny problem komiwojażera (oznaczany przez ATSP – od 
Asymetric Travelling Salesman Problem), 

• sekwencyjny problem kolejkowania (oznaczany przez SOP – od 
Sequential Ordering Problem). 
 
Przypomnijmy, że podstawowym pytaniem na które odpowiedzi miały 

udzielić przeprowadzone testy było - dysponując określonym czasem na 
uzyskanie wyniku, którą ewolucyjną metodę zastosować: dedykowaną czy 
Pełne Krzyżowanie? Istniała więc kwestia doboru ewolucyjnej metody 
dedykowanej dla rozpatrywanej klasy problemów. Literatura obfituje w liczne 
propozycje (patrz: Goldberg (1989), Lawton (1992), Michalewicz (1992)) 
zarówno sposobów reprezentacji rozwiązania jak i operatorów genetycznych, 
jednak nie ma ostatecznej zgody co do najlepszych, najbardziej adekwatnych z 
pośród nich. Stąd do testów wybrana została najbardziej naturalna reprezentacja 
rozwiązania – wektorowa reprezentacja ścieżkowa, oraz najprostsze 
dedykowane operatory zmieniające porządek – mutowanie i krzyżowanie 
porządkiem w formie zaproponowanej przez Lawtona (1992). Aczkolwiek 
wybór ten został dokonany arbitralnie, zdaniem autora nie wpływa on na ocenę 
ostatecznie uzyskanych wyników bowiem przejście od dowolnej metody 
ewolucyjnej do metody Pełnego Krzyżowania sprowadza się w gruncie rzeczy 
do zmiany krotności krzyżowania i jego zakresu, tak więc może być 
zastosowane w każdym przypadku bez względu na sposób reprezentacji 
rozwiązania i wybrane operatory genetyczne. 

Testy przeprowadzone zostały na problemach pobranych z ogólnie 
dostępnej biblioteki problemów TSPLIB95 (2002) oferowanej na stronach 
WWW Uniwersytetu w Heidelbergu. Rozpatrzono odpowiednio po pięć 
różnych problemów typu TSP, ATSP i SOP o wymiarach od 75 do 210. 
Parametry przeprowadzonych eksperymentów były następujące: 
• dla każdego z problemów eksperyment składał się z dwu części w 

pierwszej zastosowaną metodą ewolucyjną (dalej oznaczaną przez AE) był 
zwykły algorytm ewolucyjny stosujący: wektorową reprezentację 
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ścieżkową, selekcję proporcjonalną, strategię elitarną,  operatory 
krzyżowania i mutowania porządkiem w formie zaproponowanej przez 
Lawtona (1992), w drugiej zastosowano metodę Pełnego Krzyżowania 
(dalej oznaczaną przez PK) z wektorową reprezentacją ścieżkową i opartą 
na tych samych na operatorach krzyżowania i mutowania porządkiem; 

• w każdej z części dla każdego z problemów przeprowadzono cztery testy 
każdy polegający na uruchomieniu metody na odpowiednio T, 2*T, 4*T i 
8*T minut; 

• każdy z wyżej wymienionych testów przeprowadzony został 
dziesięciokrotnie; 

• w metodzie AE liczność populacji wahała się od 100 do 400 (rosnąc wraz z 
wymiarem rozwiązania), prawdopodobieństwo operatora mutacji równe 
było 0,1; 

• w metodzie PK liczność populacji równa była 40, prawdopodobieństwo 
operatora mutacji równe było α/4 gdzie α∈( 0; 1〉, krotność powtórzeń 
krzyżowania k = 50; 

• dla problemów typu SOP w których występują ograniczenia co do 
kolejności odwiedzanych miast, spełnienie tych ograniczeń zostało 
zapewnione w ten sam sposób dla obydwu metod (AE i PK) poprzez  - 
generację w pełni dopuszczalnej populacji początkowej i modyfikację 
operatorów genetycznych do postaci nie naruszającej dopuszczalności 
przetwarzanych rozwiązań. 

 
W kolejnych trzech podrozdziałach przedstawione zostały w formie 

tabel i wykresów wyniki przeprowadzonych testów. Tabele 44, 46, i 48 
przedstawiają uśrednione wyniki testów jak również wartości współczynnika 
zmienności dla obu testowanych metod. Tabele 45, 47 i 49 przedstawiają 
procentowe różnice średnich wyników metody AE do PK. Rysunki od 72 do 95 
wizualizują w formie wykresów zgromadzone w tabelach wyniki. Tak 
przedstawione wyniki podsumowane są w postaci wniosków kończących każdy 
z podrozdziałów.  

1.1 SYMETRYCZNE PROBLEMY KOMIWOJAŻERA 
(TSP) 

Symetryczny Problem Komiwojażera jest klasycznym problemem 
kombinatorycznym, którego opis i metody rozwiązania są przedstawiane w 
niemal każdym podręczniku dotyczącym Badań Operacyjnych. Za TSPLIB95 
(2002) podajmy jego definicję: „Mając dany zbiór n węzłów i dane odległości 
pomiędzy każdą z par węzłów, należy znaleźć najkrótszą trasę przejazdu przez 
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wszystkie węzły przy założeniu, iż każdy z węzłów ma być odwiedzony 
dokładnie jeden raz a  odległości pomiędzy węzłami są symetryczne – to znaczy 
odległość z węzła i-tego do j-tego jest równa odległości z węzła j-tego do i-
tego.” 

Problemem jest więc, jak widać z powyższej definicji, wyznaczanie 
najkrótszej trasy i w toku eksperymentu ten parametr jest przede wszystkim 
obserwowany. Ponadto wyznaczany jest także współczynnik zmienności dla 
obu stosowanych w eksperymencie metod (PK i AE),  w celu porównania 
stabilności uzyskiwanych przez nie wyników. 

Uzyskane wyniki podsumowuje Tabela 44. Dla każdego z pięciu 
problemów typu TSP przedstawia ona: 

• średnią minimalną długość trasy uzyskaną dla danego problemu 
przez każdą z metod, 

• współczynnik zmienności wyników uzyskiwanych przez każdą 
z metod. 

 
Kolejne kolumny Tabeli 44 (od 2 do 5) przedstawiają wyniki uzyskane 

dla poszczególnych czasów realizacji eksperymentu to jest dla czasu T, 2*T, 
4*T i 8*T. Dodatkowo pod Tabelą 44 przedstawiono na kolejnych pięciu 
Rysunkach (od 72 do 76) wykresy porównujące w formie graficznej średnie 
minimalne długości tras uzyskanych dla kolejnych problemów przez każdą z 
metod, w poszczególnym czasie realizacji eksperymentu. 

Jak można zaobserwować z przedstawionych tabeli i rysunków, wyniki 
(długości tras) uzyskiwane metodą PK są dla każdego czasu realizacji 
eksperymentu znacznie lepsze (minimalne trasy są krótsze) od wyników 
uzyskiwanych metodą AE. Co  więcej metoda PK okazuje się być metodą 
stabilniejszą na co wskazują wartości poszczególnych współczynników 
zmienności.  

Tabela 44 Wyniki testów dla problemów TSP uzyskanych metodami AE i 
PK 

Czas: T 2T 4T 8T 

Problem #1 

Średnia AE 1672,31 1474,06 1287,55 1148,27 
Średnia PK 827,47 710,24 678,39 680,29 
Współczynnik 
zmienności AE 3% 4% 7% 4% 
Współczynnik 
zmienności PK 2% 1% 2% 1% 

Problem #2 

Średnia AE 323630,39 302218,88 267966,80 242451,01 
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Średnia PK 177834,69 146830,12 127258,99 125304,30 
Współczynnik 
zmienności AE 3% 5% 6% 4% 
Współczynnik 
zmienności PK 3% 4% 2% 2% 

Problem #3 

Średnia AE 4918,50 4899,40 4954,30 4951,70 
Średnia PK 1987,10 1968,20 1961,30 2000,60 
Współczynnik 
zmienności AE 5% 6% 8% 5% 
Współczynnik 
zmienności PK 3% 4% 3% 3% 

Problem #4 

Średnia AE 5688,70 5533,40 5380,60 5448,60 
Średnia PK 2211,70 2125,80 2122,40 2095,10 
Współczynnik 
zmienności AE 5% 7% 4% 6% 
Współczynnik 
zmienności PK 3% 3% 3% 3% 

Problem #5 

Średnia AE 114712,20 112716,00 109882,20 109211,80 
Średnia PK 53781,60 43992,90 40253,00 38818,10 
Współczynnik 
zmienności AE 6% 4% 4% 5% 
Współczynnik 
zmienności PK 2% 2% 2% 2% 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
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Rysunek 72 Uśrednione wyniki testów dla problemu #1 (TSP) uzyskanych 
metodami AE i PK 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

T 2T 4T 8T

Czas eksperymentu

Wyniki testów dla Problemu #1 (TSP)

Średnia AE Średnia PK
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
 

Rysunek 73 Uśrednione wyniki testów dla problemu #2 (TSP) uzyskanych 
metodami AE i PK 

0,00
50000,00

100000,00
150000,00

200000,00
250000,00
300000,00

350000,00

T 2T 4T 8T

Czas eksperymentu

Wyniki testów dla Problemu #2 (TSP)

Średnia AE Średnia PK
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
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Rysunek 74 Uśrednione wyniki testów dla problemu #3 (TSP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
 

Rysunek 75 Uśrednione wyniki testów dla problemu #4 (TSP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
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Rysunek 76 Uśrednione wyniki testów dla problemu #5 (TSP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
Podsumowanie wyników przedstawionych w Tabeli 44 i na Rysunkach 

72-76 zawiera Tabela 45. Przedstawiono w niej dla każdego z rozwiązywanych 
problemów typu TSP procentowe różnice średnich z długości minimalnych tras 
z Tabeli 44. Kolejne kolumny Tabeli 45 przedstawiają te różnice dla 
poszczególnych czasów realizacji eksperymentu. Wizualizację w formie 
wykresu danych z Tabeli 45 przedstawiono na Rysunku 77. Ponownie, tak jak 
w przypadku wyników zgromadzonych w Tabeli 44 – dane w Tabeli 45 
dobitnie wskazują na przewagę stosowania dla problemów typu TSP metody 
PK w stosunku do AE – poprawa efektywności w efekcie stosowania tej 
pierwszej sięga w większości wypadków ponad pięćdziesiąt procent. 

