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1 Zakres rozprawy 
 

W niniejszej rozprawie dokonano systemowej analizy problemu zarządzania 

wielkopowierzchniowymi placówkami handlowymi. Rezultaty analizy pozwoliły 

zaproponować metodyczne i algorytmiczne narzędzia dla efektywnego rozwiązywania 

tego problemu. 

Poniżej przedstawiono zakres rozprawy. Dla każdego rozdziału wskazano zakres 

zagadnień w nim poruszanych. 

 

Rozdział 2 zawiera wprowadzenie w tematykę handlu realizowanego 

w placówkach wielkopowierzchniowych, ze zwróceniem uwagi na wzrost znaczenia tej 

formy sprzedaży w ostatnich latach. Wskazano także aktualne trendy rozwoju tej formy 

handlu. 

Rozdział 3 zawiera sformułowanie celu rozprawy oraz sformułowanie zadania 

badawczego. 

Rozdział 4 zawiera opis działalności placówki wielkopowierzchniowej 

ze zwróceniem uwagi na różnorodność problemów decyzyjnych (marketingowych, 

logistycznych, obsługi nabywcy), których rozwiązywanie jest zadaniem kadry 

zarządzającej. W tej części przedstawione są w sposób systematyczny obszary 

funkcjonowania placówki wielkopowierzchniowej oraz inne elementy wchodzące 

w skład „handlowej rzeczywistości”.  

Dodatek A zawiera uzupełnienienia i rozszerzenia do rozdziału 4. Powodem 

wyłączenia części materiału z tego rozdziału i przeniesienia jej do dodatku była chęć 

utrzymania równowagi pomiędzy informacjami specyficznymi dla handlu 

realizowanego w placówkach wielkopowierzchniowych a zawartością rozdziałów, 

w których przedstawiono proponowany model formalny dla wspomagania procesów 

decyzyjnych i proponowany sposób rozwiązywania problemów decyzyjnych w oparciu 

o ten model. 

Postępując w ten sposób uzyskano znacznie bardziej zwartą prezentację zawartości 

merytorycznej rozprawy oraz proponowanych w rozprawie rozwiązań; jednak 

przeniesienie części materiału do dodatku nie zmniejsza wagi zawartych tam informacji 

dla osiągnięcia założonego celu rozprawy. 
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W rozdziale 5 przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu modeli formalnych, 

które mogą być wykorzystane dla wspomagania podejmowania decyzji w placówce 

wielkopowierzchniowej. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury przedstawiono 

także różne klasy modeli, które mogą być wykorzystywane przy rozwiązywaniu 

problemów decyzyjnych specyficznych dla placówek wielkopowierzchniowych. Dla 

zilustrowania możliwości wykorzystania tych modeli wybrano i przedstawiono kilka 

przykładów ich zastosowań. 

Dodatek B zawiera uzupełnienienia i rozszerzenia do rozdziału 5. Powody 

wyłączenia części materiału z tego rozdziału i przeniesienie jej do dodatku są 

analogiczne jak w przypadku podobnego zabiegu w rozdziale 4. 

Rozdział 6 zawiera opisy rozwiązań informatycznych, stosowanych w sklepach 

wielkopowierzchniowych. Przedstawiono zarówno rozwiązania szeroko już 

rozpowszechnione jak i takie, które dopiero mają szansę na zastosowanie w placówkach 

wielkopowierzchniowych.  

Dodatek C zawiera uzupełnienienia i rozszerzenia do rozdziału 6. Powody 

wyłączenia części materiału z tego rozdziału i przeniesienie jej do dodatku są 

analogiczne jak w przypadku podobnego zabiegu w rozdziale 4 i rozdziale 5. 

Rozdział 7 zawiera sformułowanie modelu zarządzania placówką 

wielkopowierzchniową z uwzględnieniem hierarchii poziomów decyzji taktycznych 

i decyzji operacyjnych. Zaproponowany model jest modelem wielokryterialnym. 

Dodatek D zawiera uzupełnienienia i rozszerzenia do rozdziału 6. Powody 

wyłączenia części materiału z tego rozdziału i przeniesienie jej do dodatku są 

analogiczne jak w przypadku podobnego zabiegu w rozdziałach 4, 5 i 6. 

W rozdziale 8 przedstawiono zasadnicze elementy wielokryterialnego 

wspomagania podejmowania decyzji wraz z ideą tzw. oszacowań parametrycznych. 

Rozdział ten zawiera autorską koncepcję modyfikacji idei oszacowań parametrycznych 

w kierunku umożliwiającym wykorzystanie obliczeń ewolucyjnych. W oparciu 

o przedstawioną koncepcję zaproponowano metodę rozwiązania zadania decyzyjnego 

sformułowanego w rozdziale 7.  

W rozdziale 9 zaproponowane zostały algorytmy ewolucyjne do wyznaczania tzw. 

szkieletów dolnych i aproksymacji górnych. Zbiory te są podstawą dla wyznaczania 
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wartości oszacowań parametrycznych współrzędnych ocen efektywnych zgodnie 

z przedstawioną w rozdziale 8 koncepcją modyfikacji idei oszacowań parametrycznych. 