Tabela 45 Procentowe różnice średnich wyników metody AE do PK 
uzyskanych dla problemów TSP 

Czas: T 2T 4T 8T 

Problem 1 -51% -52% -47% -41% 

Problem 2 -45% -51% -53% -48% 

Problem 3 -60% -60% -60% -60% 

Problem 4 -61% -62% -61% -62% 

Problem 5 -53% -61% -63% -64% 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
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Rysunek 77 Procentowe różnice średnich wyników metody AE do PK 
uzyskanych dla problemów TSP 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 

Wnioski 
1. Dla wszystkich przeprowadzonych testów dla każdego z problemów 

TSP - metoda PK uzyskiwała w tym samym czasie wyniki lepsze 
(krótsze trasy) od metody AE średnio o 56%, przy czym najmniejsza 
różnica wyniosła 41% a największa 64%. 

2. Obie metody okazały się być stabilne w uzyskiwaniu swych wyników, 
współczynnik zmienności wyniósł średnio dla metody PK 3% a dla 
metody AE 5%. 

3. Tak duża różnica między obiema metodami uzyskanych wyników, w 
połączeniu z niska wartością współczynnika zmienności dla metody AE 
wskazuje na konsekwentne grzęźnięcie metody AE w lokalnym 
ekstremum z dala od ekstremum globalnego. 

1.2 ASYMETRYCZNE PROBLEMY KOMIWOJAŻERA 
(ATSP) 

Asymetryczny Problem Komiwojażera stanowi modyfikację 
klasycznego Symetrycznego Problemu Komiwojażera o uwzględnienie sytuacji 
w których odległości w obie strony pomiędzy poszczególnymi węzłami trasy 
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mogą być różne. Jest to odzwierciedlenie praktycznych problemów 
pojawiających się w trakcie planowania trasy w chwili gdy występują na niej na 
przykład drogi jednokierunkowe lub objazdy.  Ponownie za TSPLIB95 (2002) 
podajmy definicję tego problemu: „Mając dany zbiór n węzłów i dane 
odległości pomiędzy każdą z par węzłów, należy znaleźć najkrótszą trasę 
przejazdu przez wszystkie węzły przy założeniu, iż każdy z węzłów ma być 
odwiedzony dokładnie jeden raz a  odległości pomiędzy węzłami są 
asymetryczne – to znaczy odległość z węzła i-tego do j-tego może być różna od 
odległości z węzła j-tego do i-tego.” 

Analogicznie jak w przypadku TSP, obserwowanym parametrem będzie 
minimalna długość trasy tym razem jednak wyznaczonej z uwzględnieniem 
różnych odległości pomiędzy tymi samymi węzłami zależnie od wybranego 
kierunku przejazdu. Wyznaczany jest także współczynnik zmienności dla obu 
stosowanych w eksperymencie metod (PK i AE),  w celu porównania 
stabilności uzyskiwanych przez nie wyników. 

Uzyskane wyniki podsumowuje Tabela 46. Dla każdego z pięciu 
problemów typu ATSP przedstawia ona: 

• średnią minimalną długość trasy uzyskaną dla danego problemu 
przez każdą z metod, 

• współczynnik zmienności wyników uzyskiwanych przez każdą 
z metod. 

Kolejne kolumny Tabeli 46 (od 2 do 5) przedstawiają wyniki uzyskane 
dla poszczególnych czasów realizacji eksperymentu to jest dla czasu T, 2*T, 
4*T i 8*T. 

Pod Tabelą 46 przedstawiono na kolejnych pięciu Rysunkach (od 78 do 
82) wykresy porównujące w formie graficznej średnie minimalne długości tras 
uzyskanych dla kolejnych problemów przez każdą z metod, w poszczególnym 
czasie realizacji eksperymentu. 

Z przedstawionych Tabeli 46 i Rysunków od 78 do 82 wynika, iż 
wyniki (długości tras) uzyskiwane metodą PK są dla każdego czasu realizacji 
eksperymentu lepsze (minimalne trasy są krótsze) od wyników uzyskiwanych 
metodą AE. Tym razem, jednak różnice wyników pomiędzy obiema metodami 
nie są już tak znaczące jak w wypadku problemów typu TSP. Obie metody 
okazują się być stabilne w obrębie opisywanego eksperymentu z nieznaczną 
przewagą pod względem wartości współczynnika zmienności na korzyść 
metody PK.  
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Tabela 46 Wyniki testów dla problemów ATSP uzyskanych metodami AE i 
PK 

Czas: T 2T 4T 8T 

Problem #1 

Średnia AE 47108,70 42661,80 42154,30 41592,50 
Średnia PK 38707,20 39766,20 39385,70 39275,10 
Współczynnik 
zmienności AE 3% 2% 3% 2% 
Współczynnik 
zmienności PK 1% 1% 1% 1% 

Problem #2 

Średnia AE 1890,40 1849,90 1735,10 1726,90 
Średnia PK 1495,30 1451,60 1438,80 1471,70 
Współczynnik 
zmienności AE 4% 6% 5% 6% 
Współczynnik 
zmienności PK 3% 2% 2% 4% 

Problem #3 

Średnia AE 2809,00 2747,50 2553,90 2530,60 
Średnia PK 1943,40 2025,10 1976,10 1993,00 
Współczynnik 
zmienności AE 3% 5% 9% 5% 
Współczynnik 
zmienności PK 5% 3% 3% 2% 

Problem #4 

Średnia AE 2891,50 2743,80 2731,60 2514,20 
Średnia PK 2092,30 2070,40 2046,70 2086,30 
Współczynnik 
zmienności AE 5% 5% 2% 5% 
Współczynnik 
zmienności PK 5% 3% 2% 4% 

Problem #5 

Średnia AE 64466,30 58583,20 57978,80 53599,60 
Średnia PK 41870,80 40072,10 38971,10 38606,80 
Współczynnik 
zmienności AE 7% 6% 7% 5% 
Współczynnik 
zmienności PK 3% 2% 4% 3% 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 



Efektywność dla problemów kombinatorycznych 

315 

 

Rysunek 78 Uśrednione wyniki testów dla problemu #1 (ATSP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
 

Rysunek 79 Uśrednione wyniki testów dla problemu #2 (ATSP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
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Rysunek 80 Uśrednione wyniki testów dla problemu #3 (ATSP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
 

Rysunek 81 Uśrednione wyniki testów dla problemu #4 (ATSP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
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Rysunek 82 Uśrednione wyniki testów dla problemu #5 (ATSP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
Podsumowanie wyników przedstawionych w Tabeli 46 i na Rysunkach 

78-82 zawiera Tabela 47. Przedstawiono w niej dla każdego z rozwiązywanych 
problemów typu ATSP procentowe różnice średnich z długości minimalnych 
tras z Tabeli 46. Kolejne kolumny Tabeli 47 przedstawiają te różnice dla 
poszczególnych czasów realizacji eksperymentu. Wizualizację w formie 
wykresu danych z Tabeli 47 przedstawiono na Rysunku 83.  

Dane z Tabeli 47 wskazują na przewagę stosowania dla problemów 
ATSP metody PK w stosunku do AE – poprawa efektywności w efekcie 
stosowania tej pierwszej sięga w większości wypadków ponad dwadzieścia 
procent. 

Tabela 47 Procentowe różnice średnich wyników metody AE do PK 
uzyskanych dla problemów ATSP 

Czas: T 2T 4T 8T 

Problem 1 -18% -7% -7% -6% 

Problem 2 -21% -22% -17% -15% 

Problem 3 -31% -26% -23% -21% 

Problem 4 -28% -25% -25% -17% 

Problem 5 -35% -32% -33% -28% 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
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Rysunek 83 Procentowe różnice średnich wyników metody AE do PK 
uzyskanych dla problemów ATSP 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 

Wnioski 
1. I tym razem dla wszystkich przeprowadzonych testów dla każdego z 

problemów typy ATSP - metoda PK uzyskiwała w tym samym czasie 
wyniki lepsze od metody AE. Jednak różnica nie była już tak znacząca 
jak dla problemów TSP i wyniosła średnio 22%, przy czym najmniejsza 
różnica wyniosła 6% a największa 35%. 

2. Ponownie obie metody okazały się być stabilne w uzyskiwaniu swych 
wyników, współczynnik zmienności wyniósł średnio dla metody PK 
3% a dla metody AE 5%. 