Zaproponowane algorytmy stanowią istotną, nowatorską modyfikację w stosunku 

do obecnego sposobu wykorzystywania algorytmów ewolucyjnych do wspomagania 

rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych. W zawartych w tym 

rozdziale przykładach zilustrowano działanie algorytmów. 

W rozdziale 10 zdefiniowano miary dokładności oszacowań parametrycznych oraz 

zaproponowano heurystyczną metodę (wykorzystującą obliczenia ewolucyjne) 

i algorytm lokalnego sterowania dokładnością oszacowań parametrycznych 

(zmodyfikowanych zgodnie z koncepcją przedstawioną w rozdziale 8). Działanie 

algorytmu zilustrowano w przykładach. 

Rozdział 11 zawiera, zbudowaną w oparciu o treść rozdziałów 8-10, kompletną 

metodę rozwiązania problemu decyzyjnego sformułowanego w rozdziale 7. Działanie 

metody zostało zilustrowane na prostym, choć nietrywialnym przykładzie 

wielokryterialnego, dwupoziomowego problemu decyzyjnego zarządzania placówką 

wielkopowierzchniową. 

W rozdziale 12 przedstawiono wnioski i podsumowanie rozprawy, a także 

wskazano potencjalne kierunki dalszych badań. 
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Rozdział 2 

 

Rozwój wielkopowierzchniowych placówek 
handlu detalicznego 
 
2.1 Wstęp 

Przed przystąpieniem do omówienia genezy wielkopowierzchniowych placówek 

handlu detalicznego należy określić, co kryje się pod tym pojęciem. Na użytek tego 

i następnego rozdziału podamy tu pewną umowną definicję. Natomiast precyzyjna 

charakterystyka placówki wielkopowierzchniowej, ukazująca jej działanie, oraz – przez 

pryzmat tego działania – specyficzne problemy związane z jej zarządzaniem, zostanie 

przedstawiona w rozdziale 4. Charakterystyka ta stanowić będzie podstawę dla analizy 

możliwości zastosowania metod formalnych dla podejmowania decyzji 

i racjonalnego zarządzania placówką wielkopowierzchniową, co stanowi zasadniczy 

przedmiot rozprawy. 

W literaturze spotyka się różne klasyfikacje wielkopowierzchniowych (oferujących 

produkty na zasadzie swobodnego dostępu, bez lub z ograniczoną pomocą personelu) 

placówek sprzedaży detalicznej. Alert i in. (Alert i in. 2006) wprowadzają następującą 

klasyfikację: 

• sklepy dyskontowe – placówki o powierzchni mniejszej niż 1000 m2, oferujące 

nabywcom jedynie ograniczony asortyment produktów, sprzedające zarówno 

pod marką własną, jak i produkty markowe innych producentów; sklepy 

dyskontowe charakteryzują się niskim kosztami własnymi; 

• hipermarkety – placówki o powierzchni większej od 5000 m2, charakteryzujące 

się wysokim poziomem obrotów, mające w ofercie obszerny asortyment 

obejmujący zarówno artykuły spożywcze, jak i przemysłowe; 

• supermarkety – charakteryzujące się przestrzenią sprzedaży średnio od 400 m2 

do 2500 m2, oferujące artykuły spożywcze (przede wszystkim) oraz 

przemysłowe, gdzie udział tych ostatnich uzależniony jest od całkowitej 

wielkości przestrzeni sprzedaży; 
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• placówki pośrednie – o powierzchni od 2500 m2 do 5000 m2, które łączą w sobie 

cechy sklepów dyskontowych, super- i hipermarketów. 

Inni autorzy (McGoldrick 2003) podają klasyfikację w oparciu o odmienne zakresy 

powierzchni sklepu, wprowadzając także rozróżnienie na małe i duże supermarkety 

(odpowiednio 300 m2–1200 m2 i 1200 m2–2500 m2). 

Na użytek rozprawy będziemy wykorzystywać następującą definicję 

wielkopowierzchniowej placówki handlu detalicznego. 

 

Definicja 2.1 Wielkopowierzchniowa placówka handlu detalicznego to punkt 

samoobsługowej sprzedaży detalicznej, o takiej skali sprzedaży, która uzasadnia 

stosowanie w nim narzędzi informatycznych dla wspomagania procesów 

zarządzania i wspomagania podejmowania decyzji.  

 

W dalszej części rozprawy wielkopowierzchniową placówkę handlu detalicznego 

będziemy nazywać dla wygody sklepem wielkopowierzchniowym albo po prostu 

sklepem. Natomiast używany dalej w tekście termin sprzedawca oznaczać będzie 

podmiot gospodarczy realizujący sprzedaż w sieci sklepów wielkopowierzchniowych. 

Zatem stosowane w rozprawie sformułowania typu „sprzedawca podjął decyzję” należy 

odnieść do zarządu podmiotu gospodarczego prowadzącego sklep bądź sieć sklepów. 