3. Mimo zmniejszenia poziomu różnicy uzyskiwanych wyników należy 
zauważyć, że różnica ta maleje dopiero wraz z wydłużaniem czasu 
eksperymentu. Dla krótkich eksperymentów (w czasie T lub 2T) 
różnica wyników jest wyraźniejsza co tym bardziej świadczy o 
większej efektywności metody PK.  
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1.3 SEKWENCYJNE PROBLEMY KOLEJKOWANIA 
(SOP) 

Asymetryczne Problemy Komiwojażera często rozszerza się o 
dodatkowe ograniczenia narzucane na planowaną trasę przejazdu – ograniczenia 
polegające na wymaganiu aby pewne konkretne węzły trasy zostały 
odwiedzony przed innymi węzłami. Wprowadzenie takich ograniczeń ma 
czysto praktyczne znaczenie wynikające na przykład z konieczności 
rozładowania dominującej partii przewożonego ładunku w głównym magazynie 
(w węźle A) a nie mieszczącej się tam reszty, w magazynie zapasowym (w 
węźle B).  

Tak rozszerzone problemy ATSP nazywamy Sekwencyjnymi 
Problemami Kolejkowania. Za TSPLIB95 (2002) podajmy definicję tego typu 
problemu: „Mając dany zbiór n węzłów i dane odległości pomiędzy każdą z par 
węzłów, należy znaleźć najkrótszą trasę przejazdu przez wszystkie węzły przy 
założeniach, iż: każdy z węzłów ma być odwiedzony dokładnie jeden raz;  
odległości pomiędzy węzłami są asymetryczne – to znaczy odległość z węzła i-
tego do j-tego może być różna od odległości z węzła j-tego do i-tego; 
wyznaczona trasa spełnia wszystkie narzucone ograniczenia dotyczące 
sekwencji odwiedzin węzłów. Przy czym każde ograniczenie dotyczące 
sekwencji odwiedzin ma postać – węzeł i-ty ma być odwiedzony przed węzłem 
 j-tym.” 

W toku eksperymentów realizowanych dla problemów typu SOP 
obserwowanym parametrem jest minimalna długość trasy, wyznaczonej z 
uwzględnieniem różnych odległości pomiędzy tymi samymi węzłami zależnie 
od wybranego kierunku przejazdu i uwzględnieniem (spełnieniem) wszystkich 
ograniczeń dotyczących sekwencji odwiedzinn. Wyznaczany jest także 
współczynnik zmienności dla obu stosowanych w eksperymencie metod (PK i 
AE),  w celu porównania stabilności uzyskiwanych przez nie wyników. 

Uzyskane wyniki podsumowuje Tabela 48. Dla każdego z pięciu 
problemów typu SOP przedstawia ona: 

• średnią minimalną długość trasy uzyskaną dla danego problemu 
przez każdą z metod, 

• współczynnik zmienności wyników uzyskiwanych przez każdą 
z metod. 

Kolejne kolumny Tabeli 48 (od 2 do 5) przedstawiają wyniki uzyskane 
dla poszczególnych czasów realizacji eksperymentu to jest dla czasu T, 2*T, 
4*T i 8*T. 

Pod Tabelą 48 przedstawiono na kolejnych pięciu Rysunkach (od 84 do 
88) wykresy porównujące w formie graficznej średnie minimalne długości tras 
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uzyskanych dla kolejnych problemów przez każdą z metod, w poszczególnym 
czasie realizacji eksperymentu. 

Z przedstawionych Tabeli 48 i Rysunków od 84 do 88 wynika, iż 
wyniki (długości tras) uzyskiwane metodą PK są dla każdego czasu realizacji 
eksperymentu lepsze (minimalne trasy są krótsze) od wyników uzyskiwanych 
metodą AE. Ponownie jak w przypadku problemów typu TSP różnice wyników 
pomiędzy obiema metodami są znaczące – znacznie większe niż dla problemów 
typu ATSP (z których problemy SOP się wywodzą), może to świadczyć o tym, 
iż dla metody AE pojawienie się dodatkowych ograniczeń (tu ograniczeń 
dotyczących sekwencji) stanowi duży problem podczas gdy metoda PK radzi 
sobie z ich spełnieniem bez wpływu na ostateczny dobry wynik. 

 Analiza uzyskanych wartości współczynników zmienności wskazuje na 
stabilność (w zakresie badanych problemów typu SOP) metody PK przy 
jednoczesnym braku stabilności metody AE, co ponownie skłania do wniosku, 
iż ta ostatnia reaguje spadkiem efektywności na pojawienie się ograniczeń w 
rozwiązywanym problemie. 

 

Tabela 48 Wyniki testów dla problemów SOP uzyskanych metodami AE i 
PK 

Czas: T 2T 4T 8T 

Problem #1 

Średnia AE 54577,67 53349,00 47947,17 43825,42 
Średnia PK 45585,42 45009,25 39553,00 40551,00 
Współczynnik 
zmienności AE 21% 22% 3% 7% 
Współczynnik 
zmienności PK 2% 3% 1% 5% 

Problem #2 

Średnia AE 4614,25 4314,25 2726,50 4259,67 
Średnia PK 2795,17 2784,92 1514,67 1542,25 
Współczynnik 
zmienności AE 49% 58% 10% 81% 
Współczynnik 
zmienności PK 2% 4% 4% 3% 

Problem #3 

Średnia AE 3888,58 3562,75 3234,08 3050,75 
Średnia PK 2049,42 2232,08 1964,58 1983,58 
Współczynnik 
zmienności AE 8% 7% 8% 7% 
Współczynnik 
zmienności PK 4% 8% 3% 3% 
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Problem #4 

Średnia AE 4573,83 4161,58 3756,92 3538,92 
Średnia PK 2300,00 2155,00 2097,17 2182,00 
Współczynnik 
zmienności AE 5% 6% 8% 10% 
Współczynnik 
zmienności PK 3% 3% 3% 15% 

Problem #5 

Średnia AE 102898,08 90228,17 75910,08 69378,67 
Średnia PK 62038,50 44178,75 40212,58 36163,08 
Współczynnik 
zmienności AE 10% 12% 5% 8% 
Współczynnik 
zmienności PK 4% 3% 3% 18% 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 

Rysunek 84 Uśrednione wyniki testów dla problemu #1 (SOP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
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Rysunek 85 Uśrednione wyniki testów dla problemu #2 (SOP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 

Rysunek 86 Uśrednione wyniki testów dla problemu #3 (SOP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
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Rysunek 87 Uśrednione wyniki testów dla problemu #4 (SOP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 

Rysunek 88 Uśrednione wyniki testów dla problemu #5 (SOP) uzyskanych 
metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
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Podsumowanie wyników przedstawionych w Tabeli 48 i na Rysunkach 
84-88 zawiera Tabela 49. Przedstawiono w niej dla każdego z rozwiązywanych 
problemów typu SOP procentowe różnice średnich z długości minimalnych tras 
z Tabeli 48. Kolejne kolumny Tabeli 49 przedstawiają te różnice dla 
poszczególnych czasów realizacji eksperymentu. Wizualizację w formie 
wykresu danych z Tabeli 49 przedstawiono na Rysunku 89.  

Dane z Tabeli 49 wskazują na przewagę stosowania dla problemów 
ATSP metody PK w stosunku do AE – poprawa efektywności w efekcie 
stosowania tej pierwszej sięga w większości wypadków ponad trzydzieści pięć 
procent. 

Tabela 49 Procentowe różnice średnich wyników metody AE do PK 
uzyskanych dla problemów SOP 

Czas: T 2T 4T 8T 

Problem 1 -16% -16% -18% -7% 

Problem 2 -39% -35% -44% -64% 

Problem 3 -47% -37% -39% -35% 

Problem 4 -50% -48% -44% -38% 

Problem 5 -40% -51% -47% -48% 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
 

Rysunek 89 Procentowe różnice średnich wyników metody AE do PK 
uzyskanych dla problemów SOP 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a) 
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Wnioski 
1. Tak jak dla problemów TSP różnice pomiędzy metodami w 

uzyskiwanych  przez nie wynikach dla problemów SOP są znaczne. Dla 
wszystkich przeprowadzonych testów dla każdego z problemów - 
metoda PK uzyskiwała w tym samym czasie wyniki lepsze od metody 
AE a różnica wyniosła średnio 38%, przy czym najmniejsza różnica 
wyniosła 7% a największa 64%. 

2. Tym razem poziom stabilności obu metod znacznie się od siebie różnił. 
Dla metody PK współczynnik zmienności wyniósł średnio 5% zaś dla 
metody AE wyniósł średnio17%. 

3. Powyższe wskazuje na fakt, iż pojawienie się w rozwiązywanym 
problemie ograniczeń w znacznym stopniu ujemnie wpływa na 
efektywność metody AE przy jednoczesnym braku wpływu na 
efektywność metody PK. 
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2. EFEKTYWNOŚĆ DLA PROBLEMÓW 
HARMONOGRAMOWANIA PRODUKCJI 

Drugą klasą problemów dla których została zbadana efektywność 
metody Pełnego Krzyżowania są problemy harmonogramowania produkcji a 
konkretnie: 

• problemy klasy Flowshop (oznaczane przez FSSP od – Flow Shop 
Scheduling Problems), 

• problemy klasy Jobshop (oznaczane przez JSSP od – Job Shop 
Scheduling Problems). 

Podobnie jak dla problemów kombinatorycznych i tym razem istniała 
kwestia doboru ewolucyjnej metody dedykowanej (AE) dla celów porównania 
jej z metodą Pełnego Krzyżowania (PK). Ponownie do testów wybrana została 
najbardziej naturalna reprezentacja rozwiązania (porównaj: Schaffer (1985), 
Lucasius i inn. (1991), Nakano (1991)) – wektorowa reprezentacja liczb 
naturalnych przyporządkowujących kolejność dostępu do zasobu (z określonego 
zbioru zasobów) numerowi operacji dla konkretnego zadania produkcyjnego, 
oraz najprostsze operatory – krzyżowanie arytmetyczne z zaokrągleniem i 
mutację niejednolitą z zaokrągleniem. 