Podobna konwencja obowiązywać będzie dla pojęć producent i dostawca. 

 
2.2 Geneza i rozwój sklepów wielkopowierzchniowych 

Dynamiczny rozwój handlu realizowanego w sklepach wielkopowierzchniowych 

został zapoczątkowany wraz z pojawieniem się w Stanach Zjednoczonych – na 

początku XX wieku – sklepów samoobsługowych. Ta nowa forma sprzedaży narodziła 

się w mieście Memphis – prawdopodobnie w 1916 roku – gdy uruchomiony został 

sklep „Piggly Wiggly”. Samoobsługowa metoda sprzedaży umożliwiła tworzenie 

sklepów o bardzo dużych powierzchniach. Jej zastosowanie dało szanse na zwiększenie 

przepustowości sklepu oraz poszerzenie jego oferty. Z kolei swobodny dostęp nabywcy 

do produktów przyczynił się do występowania zakupów impulsywnych. Możliwość 

swobodnego wyboru produktów – bez lub z ograniczonym udziałem personelu – stała 

się znacznym ułatwieniem dla nabywców, gdyż ograniczona została konieczność 
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wymieniania głośno przez nabywcę nazw potrzebnych produktów, często pod presją 

innych nabywców oczekujących w kolejce (Borusiak 2005). 

To nowatorskie rozwiązanie spowodowało rewolucję w handlu detalicznym. 

Obecnie sieci handlowe, takie jak na przykład Wal-Mart, Carrefour, Tesco, prowadzą 

na całym świecie tysiące sklepów wielkopowierzchniowych różnego rodzaju 

(supermarkety, hipermarkety). W tabeli 1.1 przedstawiono wybrane wskaźniki 

charakteryzujące dwanaście największych w skali świata sieci sklepów 

wielkopowierzchniowych. Na tej podstawie można wnioskować o ekonomicznym 

znaczeniu handlu prowadzonego w sklepach wielkopowierzchniowych. 

 

 Firma Wielkość sprzedaży w 
roku 2002 (mld €) 

Liczba 
sklepów 

Liczba 
krajów, 

w których 
działa firma 

1 Wal-Mart 226,8 4906 13 

2 Carrefour 70,5 10378 31 

3 Home Depot 57,3 1689 3 

4 Metro 53,6 2370 28 

5 Kroger 47,6 3774 1 

6 Tesco 44,5 2318 13 

7 Target 41,4 1475 1 

8 Royal Ahold 39,2 8408 19 

9 Costco 36,9 418 8 

10 Rewe 36,2 11295 13 

11 Aldi 36,2 7208 12 

12 ITM 33,4 7478 8 

Tabela 1.1. Zestawienie 12 największych sieci sklepów 
wielkopowierzchniowych na świecie. 
Ź r ó d ł o: Dawson J., (Dawson 2006).  

 

Sukces ekonomiczny firm sektora handlu detalicznego przyczynił się do zmian 

w układzie sił na rynku. Od lat 50. ubiegłego stulecia, wraz ze stałym umacnianiem 

swojej pozycji na rynku, firmy handlowe z tego sektora przestały być postrzegane jako 

pasywne ogniwa pośredniczące pomiędzy producentem a nabywcą (McGoldrick 2003). 

Producenci zaczęli dostrzegać fakt, że ich produkty nie są sprzedawane w jakiejś 
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„abstrakcyjnej przestrzeni”, ale są umieszczane na półkach sklepowych i to sklep – 

dysponent przestrzeni sprzedaży – decyduje o tym, jak eksponowane będą produkty 

poszczególnych producentów. Producenci musieli zacząć liczyć się z faktem, że brak 

ich produktów na półkach może powodować ich nieobecność w umyśle nabywcy (ang. 

mind space), co w konsekwencji prowadzić może do zmiany preferencji nabywcy 

w odniesieniu do nabywanych produktów (Corstjens, Corstjens 1995). Wzrost siły 

ekonomicznej firm sektora handlu detalicznego, a jednocześnie stale rosnąca 

konkurencja pomiędzy nimi, spowodowały wprowadzenie nowych mechanizmów 

marketingowych. Jednym z nich stały się produkty firmowane przez sieci sklepów 

wielkopowierzchniowych tzw. marki własne. Upowszechnienie się tej kategorii 

produktów spowodowało dalsze zmiany w układzie sił w omawianym sektorze – 

producenci zostali zmuszeni nie tylko do konkurowania ze sobą, ale także ich produkty 

zaczęły konkurować z produktami sprzedawanymi pod markami własnymi sieci 

sklepów wielkopowierzchniowych. 

Należy wyraźnie podkreślić, że ta rywalizacja ma miejsce w przestrzeni sprzedaży, 

którą zarządza sprzedawca. Jedną ze specyficznych cech handlu 

wielkopowierzchniowego jest bogactwo asortymentu, tworzone z myślą o zaspokojeniu 

różnych preferencji nabywców. W interesie firmy handlowej nie jest więc zabieganie 

o sprzedaż produktów konkretnego producenta. To raczej producent na drodze 

negocjacji powinien zabiegać u sprzedawcy o lepsze warunki sprzedaży jego produktów 

(Corstjens, Corstjens 1995). 