Testy przeprowadzone zostały na problemach pobranych z ogólnie 
dostępnej biblioteki problemów OR-LIBRARY (2002) oferowanej na stronach 
WWW Imperial College Management School w Londynie. Rozpatrzono 
odpowiednio po pięć różnych problemów typu Flowshop i Jobshop o 
wymiarach od 5*5 do 10*10. Parametry przeprowadzonych eksperymentów 
były następujące: 
• eksperyment składał się z dwu części w pierwszej zastosowaną metodą 

ewolucyjną był zwykły algorytm ewolucyjny stosujący: wektorowa 
reprezentacja liczb naturalnych przyporządkowujących kolejność dostępu 
do zasobu (z określonego zbioru zasobów) numerowi operacji dla 
konkretnego zadania produkcyjnego, selekcję proporcjonalną, strategię 
elitarną,  krzyżowanie arytmetyczne z zaokrągleniem i mutację niejednolitą 
z zaokrągleniem, w drugiej zastosowano metodę Pełnego Krzyżowania z 
analogiczną reprezentacją i operatorami; 

• w każdej z części dla każdego z problemów przeprowadzono trzy testy 
każdy polegający na uruchomieniu metody na odpowiednio T, 2*T i 4*T 
minut; 

• każdy z wyżej wymienionych testów przeprowadzony został 
dziesięciokrotnie; 
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• w metodzie AE liczność populacji wahała się od 100 do 400 (rosnąc wraz z 
wymiarem rozwiązania), prawdopodobieństwo operatora mutacji równe 
było 0,1; 

• w metodzie PK liczność populacji równa była 40, prawdopodobieństwo 
operatora mutacji równe było α/4 gdzie α∈( 0; 1〉; 

• metoda PK została tym razem dodatkowo osłabiona w celu zbadania 
wpływu tegoż osłabienia na jej efektywność – mianowicie zmniejszona 
została krotność krzyżowania k = 10, oraz procent rozwiązań z populacji z 
którymi realizowane jest wielokrotne krzyżowanie do poziomu 10%; 

• dla problemów typu Jobshop występują ograniczenia (w liczbie od 150 do 
450 zależnie od wymiaru) – strategia spełniania ograniczeń dla obu metod 
AE i PK była identyczna – taka jak dla PK. 

 
W kolejnych dwóch podrozdziałach przedstawione zostały w formie tabel 

i wykresów wyniki przeprowadzonych testów. Tabele 50 i 52 przedstawiają 
uśrednione wyniki testów jak również wartości współczynnika zmienności dla 
obu testowanych metod, w Tabeli 52 przedstawiono dodatkowo skalę  
odchylenia od ograniczeń (w procentach) otrzymywanych przez obie metody 
rozwiązań. Tabele 51 i 53 przedstawiają procentowe różnice średnich wyników 
metody AE do PK. Rysunki od 90 do 101 wizualizują w formie wykresów 
zgromadzone w tabelach wyniki. Tak przedstawione wyniki podsumowane są w 
postaci wniosków kończących każdy z podrozdziałów. 

2.1 PROBLEMY KLASY FLOWSHOP 
W literaturze przedmiotu wykształciły się pewne typowe podziały 

problemów harmonogramowania produkcji, problemy te dzieli się: 
• z punktu widzenia rodzaju rozpatrywanego problemu na 

problemy typu – Flowshop, Jobshop i Openshop, 
• z punktu widzenia zmian systemu w czasie na problemy – 

dynamiczne i statyczne, 
• z punktu widzenia losowych cech  na problemy – 

deterministyczne i probabilistyczne. 
W niniejszym opracowaniu skorzystano z pierwszego z wyżej 

wymienionych typów podziału – rozpatrywane są problemy Flowshop i 
Jobshop, problemy typu Openshop zostały celowo pominięte jako najrzadziej 
występujące w literaturze (Schaffer (1985)).  

Opisywane w bieżącym podrozdziale wyniki dotyczą eksperymentów 
zrealizowanych dla problemów typu Flowshop. Definicja tego typu problemu 
jest następująca: Dane jest M maszyn i N prac do zrealizowania na tych 
maszynach, gdzie każda z prac składa się z M operacji do zrealizowania po 
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jednej na każdej z M maszyn. Należy wyznaczyć najszybszy (pod względem 
czasu realizacji)  harmonogram prac przy założeniu, iż: dane są czasy realizacji 
poszczególnych operacji na poszczególnych maszynach i porządek 
wykonywania operacji na poszczególnych maszynach jest we wszystkich 
pracach taki sam. 

Z powyższej definicji wynika, że w toku eksperymentu podstawowym 
parametrem podlegającym obserwacjom będzie czas realizacji wyznaczanych 
harmonogramów będący niejako miarą jego jakości (przykłady innych 
stosowanych miar patrz: Schaffer (1985)). Dodatkowo, podobnie jak w innych 
opisywanych tu eksperymentach, wyznaczany są także wartości 
współczynników zmienności . 

Uzyskane wyniki podsumowuje Tabela 50. Dla każdego z pięciu 
problemów typu FSSP przedstawia ona: 

• średnią z najszybszych harmonogramów uzyskanych dla 
danego problemu przez każdą z metod, 

• współczynnik zmienności wyników uzyskiwanych przez każdą 
z metod. 

Kolejne kolumny Tabeli 50 (od 2 do 4) przedstawiają wyniki uzyskane 
dla poszczególnych czasów realizacji eksperymentu to jest dla czasu T, 2*T i 
4*T. 

Pod Tabelą 50 przedstawiono na kolejnych pięciu Rysunkach (od 90 do 
94) wykresy porównujące w formie graficznej średnie z najszybszych 
harmonogramów uzyskanych dla kolejnych problemów przez każdą z metod, w 
poszczególnym czasie realizacji eksperymentu. 

Z przedstawionych Tabeli 50 i Rysunków od 90 do 94 wynika, iż 
wyniki (czasy realizacji harmonogramów) uzyskiwane metodą PK są dla 
każdego czasu realizacji eksperymentu lepsze (najlepsze harmonogramy są 
szybsze) od wyników uzyskiwanych metodą AE. Różnica nie jest tu jednak tak 
duża jak w wypadku przedstawianych w poprzednim rozdziale problemów 
kombinatorycznych. Analiza uzyskanych wartości współczynników zmienności 
wskazuje na stabilność (w zakresie badanych problemów typu FSSP) obu 
zastosowanych metod – AE i PK. 
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Tabela 50 Wyniki testów dla problemów FLOWSHOP uzyskanych 
metodami AE i PK 

Czas: T 2T 4T 

Problem #1 

Średnia AE 1846,40 1622,20 1437,40 
Średnia PK 1468,00 1316,00 1250,00 
Współczynnik 
zmienności AE 6% 5% 2% 
Współczynnik 
zmienności PK 1% 3% 3% 

Problem #2 

Średnia AE 7186,80 6660,40 6415,00 
Średnia PK 6382,40 6287,80 6070,00 
Współczynnik 
zmienności AE 5% 3% 4% 
Współczynnik 
zmienności PK 3% 4% 1% 

Problem #3 

Średnia AE 4608,80 4207,60 4046,60 
Średnia PK 4014,00 3769,00 3714,60 
Współczynnik 
zmienności AE 5% 3% 1% 
Współczynnik 
zmienności PK 3% 2% 1% 

Problem #4 

Średnia AE 6511,20 6305,60 6313,80 
Średnia PK 6255,40 6143,00 6143,00 
Współczynnik 
zmienności AE 5% 1% 2% 
Współczynnik 
zmienności PK 2% 0% 0% 

Problem #5 

Średnia AE 1878,00 1586,60 1345,60 
Średnia PK 1436,40 1230,20 1212,40 
Współczynnik 
zmienności AE 7% 5% 5% 
Współczynnik 
zmienności PK 6% 6% 3% 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 
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Rysunek 90 Uśrednione wyniki testów dla problemu #1 (FLOWSHOP) 
uzyskanych metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 

Rysunek 91 Uśrednione wyniki testów dla problemu #2 (FLOWSHOP) 
uzyskanych metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 
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Rysunek 92 Uśrednione wyniki testów dla problemu #3 (FLOWSHOP) 
uzyskanych metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 

Rysunek 93 Uśrednione wyniki testów dla problemu #4 (FLOWSHOP) 
uzyskanych metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 
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Rysunek 94 Uśrednione wyniki testów dla problemu #5 (FLOWSHOP) 
uzyskanych metodami AE i PK 

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

T 2T 4T

Czas eksperymentu

Wyniki testów dla Problemu #5 (Flowshop)

Średnia AE Średnia PK
 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 
Podsumowanie wyników przedstawionych w Tabeli 50 i na Rysunkach 

90-94 zawiera Tabela 51. Przedstawiono w niej dla każdego z rozwiązywanych 
problemów typu FSSP procentowe różnice średnich z najszybszych 
harmonogramów z Tabeli 50. Kolejne kolumny Tabeli 51 przedstawiają te 
różnice dla poszczególnych czasów realizacji eksperymentu. Wizualizację w 
formie wykresu danych z Tabeli 51 przedstawiono na Rysunku 95.  

Dane z Tabeli 51 wskazują na przewagę stosowania dla problemów 
FSSP metody PK w stosunku do AE – poprawa efektywności w efekcie 
stosowania metody PK sięga średnio ponad jedenaście procent. 
 