Sklepy wielkopowierzchniowe wyposażane są w systemy informatyczne 

ułatwiające bieżące działania. Powszechnym standardem są systemy kasowe 

wyposażone w czytniki kodów kreskowych. Systemy te umożliwiają zbieranie danych 

o sprzedaży, co umożliwia efektywne sterowanie procesami logistycznymi. Informacje 

te wprowadzone do systemu informatycznego sprzedawcy mogą być udostępniane 

producentom dostarczającym mu produkty (McGoldrick 2003). Z informacji tych 

korzystają także firmy zajmujące się badaniem rynku (np. AC Nielsen (źródła 

internetowe: AC Nielsen), IRI (źródła internetowe: IRI), GfK (źródła internetowe: 

GfK)). 

Zmiany w układzie sił pomiędzy producentem i sprzedawcą (szczególnie 

w przypadku sprzedaży wielkopowierzchniowej) wskazują, że w obecnych czasach 

producenci w sposób istotny muszą brać pod uwagę możliwości, jakimi dysponuje 
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sprzedawca oraz cele, którymi on się kieruje. Cele sprzedawcy są często w konflikcie 

z celami producenta – dla przykładu producent chciałby, by przestrzeń na półce 

sklepowej przydzielona dla jego produktów była jak największa, z kolei sprzedawca 

mając na uwadze fakt, że obsługuje nabywców o różnych preferencjach zakupowych, 

racjonalnie dzielić musi przestrzeń na półkach, uwzględniając asortyment innych 

producentów. Silna pozycja przetargowa sprzedawców zmusza producentów do 

oferowania im lepszych warunków współpracy, na przykład oferowanie lepszych 

warunków zakupu produktów. 

Wzrost pozycji przetargowej sieci sklepów wielkopowierzchniowych w relacjach 

producent–sprzedawca zaowocował także procesami koncentracji na rynku. Z badań 

opublikowanych w roku 2000 wynika dla przykładu, że w Wielkiej Brytanii pięć 

największych sieci sklepów wielkopowierzchniowych posiadało razem aż 68,5% 

udziału w rynku, natomiast w Australii i Nowej Zelandii odpowiednio 43% i 45% 

(McGoldrick 2003).  

 
2.3 Trendy w handlu wielkopowierzchniowym 

Rynek, na którym działają sieci handlowe, jest rynkiem wysoce konkurencyjnym. 

We Francji działa obecnie ponad 1100 hipermarketów, a w Wielkiej Brytanii (pierwsze 

hipermarkety powstały tam w 1967 roku) w 2000 roku działało ich 1177 (McGoldrick 

2003). W obu przypadkach podane liczby dotyczą hipermarketów różnych sieci. 

W dobie powszechnej globalizacji granice państw (a nawet kontynentów) nie są 

przeszkodą dla firm, które dysponują odpowiednim kapitałem inwestycyjnym. Sukces 

jednej sieci na jakimś rynku przyciąga inne, co powoduje nasilenie konkurencji. To 

z kolei staje się przesłanką do szukania nowych rynków. Jak wynika z tabeli 1.1, firmy 

handlowe działają nawet w kilkudziesięciu krajach. 

Na przykładzie Polski widać, jak duży rozmiar przybrała konkurencja wśród firm 

sektora handlowego. W stosunkowo krótkim okresie czasu (od połowy lat 90-tych XX 

wieku do dnia dzisiejszego) polski rynek opanowali najwięksi operatorzy globalni 

(m.in. Carrefour, Tesco, Metro). Konkurują z nimi polskie sieci handlowe, takie jak na 

przykład „Piotr i Paweł”. Silna konkurencja powoduje, że sieci poszukują strategii, 

które mogą przyczynić się do uzyskania przewagi rynkowej, zwiększyć lojalność 

swoich nabywców i umożliwi ć pozyskanie nowych. Szukanie strategii sukcesu 

powodowane jest nie tylko presją konkurencji, ale także zmianami w otoczeniu, 
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w którym firmy działają (przykładami takich zmian w otoczeniu mogą być: wzrost 

bezrobocia, spadek zaufania nabywców, spadek ruchu turystycznego po atakach 

terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych). Sieci reagują na te zmiany w różny 

sposób na przykład obniżając koszty działalności poprzez wykorzystanie 

zaawansowanych systemów informatycznych dla celów zarządzania i wspomagania 

procesów podejmowania decyzji (Grewal i in. 2006). W (Grewal i in. 2006), (Gedenk 

i in. 2006), (Reinartz i in. 2006) znaleźć można następujące czynniki sprzyjające 

pozytywnemu postrzeganiu sklepu (sieci) przez nabywców, które odpowiednio 

wykorzystane mogą prowadzić do uzyskania przewagi rynkowej: 