Tabela 51 Procentowe różnice średnich wyników metody AE do PK 
uzyskanych dla problemów FLOWSHOP 

Czas: T 2T 4T 

Problem 1 -20% -19% -13% 

Problem 2 -11% -6% -5% 

Problem 3 -13% -10% -8% 

Problem 4 -4% -3% -3% 

Problem 5 -24% -22% -10% 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 
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Rysunek 95 Procentowe różnice średnich wyników metody AE do PK 
uzyskanych dla problemów FLOWSHOP 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 

Wnioski 
1. Dla wszystkich przeprowadzonych testów dla każdego z problemów - 

metoda PK uzyskiwała w tym samym czasie wyniki lepsze od metody 
AE. Różnica nie była już tak znacząca jak dla problemów 
kombinatorycznych i wyniosła średnio 11%, przy czym najmniejsza 
różnica wyniosła 3% a największa 24%. 

2. Ponownie obie metody okazały się być stabilne w uzyskiwaniu swych 
wyników, współczynnik zmienności wyniósł średnio dla metody PK 
3% a dla metody AE 4%. 

3. Mimo zmniejszenia poziomu różnicy uzyskiwanych wyników należy 
zauważyć, że po pierwsze (jak wyżej zaznaczono) metoda PK była tym 
razem osłabiona, po drugie różnice ta maleją dopiero wraz z 
wydłużaniem czasu eksperymentu. 

2.2 PROBLEMY KLASY JOBSHOP 
Drugim typem rozpatrywanych tu problemów harmonogramowania 

produkcji są problemy klasy Jobshop. Definicja tego typu problemów jest 
następująca: Dane jest M maszyn i N prac do zrealizowania na tych maszynach, 
gdzie każda z prac składa się z M operacji do zrealizowania po jednej na każdej 
z M maszyn. Należy wyznaczyć najszybszy (pod względem czasu realizacji)  
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harmonogram prac przy założeniu, iż: dane są czasy realizacji poszczególnych 
operacji na poszczególnych maszynach i każda praca ma swój własny (różny od 
pozostałych) porządek wykonywania operacji na poszczególnych maszynach. 

Tak więc ponownie w toku eksperymentu podstawowym parametrem 
podlegającym obserwacjom jest czas realizacji wyznaczanych harmonogramów 
jak również stabilność obu zastosowanych metod – czyli wartości 
współczynników zmienności.  

Występujące w powyższej definicji założenie, iż każda z prac ma swój 
własny porządek wykonywania operacji na poszczególnych maszynach 
uwzględniane jest w toku eksperymentu w postaci narzucenia na problem 
dodatkowych ograniczeń  - stąd pojawia się także konieczność obserwowania 
stopnia naruszania tych ograniczeń przez każdą z metod dla kolejnych 
rozwiązywanych problemów. 

Uzyskane wyniki podsumowuje Tabela 52. Dla każdego z pięciu 
problemów typu JSSP przedstawia ona: 

• średnią z najszybszych harmonogramów uzyskanych dla 
danego problemu przez każdą z metod, 

• średni procent odchylenia od ograniczeń, 
• współczynnik zmienności wyników uzyskiwanych przez każdą 

z metod. 
Kolejne kolumny Tabeli 52 (od 2 do 4) przedstawiają wyniki uzyskane 

dla poszczególnych czasów realizacji eksperymentu to jest dla czasu T, 2*T i 
4*T. Pod Tabelą 52 przedstawiono na kolejnych pięciu Rysunkach (od 96 do 
100) wykresy porównujące w formie graficznej średnie z najszybszych 
harmonogramów uzyskanych dla kolejnych problemów przez każdą z metod, w 
poszczególnym czasie realizacji eksperymentu. 

Z przedstawionych Tabeli 50 i Rysunków od 96 do 100 wynika, iż 
wyniki (czasy realizacji harmonogramów) uzyskiwane metodą PK są dla 
każdego czasu realizacji eksperymentu lepsze (najlepsze harmonogramy są 
szybsze) od wyników uzyskiwanych metodą AE, co więcej różnica ta jest 
większa niż w wypadku problemów FSSP. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w 
wypadku wszystkich rozpatrywanych  problemów metoda AE nie była w stanie 
w ogóle wyznaczyć harmonogramu dopuszczalnego, podczas gdy metoda PK  
miała z tym problemy tylko w jednym z przypadków.  

Analiza uzyskanych wartości współczynników zmienności wskazuje na 
stabilność (w zakresie badanych problemów typu JSSP) obu zastosowanych 
metod – AE i PK. W wypadku metody AE wskazuje to na stabilność w 
uzyskiwaniu rozwiązań (harmonogramów) niedopuszczalnych. 
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Tabela 52 Wyniki testów dla problemów JOBSHOP uzyskanych metodami 
AE i PK 

Czas: T 2T 4T 

Problem #1 

Średnia AE 1993,80 1908,00 1683,40 
Średnia PK 1601,20 1398,00 1300,00 
% odchylenia od 
ograniczeń AE 11,6% 7,2% 6,0% 
% odchylenia od 
ograniczeń PK 0% 0% 0% 
Współczynnik 
zmienności AE 4% 11% 5% 
Współczynnik 
zmienności PK 11% 3% 4% 

Problem #2 

Średnia AE 1277,80 1189,00 1146,20 
Średnia PK 951,20 891,40 845,60 
% odchylenia od 
ograniczeń AE 4,4% 2,4% 2,4% 
% odchylenia od 
ograniczeń PK 0% 0% 0% 
Współczynnik 
zmienności AE 13% 14% 5% 
Współczynnik 
zmienności PK 5% 4% 4% 

Problem #3 

Średnia AE 4093,80 3956,20 3627,20 
Średnia PK 3676,60 3064,40 2959,20 
% odchylenia od 
ograniczeń AE 25,6% 20,8% 19,8% 
% odchylenia od 
ograniczeń PK 8,9% 1,4% 0,8% 
Współczynnik 
zmienności AE 7% 6% 8% 
Współczynnik 
zmienności PK 3% 7% 5% 

Problem #4 

Średnia AE 1320,40 984,00 943,80 
Średnia PK 1092,20 939,80 884,80 
% odchylenia od 
ograniczeń AE 0% 0% 0,7% 
% odchylenia od 
ograniczeń PK 0% 0% 0% 
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Współczynnik 
zmienności AE 3% 7% 4% 
Współczynnik 
zmienności PK 8% 7% 3% 

Problem #5 

Średnia AE 1288,60 1035,40 926,20 
Średnia PK 1040,80 931,40 902,80 
% odchylenia od 
ograniczeń AE 0,7% 0% 0% 
% odchylenia od 
ograniczeń PK 0% 0% 0% 
Współczynnik 
zmienności AE 9% 7% 5% 
Współczynnik 
zmienności PK 6% 4% 6% 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 

 

Rysunek 96 Uśrednione wyniki testów dla problemu #1 (JOBSHOP) 
uzyskanych metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 
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Rysunek 97 Uśrednione wyniki testów dla problemu #2 (JOBSHOP) 
uzyskanych metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 

Rysunek 98 Uśrednione wyniki testów dla problemu #3 (JOBSHOP) 
uzyskanych metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 
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Rysunek 99 Uśrednione wyniki testów dla problemu #4 (JOBSHOP) 
uzyskanych metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 

Rysunek 100 Uśrednione wyniki testów dla problemu #5 (JOBSHOP) 
uzyskanych metodami AE i PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 
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Podsumowanie wyników przedstawionych w Tabeli 52 i na Rysunkach 
96-100 zawiera Tabela 53. Przedstawiono w niej dla każdego z 
rozwiązywanych problemów typu JSSP procentowe różnice średnich z 
najszybszych harmonogramów z Tabeli 52. Kolejne kolumny Tabeli 53 
przedstawiają te różnice dla poszczególnych czasów realizacji eksperymentu. 
Wizualizację w formie wykresu danych z Tabeli 53 przedstawiono na Rysunku 
101.  

Dane z Tabeli 53 wskazują na przewagę stosowania dla problemów 
FSSP metody PK w stosunku do AE – poprawa efektywności w efekcie 
stosowania metody PK sięga średnio ponad siedemnaście procent. Należy 
jednak pamiętać, iż dla wszystkich pięciu problemów metoda AE uzyskiwała 
harmonogramy niedopuszczalne stąd zamieszczone tu porównanie uzyskanych 
wyników ma charakter czysto ilościowy. 

Tabela 53 Procentowe różnice średnich wyników metody AE do PK 
uzyskanych dla problemów JOBSHOP 

Czas: T 2T 4T 

Problem 1 -20% -27% -23% 

Problem 2 -26% -25% -26% 

Problem 3 -10% -23% -18% 

Problem 4 -17% -4% -6% 

Problem 5 -19% -10% -3% 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 
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Rysunek 101 Procentowe różnice średnich wyników metody AE do PK 
uzyskanych dla problemów JOBSHOP 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003b) 

Wnioski 
1. Ponownie dla wszystkich przeprowadzonych testów dla każdego z 

problemów - metoda PK uzyskiwała w tym samym czasie wyniki 
lepsze od metody AE. Różnica średnio 17%, przy czym najmniejsza 
różnica wyniosła 3% a największa 27%. 