• atrakcyjny wygląd sklepu – poprzez wytworzenie miłej i przyjaznej atmosfery 

w sklepie oferuje się nabywcy atrakcyjne warunki do nabywania produktów, 

osiąga się to na przykład poprzez właściwą aranżację sklepu, operowanie 

kolorami, muzyką, zapachami; 

• sprawna obsługa nabywcy – wszystkie etapy i elementy obsługi nabywcy przez 

personel sklepu (np. pomoc przy podjęciu decyzji zakupowej, pomoc przy 

odszukaniu wskazanego przez nabywcę produktu, zapewnienie sprawnej obsługi 

przy dokonywaniu płatności lub przy przyjmowaniu reklamacji) mają wpływ na 

postrzeganie sklepu przez nabywcę; 

• szeroki asortyment i wysoka jakość produktów – sieci wielkopowierzchniowe 

oferują niejednokrotnie po kilkadziesiąt tysięcy produktów1 (Broniarczyk, 

Hoyer 2006) których właściwy dobór pozwala zwiększyć atrakcyjność sklepu; 

• atrakcyjna cena – cena stanowi krytyczny czynnik wpływający na postrzeganie 

sklepu przez nabywcę, właściwe zarządzanie cenami produktów (np. 

z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania wspomagającego proces 

ustalania cen2) ma także istotne znaczenie dla rentowności sklepu; 

• promocje sprzedażowe – promocje są bardzo istotnym elementem strategii 

marketingowej sprzedawcy3, z powodu stosowania różnych wariantów 

promocji sprzedażowych (m.in. obniżki cen, rabaty, kupony, opakowania 

                                                 
1 Należy wspomnieć, że wiele produktów różni się rozmiarem (np. spodnie), zapachem (np. mydła), 
kolorem (np. szczoteczki do zębów). Podane „kilkadziesiąt tysięcy” uwzględnia w tym przypadku tę 
różnorodność. 
2 Grewal i in. (2006) podają przykłady wykorzystania oprogramowania firm ProfitLogic i KhiMetrics. 
3 Gedenk i in. (2006) podają (powołując się na badania firmy AC Nielsen), że w okresie styczeń-czerwiec 
2004 r. udział procentowy sprzedaży promocyjnej dla Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch przekroczył 
w każdym z tych krajów 20% (świadczy to o dużym zainteresowaniu nabywców tą formą sprzedaży). 
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promocyjne) istotne dla sprzedawcy staje się właściwe rozumienie efektów, jaki 

wywierają one na zachowania nabywców i rentowność sklepu; 

• programy lojalnościowe – są to formy wynagradzania (m.in. poprzez 

przyznawanie punktów, rabatów) za powtarzalne korzystanie z usług firmy, 

tworzone w oparciu o założenie, że taniej jest utrzymać raz pozyskanego 

nabywcy niż zdobyć nowego4. 

Osiąganie przewagi rynkowej może być także osiągnięte przez właściwe 

zarządzanie łańcuchem dostaw (Grewal i in. 2006). Właściwa integracja producentów, 

dostawców, pośredników, sprzedawców (czyli ogniw łańcucha dostaw), przyczynia się 

do tego, że produkty są produkowane i dystrybuowane we właściwych ilościach, do 

właściwych lokalizacji, we właściwym czasie, przy minimalnym nakładzie kosztów 

w całym łańcuchu dostaw i przy zachowaniu odpowiedniego poziomu obsługi nabywcy. 

Globalna ekspansja sieci wielkopowierzchniowych powoduje także konieczność 

uwzględniania upodobań nabywców związanych z różnicami kulturowymi i etnicznymi 

(Dawson 2006). Przeprowadzona analiza trendów w handlu w Stanach Zjednoczonych 

(Weitz, Whitfield 2006) prowadzi do wniosku, że w warunkach amerykańskich firmy 

handlowe powinny uwzględniać m.in. następujące czynniki: 

• zróżnicowanie etniczne – ta cecha społeczeństwa wymaga od sprzedawcy 

dostosowania oferty handlowej do potrzeb różnych grup narodowych 

i etnicznych, na przykład Latynosi preferujący przygotowywanie posiłków 

w domach spędzają więcej czasu w sklepach spożywczych, jednocześnie 

preferują oni sklepy z personelem dwujęzycznym; 

• rozwój Internetu – ponad 40% nabywców sięga do Internetu zanim jeszcze 

podejmie decyzję o zakupie, konsumenci mają inne wymagania w przypadku 

zakupów dla potrzeb gospodarstwa domowego (np. artykuły spożywcze i środki 

chemiczne chcą kupić najtańszym kosztem), a inne w przypadku odnawiania 

pokoju (w tym przypadku poza niezbędnymi materiałami potrzebują też 

dodatkowych usług, np. fachowej porady); 

• przyzwyczajenia ludzi młodych – dla tej grupy nabywców istotne jest to, 

w jakich warunkach dokonują zakupów, młodzi ludzie chcą czerpać 

                                                 
4 W Stanach Zjednoczonych – dla przykładu w 2002 r. – 62% konsumentów związanych było 
ze sklepami spożywczymi jakąś formą programów lojalnościowych, a przekrojowe badania prowadzone 
wśród niemieckich i austriackich firm (2003 r.) pokazują, że 61% tych firm prowadzi programy 
lojalnościowe (Reinartz 2006). 
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przyjemność z dokonywania zakupów, nie są przywiązani do określonych 

sklepów czy określonych marek produktów, nie reagują w dużym stopniu na 

promocyjne oferty produktów masowych (np. proszki do prania, detergenty). 