2. Dla wszystkich problemów metoda AE nie potrafiła znaleźć rozwiązań 
dopuszczalnych.  

3. Metoda PK przeciwnie, tylko dla problemu trzeciego nie była w stanie 
(w wyznaczonym czasie) znaleźć rozwiązania spełniającego wszystkie 
ograniczenia – najlepsze znalezione rozwiązanie naruszało 4 
ograniczenia z pośród 450, gdzie dla tego samego problemu najlepsze 
znalezione rozwiązanie przez AE naruszało 90 z pośród 450 
ograniczeń. 

4. Obie metody okazały się być stabilne w uzyskiwaniu swych wyników, 
współczynnik zmienności wyniósł średnio dla metody PK 5% a dla 
metody AE 7%. 

5. Jak i poprzednio - należy zauważyć, że  metoda PK była osłabiona, a   
różnice wyników pomiędzy metodami maleją dopiero wraz z 
wydłużaniem czasu eksperymentu. 
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3. WNIOSKI KOŃCOWE 

Podstawowym pytaniem na które odpowiedzi miały udzielić 
przeprowadzone testy było pytanie o efektywność metody Pełnego 
Krzyżowania. Wyniki testów i opisujące je wnioski kończące każdy z 
podrozdziałów wykazały, iż dla wszystkich rozpatrywanych tu problemów 
metoda Pełnego Krzyżowania okazała się być efektywniejszą metodą zarówno 
pod względem szybkości osiągania konkretnej wartości funkcji celu jak i pod 
względem spełniania narzuconych przez problem ograniczeń. W Tabeli 54 i na 
Rysunku 102 przedstawione zostało podsumowanie efektywności obu 
porównywanych metod – w kolejnych kolumnach (od 2 do 5) przedstawiono 
tam procentowe różnice średnich wyników uzyskiwanych przez metodę AE do 
metody PK, dla poszczególnych czasów realizacji eksperymentu. Łatwo widać, 
że największe różnice w efektywności występowały dla najkrótszego czasu 
przeprowadzania eksperymentu, malejąc następnie w sposób łagodny wraz z 
wydłużaniem go. Obserwacja ta ostatecznie skłania do wyboru metody Pełnego 
Krzyżowania jako metody znacznie efektywniejszej. 

Na koniec należy zauważyć, chociaż nie było to przedmiotem dociekań w 
tej części opracowania, iż metoda Pełnego Krzyżowania okazała się być metodą 
stabilną także w obszarze rozpatrywanych tu problemów – średnia wartość 
współczynnika zmienności wyniosła 4% a maksymalna 18%, podczas gdy dla 
niektórych typów problemów metoda AE wykazała się znacznym stopniem 
niestabilności (np. dla SOP średnia wyniosła 17% a maksymalna 81%). 

 

Tabela 54 Podsumowanie porównania efektywności AE i PK – w postaci 
procentowych różnic średnich wyników AE do PK 

Czas: T 2T 4T 8T 

Procentowe różnice średnich dla 
problemów kombinatorycznych -40% -39% -39% -37% 

Procentowe różnice średnich dla 
problemów harmonogramowania  -16% -15% -12% - 

Średnia -30% -29% -28% - 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a, 2003b) 
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Rysunek 102 Podsumowanie porównania efektywności AE i PK – w postaci 
procentowych różnic średnich wyników AE do PK 
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Źródło:  opracowanie własne na podstawie Gwiazda i Chibowski (2003a, 2003b) 
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PODSUMOWANIE 
Celem opracowania było wypracowanie Systemu Wspomagania 

Decyzji, który będzie wspomagał współczesne małe lub średnie 
przedsiębiorstwo w walce konkurencyjnej, w warunkach przeładowania 
informacją i w warunkach globalizacji. Cel ten został zrealizowany w dwu 
etapach, koncepcyjnym i badawczym. Etap pierwszy, zrealizowany w pierwszej 
części opracowania, był etapem koncepcyjnym. Po nakreśleniu teoretycznego 
tła, co zostało zrealizowane w pierwszych trzech rozdziałach tej części,  
przedstawiono w niej zasadniczą koncepcję systemu proponowanego w 
opracowaniu to jest Wirtualnego Branżowego Systemu Wspomagania Decyzji.  

Następnie wskazano, iż złożoność funkcjonalna proponowanego 
systemu, przewidywane trudności z jego wdrożeniem w organizacjach, jak 
również ogólnie uznana metodologia projektowania i implementacji Systemów 
Wspomagania Decyzji skłaniają do tego, aby prace projektowo-
implementacyjne nad zaproponowaną tu koncepcją rozpocząć od opracowania 
pierwszego prototypu proponowanego systemu. Jako obszar funkcjonalny 
pierwszego prototypu WB-SWD wskazana została optymalizacja a główną 
stosowaną w prototypie metodą rozwiązywania problemów optymalizacyjnych 
– algorytmy ewolucyjne. Stąd też od tego miejsca, zasadniczym problemem stał 
się wybór z pośród istniejących lub opracowanie własnego modelu algorytmu 
ewolucyjnego, który będzie mógł być zastosowany w pierwszym prototypie 
WB-SWD. Temu też poświęcony został drugi etap opracowania – etap 
badawczy. Podstawowym celem tego etapu było wskazanie najskuteczniejszego 
algorytmu ewolucyjnego dla rozwiązywania problemów nieliniowych z 
ograniczeniami. Sformułowano tezę, iż zaproponowany w opracowaniu165 
oryginalny  algorytm ewolucyjny nazwany algorytmem Pełnego Krzyżowania: 

1. jest metodą najskuteczniejszą z pośród opublikowanych dotychczas 
postaci algorytmu ewolucyjnego dla rozwiązywania nieliniowych 
problemów decyzyjnych z ograniczeniami, 

2. jest metodą stabilną  - gdzie za miarę dyspersji wyników osiągniętych 
w trakcie weryfikujących testów przyjęto współczynnik zmienność 
równy ilorazowi odchylenia standardowego i średniej arytmetycznej 
wyników. 

 
 Weryfikacja tej tezy zrealizowana została w  trzech etapach 
przedstawionych w kolejnych częściach opracowania. W części drugiej 
                                                      
165 w rozdziale 5.5 części drugiej 
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przedstawiona została analiza porównawcza istniejących metod - algorytmów 
ewolucyjnych dedykowanych dla problemów nieliniowych - i wyników 
uzyskanych przez te metody na standardowym zestawie testowym oznaczanym 
przez G1-G11. Ostatecznym celem tej części opracowania było wykazanie, iż 
metoda zaproponowana przez autora jest najlepszą z pośród prezentowanych 
zarówno pod względem ich skuteczności jak i pod względem ich stabilności.  

 
Nawet w wypadku wskazania metody, która okazałaby się 

najskuteczniejsza i stabilna dla całego zestawu problemów G1-G11 nie można o 
takiej metodzie zaryzykować stwierdzenia, iż będzie ona równie skuteczna dla 
wszelkich innych problemów nieliniowych. Stąd w dwu kolejnych częściach 
opracowania przedstawiono dodatkową analizę weryfikującą skuteczność i 
stabilność metody Pełnego Krzyżowania. W części trzeciej przedstawione 
zostały dodatkowe badania zrealizowane na sztucznych problemach 
generowanych przez specjalne generatory testów TCG i TCG-2.  W części 
czwartej skonfrontowano proponowaną metodę z algorytmem ewolucyjnym, 
którego postać została specjalnie dostrojona do charakteru konkretnego 
problemu – problemem tym było zbilansowane nieliniowe zadanie 
transportowe. Dodatkowo, także w tej części wyniki osiągnięte przez Pełne 
Krzyżowanie skonfrontowane zostały z wynikami osiągniętymi przez dwie 
tradycyjne metody badań operacyjnych. 

 
Część piąta pracy stanowiła uzupełnienie procesu weryfikacji 

sformułowanej we wstępie tezy. W toku bowiem całego opracowania 
wielokrotnie podkreślane było, iż proponowana metoda Pełnego Krzyżowania 
jest metodą kosztowną (gdzie przez koszt rozumiana jest liczba wykonywanych 
obliczeń wartości funkcji celu – a więc czas obliczeń). Stąd mogło pojawiać się 
pytanie o sensowność zastosowania proponowanej metody w realnych 
problemach (gdzie czas oczekiwania na rozwiązanie może okazać się 
nieakceptowalnie długi) – czyli pytanie o efektywność metody, efektywność 
rozumianą tu jako szybkość (mierzona czasem) osiągania konkretnej wartości 
funkcji celu. Odpowiedź na to pytanie została udzielona na drodze testów 
przeprowadzonych na dwu klasach problemów – problemach 
kombinatorycznych i problemach harmonogramowania produkcji. 

 
Podsumowując zawartość ostatnich czterech części opracowania należy 

stwierdzić, że:  
 testy porównawcze przeprowadzone zostały na: 

 standardowym zestawie problemów testowych G1-G11,  
 problemach generowanych przez generator testów TCG, 
 problemach generowanych przez generator testów TCG-2, 
 zbilansowanym nieliniowym zadaniu transportowym, 
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 problemach kombinatorycznych typu – TSP, ATSP i SOP, 
 problemach harmonogramowania produkcji typu -  Flowshop i 

Jobshop 
 w toku testów metoda Pełnego Krzyżowania konfrontowana była: 

 ze wszystkimi znanymi autorowi algorytmami ewolucyjnymi 
zaimplementowanymi dla rozwiązywania nieliniowych problemów 
decyzyjnych z ograniczeniami, 

 z algorytmem ewolucyjnym o postaci ściśle dedykowanej dla 
rozwiązywania konkretnego  problemu decyzyjnego (tu: 
nieliniowego zadania transportowego, TSP, ATSP, SOP, Flowshop, 
Jobshop), 

 z dwiema zwykłymi metodami badań operacyjnych. 
 