W (Weitz, Whitfield 2006) przytaczane są zaobserwowane zmiany, jakie zachodzą 

w amerykańskich sklepach wielkopowierzchniowych pod wpływem konkurencji, 

a także pod wpływem zmian preferencji konsumpcyjnych społeczeństwa 

amerykańskiego: 

• przydzielanie większej przestrzeni sprzedaży produktom z grupy tzw. świeżej 

żywności (m.in. nabiał, wyroby piekarnicze, mięso, ryby); 

• przedstawianie selektywnej oferty dla wybranych grup nabywców na przykład 

produktów niskotłuszczowych i dietetycznych dla rosnącej grupy nabywców 

chcących dbać o zdrowie, czy zmuszonych do przestrzegania zaleceń 

żywieniowych; 

• dostosowywanie działań marketingowych dla potrzeb konkretnych grup 

etnicznych (np. sieć supermarketów „President Supermarkets” z Miami 

odtwarza muzykę szczególnie chętnie słuchaną przez Latynosów oraz zatrudnia 

sprzedawców pochodzących głównie z tej grupy etnicznej); 

• kreowanie przyjaznej atmosfery w sklepie do dokonywania zakupów (np. 

poprzez pokazy przyrządzania potraw i degustacje); 

• zwiększenie udziału marek własnych, które pozwalają na urozmaicenie 

oferowanego asortymentu i stanowią rozpoznawalny znak sieci sklepów. 

Reagowanie przez sieci na zmiany demograficzne jest istotne z punktu widzenia 

planowania działań strategicznych. Dane i prognozy demograficzne stają się 

szczególnie ważne w kontekście planowania długoterminowego. Dla przykładu, 

w Wielkiej Brytanii odsetek ludzi w wieku 60 lat i więcej wynosił w roku 1961 16%, by 

wzrosnąć do 20,3% w roku 2001 przy prognozach dla roku 2031 sięgających 30%. 

Zmiany dotyczą także wydatków, jakie gospodarstwa domowe ponoszą w ramach 

różnych grup asortymentowych. I tak, dla przykładu, na przestrzeni lat 1990-2000 

procentowy spadek wydatków w grupie „produkty tytoniowe” wyniósł 27%, z kolei 

w kategorii „produkty sportowe i zabawki” odnotowano wzrost wydatków o 98%. Nie 

bez znaczenia są zmiany w stylu życia społeczeństw. Z powodów przeludnienia, 

problemów parkingowych i szerokiego dostępu do środków masowej komunikacji 

blisko 38% gospodarstw w Londynie nie posiada samochodów (McGoldrick 2003). 
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Takie zjawiska powinny być analizowane przez sprzedawców, na przykład 

w kontekście lokowania nowych sklepów lub przewidywania tendencji spadku 

zainteresowania placówkami ulokowanymi na obrzeżach metropolii. 

Ogromna różnorodność produktów dostępnych na rynku, pojawiający się nowi 

producenci (marki) i nowe ich produkty oraz walka o pozyskanie i utrzymanie 

nabywców skutkują uruchamianiem przez sieci, równolegle do tradycyjnych, także 

elektronicznych kanałów sprzedaży realizowanych przez szeroko rozpowszechniony 

Internet. Rozwój narzędzi informatycznych pozwala także na uruchamianie kiosków 

informacyjnych na terenie sklepu, poprzez które nabywca może zasięgnąć informacji 

o produktach lub składać na nie zamówienia (Wallace i in. 2004). Elektroniczne kanały 

sprzedaży prowadzą m.in. takie sieci sklepów wielkopowierzchniowych, jak: Tesco, 

Wal-Mart, Sainsbury’s, Safeway (Vrechopulos i in. 2004). Internet umożliwia nie tylko 

tworzenie kanałów sprzedaży, może być także wykorzystywany przez sieci, jako kanał 

komunikacyjny do pozyskiwania produktów na aukcjach lub środków trwałych na 

wyposażenie sklepów lub biur (McGoldrick 2003).  

 
2.4 Podsumowanie 

W tym rozdziale przedstawiona została definicja placówki wielkopowierzchniowej 

handlu detalicznego wykorzystywana dalej w rozprawie. Przedstawiona została także 

geneza takich placówek i ich znaczenie we współczesnym handlu detalicznym. 