 Wnioski badawcze z przedstawionych w ostatnich czterech częściach 
opracowania testów były następujące: 

 Metoda Pełnego Krzyżowania uzyskała w obszarze standardowego 
zestawu testowego G1-G11 rozwiązania dopuszczalne o wartościach 
funkcji celu  najbliższych - z pośród wszystkich algorytmów 
ewolucyjnych w tej części zaprezentowanych - globalnym ekstremom 
rozwiązywanych problemów nieliniowych z ograniczeniami, jest więc 
dla zestawu G1-G11 metodą najskuteczniejszą. Dyspersja uzyskanych 
wyników osiąga dla wszystkich problemów testowych wartość równą 
zero stąd można stwierdzić, iż Pełne Krzyżowanie – jest metodą stabilną 
dla zestawu G1-G11. 

 Dla problemów testowych generowanych przez generator TCG metoda 
Pełnego Krzyżowania okazała się być równie skuteczna co dla zestawu 
G1-G11. Wszystkie uzyskane wyniki były równe bądź bardzo bliskie 
globalnemu maksimum. Wartości współczynnika zmienności dla 
kolejnych problemów wyniosły odpowiednio: 0,00%; 0,00%; 0,27%; 
0,00%; 0,00%; 0,46% - stąd metodę Pełnego Krzyżowania można uznać 
za stabilną także w obrębie testów przeprowadzonych na problemach 
generowanych przez TCG. 

 Dla problemów generowanych przez TCG-2 Pełne Krzyżowanie okazało 
się skuteczniejsze od metody zastosowanej przez autorów TCG-2 
zarówno pod względem średniej z wyników uzyskiwanych przez 
najlepsze rozwiązania jak i pod względem liczby trafień w globalne 
optimum. Poziom dyspersji wyników uzyskiwanych przez Pełne 
Krzyżowanie nie przekraczający (poza jednym przypadkiem) 20% 
wskazuje na stabilność tej metody w obrębie problemów generowanych 
przez TCG-2. 

 Dla zbilansowanego zadania transportowego metoda Pełnego 
Krzyżowania okazała się skuteczniejsza od obydwu metod z którymi była 
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porównywana – uzyskiwane przez Pełne Krzyżowanie wyniki były 
bliższe globalnemu ekstremum zarówno od wyników uzyskanych zwykłą 
metodą badań operacyjnych jak również algorytmem ewolucyjnym o 
specjalnej postaci, dedykowanej dla rozpatrywanej klasy problemów. 
Dyspersja uzyskanych przez Pełne Krzyżowanie wyników nie 
przekraczała poziomu 15% - Pełne Krzyżowanie jest więc metodę 
stabilną również w obrębie tego problemu. 

 Porównanie Pełnego Krzyżowania ze zwykła metodą badań operacyjnych 
DOLNP2 w obrębie standardowego zestawu testowego G1-G11 także 
wypadło pomyślnie - obie metody potrafiły znaleźć rozwiązania 
dopuszczalne o wartości funkcji celu równej dokładnemu optimum (bądź 
najlepszemu dotychczas znanemu wynikowi), jednak procent przebiegów 
testowych w których uzyskano najlepszy wynik znacznie się różni dla 
obu metod. Pełne Krzyżowanie było w pełni stabilne - znajdowało 
najlepsze rozwiązanie w każdym przebiegu testowym podczas gdy 
DOLNP2 średnio w co drugim.  

 Porównanie efektywności (rozumianej jako szybkość osiągania 
konkretnej wartości funkcji celu) osiąganej przez Pełne Krzyżowanie i 
ewolucyjną metodę dedykowaną w obszarze problemów 
kombinatorycznych i harmonogramowania produkcji wykazało średnio 
30% poprawę wyniku osiąganego w tym samym czasie w wypadku 
zastosowania Pełnego Krzyżowania. Także w obrębie tych problemów 
metoda Pełnego Krzyżowania jest metodą stabilną – współczynnik 
zmienności wyniósł średnio 4% i nie przekroczył 18%. 

 
 Powyższe wnioski stanowią wystarczającą podstawę do stwierdzenia, iż 
metoda Pełnego Krzyżowania jest najskuteczniejszą i jednocześnie stabilną 
postacią algorytmu ewolucyjnego dla rozwiązywania decyzyjnych problemów 
nieliniowych z ograniczeniami. Pamiętać jednak  należy o stwierdzeniu 
Sztaudyngera (1997): „Im większa złożoność modelowanego obiektu, tym 
trudniejsze jest nasze zadanie, tym większe niebezpieczeństwo dojścia do 
pozornego sensu.”. 
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DODATEK A 

Niniejszy dodatek przedstawia definicje problemów testowych zestawu G1-
G11. Definicje te podane są na podstawie pracy Michalewicza i Schoenauer’a 
(1996) gdzie po raz pierwszy zostały zebrane z różnych źródeł.  
 

 PROBLEM G1 

Minimalizuj ∑ ∑ ∑
= = =

−−=
4

1

4

1

13

5

255)(
i i i

iii xxxXf  

przy ograniczeniach: 
10220 111021 −+++≥ xxxx  
10220 121031 −+++≥ xxxx  
10220 121132 −+++≥ xxxx  

10180 xx +−≥  

11280 xx +−≥  

12380 xx +−≥  

105420 xxx +−−≥  

117620 xxx +−−≥  

129820 xxx +−−≥  
Dziedzina zmiennych określona jest następująco: 

.10),12,11,10(1000),9,...,1(10 13 ≤≤=≤≤=≤≤ xixix ii  
Globalne minimum znajduje się w punkcie X* = (1;1;1;1;1;1;1;1;1;3;3;3;1), 
gdzie ograniczenia numer 1,2,3,7,8,9 są aktywne i  f(X*) = -15. 
 
 

 PROBLEM G2 

Maksymalizuj 

∑

∑ ∏

=

= =

−
=

n

i
i

n

i

n

i
ii

ix

xx
Xf

1

2

1 1

24 )(cos2)(cos
)(  

przy ograniczeniach: 
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∏
=

−≥
n

i
ix

1

75,00  

∑
=

−≥
n

i
i nx

1

5,70  

gdzie (o ile nie zaznaczono inaczej) n = 20 dla wszystkich przedstawionych tu 
eksperymentów. 
Dziedzina zmiennych określona jest następująco: 

).,...,1(100 nixi =≤≤  
Globalne maksimum jest nieznane, dla najlepszego dotychczas znalezionego 
rozwiązania f(X*) = 0,803619. 
 

 PROBLEM G3 

Maksymalizuj ( ) ∏
=

=
n

i
i

n
xnXf

1

)(  

przy ograniczeniu: 

10
1

2 −= ∑
=

n

i
ix  

gdzie (o ile nie zaznaczono inaczej) n = 10 dla wszystkich przedstawionych tu 
eksperymentów. 
Dziedzina zmiennych określona jest następująco: 

).,...,1(10 nixi =≤≤  

Globalne maksimum znajduje się  w punkcie ),...,1(/1* ninxi ==  
gdzie f(X*) = 1. 
 

 PROBLEM G4 
Minimalizuj 141,40792293239,378356891,03578547,5)( 151

2
3 −++= xxxxXf  

przy ograniczeniach: 
920022053,00006262,00056858,0334407,850 534152 −−++≥ xxxxxx  

534152 0022053,00006262,00056858,0334407,850 xxxxxx +−−−≥  
1100021813,00029955,00071317,051249,800 2

32152 −+++≥ xxxxx  
900021813,00029955,00071317,051249,800 2

32152 +−−−−≥ xxxxx  
250019085,00012547,00047026,0300961,90 433153 −+++≥ xxxxxx  

200019085,00012547,00047026,0300961,90 433153 +−−−−≥ xxxxxx  
Dziedzina zmiennych określona jest następująco: 

)5,4,3(4527;4533;10278 21 =≤≤≤≤≤≤ ixxx i  
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Globalne maksimum znajduje się  w punkcie 
05788)36,7758129  45;  25682;29,9952560  33;  ;78(* =X  

gdzie ograniczenia numer 1 i 6 są aktywne i f(X*) = -30665,539. 
 

 PROBLEM G5 
Minimalizuj 3

22
3
11 )3/000002,0(2000001,03)( xxxxXf +++=  

przy ograniczeniach: 
55,00 34 −+−≥ xx  
55,00 43 −+−≥ xx  

143 8,894)25,0sin(1000)25,0sin(10000 xxx −+−−+−−=  

2433 8,894)25,0sin(1000)25,0sin(10000 xxxx −+−−+−=  
8,1294)25,0sin(1000)25,0sin(10000 344 +−−+−= xxx  

Dziedzina zmiennych określona jest następująco: 
55,055,0;55,055,0;12000;12000 4321 ≤≤−≤≤−≤≤≤≤ xxxx  

Globalne minimum jest nieznane, dla najlepszego dotychczas znalezionego 
rozwiązania f(X*) = 4221,956. 
 

 PROBLEM G6 
Minimalizuj 3

2
3

1 )20()10()( −+−= xxXf  
przy ograniczeniach: 

100)5()5(0 2
2

2
1 +−−−−≥ xx  

81,82)5()6(0 2
2

2
1 −−+−≥ xx  

Dziedzina zmiennych określona jest następująco: 
1000;10013 21 ≤≤≤≤ xx  

Globalne maksimum znajduje się  w punkcie 0,84296)14,095;(* =X  
gdzie obydwa ograniczenia są aktywne i f(X*) = -6961,81388. 
 