Przedstawione zostały również środki i metody stosowane przez sprzedawców w celu 

uzyskania przewagi rynkowej. Zwrócono uwagę na procesy dostosowywania form 

handlu wielkopowierzchniowego do zmian kulturowych w społeczeństwach i do 

nowych możliwości w zakresie technik komunikacji. 
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Rozdział 3 

 

Sformułowanie zadania badawczego 

 
3.1 Cel rozprawy 

Celem rozprawy jest zbadanie możliwości efektywnego zarządzania złożoną 

strukturą, jaką są sklepy wielkopowierzchniowe, w oparciu o metody formalne. 

Z przedstawionego w rozdziale 2 wprowadzenia do zagadnień handlu 

wielkopowierzchniowego wynika, że w sektorze tym występuje znaczna konkurencja. 

Prowadzenie badań w zakresie efektywnego zarządzania sklepem 

wielkopowierzchniowym jest więc uzasadnione, gdyż zastosowanie przez sieci 

handlowe wyników takich badań prowadzić może do uzyskania przewagi rynkowej. 

Z poprzedniego rozdziału wynika także, że sieci handlowe dysponują znacznymi 

środkami finansowymi, a więc są one w stanie finansować w niezbędnym zakresie 

ewentualne wdrożenia. 

 
3.2 Zadanie badawcze stanowiące przedmiot rozprawy 

 Zadaniem badawczym stanowiącym przedmiot rozprawy jest zaproponowanie 

prostych koncepcyjnie i efektywnych obliczeniowo metod i algorytmów dla potrzeb 

wspomagania podejmowania decyzji na szczeblu zarządczym sklepu 

wielkopowierzchniowego. Ponieważ dla szczebla zarządczego racjonalne jest 

podejmowanie decyzji z uwzględnieniem wielu kryteriów, przyjęto dodatkowe 

założenie o wykorzystaniu metod wielokryterialnego podejmowania decyzji. Zatem 

zadanie badawcze obejmuje: 

• zaproponowanie formalnego modelu dla wspomagania podejmowania decyzji 

dla szczebla zarządczego sklepu; 

• zaproponowanie prostych koncepcyjnie i efektywnych obliczeniowo metod 

rozwiązywania zadań wynikających z proponowanego modelu. 
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Rozdział 4 

 

Specyfika działalności handlowej 
realizowanej w sklepach 
wielkopowierzchniowych 
 
4.1 Wstęp 

W tym rozdziale przedstawione zostaną zagadnienia niezbędne do zrozumienia 

istoty działania sklepów wielkopowierzchniowych oraz do zrozumienia złożoności 

zjawisk zachodzących w handlu wielkopowierzchniowym. Materiał zawarty w tym 

rozdziale pozwala postawić tezę o konieczności stosowania metod formalnych do 

modelowania zjawisk i rozwiązywania problemów decyzyjnych specyficznych dla sieci 

wielkopowierzchniowych. Właściwy werbalny opis zjawisk i elementów „handlowej 

rzeczywistości” jest warunkiem koniecznym dla ich poprawnego, modelowego ujęcia, 

nawet jeśli nie wszystkie zagadnienia tej rzeczywistości poddają się łatwo formalizacji. 

 

„Bez głębokiej intuicji, zrozumienia zjawiska, z którym ma się do czynienia, 

precyzyjnego sformułowania zadania, które należy rozwiązać – nie otrzyma się, 

w wyniku modelowania matematycznego, nic rozsądnego, nawet stosując najbardziej 

wyrafinowany aparat matematyczny i najsprawniejsze komputery”5. 

 

Dla przejrzystości prezentacji aktorzy, relacje i działania składające się na 

działalność sklepu wielkopowierzchniowego (dalej SW) zostały przedstawione 

w osobnych podrozdziałach. 

W podrozdziale 4.2 scharakteryzujemy nabywców korzystających z usług SW, 

a w podrozdziale 4.3 asortyment oferowany w SW. Podrozdział 4.4 zawiera prezentację 

zagadnień dotyczących promocji sprzedażowych, a w podrozdziale 4.5 przedstawiono 

rolę reklamy w środkach masowego przekazu. Na zakończenie rozdziału przedstawiamy 

środowisko sprzedaży (podrozdział 4.6) oraz zagadnienia dotyczące obsługi nabywcy 
                                                 
5 J. Gutenbaum, Modelowanie matematyczne systemów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 
Warszawa 2003, s. 17. 
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(podrozdział 4.7). W dodatku A zamieszczono rozwinięcia zagadnień poruszanych 

w tym rozdziale. 

 

4.2 Nabywca 

Bez wielkiego ryzyka można stwierdzić, że nabywca dokonujący zakupów 

w sposób powtarzalny, jest dla sklepu największym dobrem. Dlatego bardzo ważne jest 

zrozumienie zachowań zakupowych nabywców, które sprzedawca może wykorzystać 

do planowania asortymentu i usług. 

Podczas dokonywania zakupów nabywcy kierują się różnymi motywacjami (np. 

dążeniem do zaspokajania potrzeb codziennych). W zależności od emocji (pozytywne, 

negatywne), nabywca może wykazywać skłonność do aktywnego uczestnictwa 

w zakupach lub wykazywać mniejszą skłonność do kupowania. 