 PROBLEM G7 
Minimalizuj 

45)7()10(2)11(75)1(2

)3()5(4)10(1614)(
2

10
2

9
2

8
2
7

2
6

2
5

2
4

2
32121

2
2

2
1

+−+−+−++−+

−+−+−+−−++=

xxxxx

xxxxxxxxxXf
 

przy ograniczeniach: 
8721 93541050 xxxx +−++−≥  

8721 2178100 xxxx +−−≥  
1225280 10921 −−++−≥ xxxx  
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12072)3(4)2(30 4
2
3

2
2

2
1 −−+−+−≥ xxxx  

402)6(850 4
2

32
2
1 −−−++≥ xxxx  

6521
2

2
2
1 6142)2(20 xxxxxx −+−−+≥  

303)4(2)8(5.00 6
2
5

2
2

2
1 −−+−+−≥ xxxx  

10
2

921 7)8(12630 xxxx −−++−≥  
Dziedzina zmiennych określona jest następująco: 

)10,...,1(1010 =≤≤− ixi  
Globalne maksimum znajduje się  w punkcie 

8,375927) 8,280092; 9,820092; 1,321644;
1,430574; 0,9906548; 5,095984; 8,773926; 2,363683; 2,171996;(* =X  

gdzie ograniczenia numer 1, 2, 3, 4, 5, 6 są aktywne i f(X*) = 24,3062091. 
 

 PROBLEM G8 

Minimalizuj 
)(

)2sin()2(sin)(
21

3
1

21
3

xxx
xxXf

+
=

ππ
 

przy ograniczeniach: 
10 2

2
1 +−≥ xx  

2
21 )4(10 −+−≥ xx  

Dziedzina zmiennych określona jest następująco: 
100;100 21 ≤≤≤≤ xx  

Globalne maksimum znajduje się  w punkcie 4,2453733) 1,2279713;(* =X  
gdzie f(X*) = 0,095825. 
 
 
 
 

 PROBLEM G9 
Minimalizuj 

7676

4
7

2
6

6
5

2
4

4
3

2
2

2
1

8104
710)11(3)12(5)10()(

xxxx
xxxxxxxXf

−−−
+++−++−+−=

 

przy ograniczeniach: 

5
2
43

4
2

2
1 54321270 xxxxx +++++−≥  

54
2
321 10372820 xxxxx −++++−≥  

7
2
6

2
21 86231960 xxxx −+++−≥  

76
2
321

2
2

2
1 1152340 xxxxxxx −++−+≥  

Dziedzina zmiennych określona jest następująco: 
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)7,...,1(1010 =≤≤− ixi  
Globalne maksimum znajduje się  w punkcie 

1,594227) 1,038131;
0,6244870;- 4,365726; 0,4775414;- 1,951372; 2,330499;(* =X  

gdzie ograniczenia numer 1 i 2 są aktywne i f(X*) = 680,6300573. 
 

 PROBLEM G10 
Minimalizuj 321)( xxxXf ++=  
przy ograniczeniach: 

)(0025,010 64 xx ++−≥  
)(0025,010 475 xxx −++−≥  

)(01,010 58 xx −+−≥  
333,8333310033252,8330 1461 −++−≥ xxxx  

442572 125012500 xxxxxx −++−≥  

55383 250012500000 xxxxx −++−≥  
Dziedzina zmiennych określona jest następująco: 

)8,...,4(100010);3,2(100001000;10000100 1 =≤≤=≤≤≤≤ ixixx ii  
Globalne maksimum znajduje się  w punkcie 

395,5979) 286,4162;
 217,9799; 295,5985; 182,0174; 5110,071; 1359,943; 579,3167;(* =X  

gdzie ograniczenia numer 1, 2 i 3 są aktywne i f(X*) = 7049,3307. 
 

 PROBLEM G11 
Minimalizuj 2

2
2
1 )1()( −+= xxXf  

przy ograniczeniu: 
2
120 xx −=  

Dziedzina zmiennych określona jest następująco: 
)2,1(11 =≤≤− ixi  

Globalne maksimum znajduje się  w punkcie 1/2);21/(* ±=X  
gdzie f(X*) = 0,75. 
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DODATEK B 

 Niniejszy dodatek przedstawia pojęcie małego i średniego 
przedsiębiorstwa (MSP) tak jak je definiuje ustawa „Prawo o działalności 
gospodarczej” z 19 listopada 1999 roku166. Wedle zapisów tej ustawy za małe 
przedsiębiorstwo uważa się takie, które w poprzednim roku obrotowym: 
1. zatrudniało poniżej 50 pracowników (średnia w skali roku), 
2. osiągnęło przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 

operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 7 
milionów euro lub taki, którego suma aktywów bilansu sporządzonego na 
koniec roku obrotowego nie przekracza równowartości w złotych 5 
milionów euro. 

Ponadto za małe przedsiębiorstwo uważa się takie, w którym przedsiębiorcy 
inni niż mali posiadają: 
3. mniej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji, 
4. prawa do mniej niż 25% udziału w zysku, 
5. mniej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). 
 
 Wedle zapisów tej samej ustawy za średnie przedsiębiorstwo uważa się 
takie, które w poprzednim roku obrotowym: 
1. zatrudniało poniżej 250 pracowników (średnia w skali roku), 
2. osiągnęło przychód w skali roku ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług 

oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 40 
milionów euro lub takie, którego suma aktywów bilansu sporządzonego na 
koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości w 
złotych 27 milionów euro. 

Ponadto za średnie przedsiębiorstwo uważa się takie, w którym przedsiębiorcy 
inni niż mali lub średni posiadają: 
3. mniej niż 25% wkładów, udziałów lub akcji, 
4. prawa do mniej niż 25% udziału w zysku, 
5. mniej niż 25% głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). 
 
 Ta sama ustawa stwierdza, że jeżeli odnośne przedsiębiorstwo działa 
krócej niż rok wtedy o uznaniu go za małe lub średnie decyduje tylko średnia 
wielkość zatrudnienia za ostatni, pełny miesiąc jego działania. 
 
 Do wyżej podanych formalnych definicji można jeszcze dodać listę 
zaproponowaną przez Szymanowskiego i Perkowskiego (2003), podstawowych 
                                                      
166 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku, Prawo działalności gospodarczej, Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178 
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cech odróżniających małe i średnie przedsiębiorstwa od pozostałych, nie 
zaliczonych do tej kategorii. Cechy te są następujące: 
1. niezależność finansowa – właściciel, jako założyciel firmy, najczęściej 

inwestuje własne środki finansowe, rodziny bądź osób z nim związanych i 
unika zewnętrznych źródeł finansowania nowo powstałych i rozwoju 
istniejących podmiotów MSP; 

2. osobowość właściciela, która rzutuje na strukturę społeczną 
przedsiębiorstwa, na tworzenie stosunków międzyludzkich i 
ekonomicznych wewnątrz firmy; 

3. scentralizowany system podejmowania decyzji – dzięki zachowaniu w 
wyłącznej kompetencji właściciela decyzji powziętych w organizacji. 

  
 Pierwsza z cech powyższej listy dotyka tak kluczowej kwestii dla 
każdego przedsiębiorstwa, jaką jest finansowanie jego działalności. Szerokie 
omówienie źródeł finansowania działalności MSP można znaleźć w pracy 
Łuczki (2001) lub Strużyckiego (2002), tutaj zaś podamy w Tabelach 55 i 56 
krótkie podsumowanie dotyczące źródeł finansowania działalności MSP. 
Tabela 55 przedstawia potencjalne źródła z jakich mogą korzystać MSP, 
natomiast Tabela 56 przedstawia faktyczną dostępność tych źródeł w zależności 
od fazy rozwoju przedsiębiorstwa. 

Tabela 55 Główne potencjalne źródła finansowania w MSP 

Kapitał 
własny 

źródła wewnętrzne zysk netto, amortyzacja, przekształcenia w 
majątku, przekształcenia w kapitałach 

źródła zewnętrzne 
dopłaty wspólników, poszukiwanie nowych 
wspólników, fundusze venture capital, 
emisja na rynku pozagiełdowym 

Kapitał 
obcy 

długoterminowe 

kredyty bankowe długoterminowe, 
poręczenia kredytowe, leasing, franchising, 
obligacje, dotacje i subwencje, środki z 
funduszy pomocowych 

krótkoterminowe 

kredyty bankowe krótkoterminowe, 
zobowiązania odnawialne, kredyty od 
dostawców, faktoring, pożyczki z sektora 
pozabankowego, krótkoterminowe papiery 
dłużne 

Źródło: Strużycki (2002) 
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Tabela 56 Dostępność źródeł finansowania MSP 
Oznaczenia: „-” niedostępne; „+” trudno dostępne; „++” średnio łatwo 
dostępne; „+++” dostępne. 

Źródła finansowania 

Faza rozwoju 
Koncepcja 
i rozruch 

firmy 

Mała 
firma 

Średnia 
firma 

Wkłady wspólników +++ +++ +++ 
Emisja akcji poprzez CeTO - + ++ 
Fundusze Venture Capital + ++ ++ 
Kredyty bankowe - ++ +++ 
Poręczenia kredytowe - ++ +++ 
Leasing - ++ +++ 
Franchising - ++ +++ 
Obligacje długo- i krótkoterminowe - - + 
Fundusze pomocowe - ++ ++ 
Kredyt kupiecki - +++ +++ 
Faktoring - ++ +++ 
Pożyczki z sektora pozabankowego - ++ +++ 
Źródło: Strużycki (2002) 
 