Handel wielkopowierzchniowy nie skupia się na wąskiej grupie nabywców. Jego 

oferta kierowana jest do szerokiego kręgu konsumentów. W odróżnieniu od 

specjalistycznych sklepów (np. z elementami do samodzielnego składania urządzeń 

elektronicznych), jego działania marketingowe nie powinny w szczególny sposób 

wyróżniać wybranej grupy nabywców, gdyż mogłoby to zniechęcić pozostałe grupy do 

korzystania z jego oferty (np. hipermarket oferujący jedynie drogie produkty wysokiej 

jakości mógłby zniechęcić do siebie nabywców mniej zamożnych, którzy są bardziej 

wrażliwi na poziom cen (Corstjens, Corstjens 1995)). 

 
4.3 Asortyment 

Postrzeganie asortymentu przez nabywców jest jednym z trzech najbardziej 

istotnych kryteriów (obok lokalizacji sklepu i poziomu cen), które wpływają na ich 

decyzje o wyborze sklepu (Broniarczyk, Hoyer 2006). Duży wybór produktów 

zwiększa prawdopodobieństwo, że nabywca znajdzie produkt, który najbardziej 

odpowiada jego preferencjom zakupowym. Dążenia do zaspokajania potrzeb nabywców 

spowodowały w supermarketach wzrost liczby oferowanych tzw. SKU (patrz dalej) 

z 6000 w latach 80-tych ubiegłego wieku do ponad 30 000 w latach 90-tych. Ze 

względu na szeroką ofertę produktów dostępnych w SW, wiele z nich występuje 

w różnych odmianach (rozróżnienie według koloru, rozmiaru, zapachu itp.). Każda taka 

odmiana musi być jednoznacznie identyfikowalna przez sprzedawcę m.in. ze względów 
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logistycznych (zamawianie produktów, uzupełnianie produktów na półkach 

sklepowych). W literaturze powszechnie przyjęło się oznaczać taką jednoznacznie 

identyfikowalną odmianę produktu symbolem SKU (SKU – ang. Stock Keeping Unit). 

W systemach informatycznych firm handlowych każde SKU posiada jednoznaczny 

identyfikator. 

Duża różnorodność produktów oferowanych w sklepach wielkopowierzchniowych 

implikuje trudności w podejmowaniu decyzji związanych m.in. z: właściwym doborem 

asortymentu, ustalaniem poziomu cen, alokacją produktów na półkach sklepowych. 

 
4.4 Promocje sprzedażowe 

Promocje sprzedażowe stanowią narzędzie marketingowe, które sprzedawcy 

wykorzystują do zwiększania wielkości sprzedaży. Ich znaczenie w ostatnich latach 

znacząco wzrosło. Promocje sprzedażowe – jako narzędzie marketingowe stosowane 

w punkcie sprzedaży – są na tyle skuteczne, że dla przykładu w Niemczech 55% decyzji 

o zakupie w sklepie nabywcy dokonują pod wpływem akcji promocyjnej (Gedenk i in. 

2006). Zrozumienie istoty działania promocji sprzedażowych ma także znaczenie 

dlatego, że sprzedaż produktów objętych promocją ma mniejszy lub większy wpływ na 

sprzedaż tych produktów, których promocja nie obejmuje. Ponadto promocje jednych 

produktów są często uważane za efektywne dopiero wtedy, gdy stymulują wzrost 

sprzedaży także innych produktów (Hruschka i in. 1999). Ocena wpływu promocji 

sprzedażowych na rentowność sprzedawcy jest skomplikowana, gdyż jednocześnie 

może on stosować różne rodzaje promocji, przy czym każdy rodzaj może wywierać 

inny efekt na sprzedaż produktów, a dodatkowo różne rodzaje promocji mogą mieć na 

siebie wzajemny wpływ (Gedenk i in. 2006).  

 
4.5 Reklama w środkach masowego przekazu 

Reklama w środkach masowego przekazu jest jednym z instrumentów 

marketingowych, poprzez które sprzedawca komunikuje się z szeroką rzeszą 

potencjalnych nabywców chcąc osiągnąć następujące cele (McGoldrick 2003): 

• pozyskanie nowych nabywców; 

• skłonienie pozyskanych już nabywców do zwiększania wydatków na zakupy; 

• zwiększenie częstości wizyt nabywców w sklepie; 
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• zwiększenie sprzedaży wybranych produktów; 

• kreowanie pozytywnego wizerunku sklepu. 

Sprzedawca planując działania reklamowe działa w zakresie przydzielonych na te 

działania zasobach. Dostępność różnych środków przekazu (np.: telewizja, radio, 

gazety, czasopisma, plakaty, elektroniczne – w tym Internet) powoduje konieczność 

racjonalnego rozdziału przydzielonych zasobów pomiędzy poszczególne formy 

przekazu. 

 
4.6 Środowisko sprzedaży 

Na zachowanie nabywców ma wpływ środowisko sprzedaży – medium, poprzez 

które nabywca „połączony” jest z asortymentem. Środowisko to wpływa m.in. na: czas 

spędzony przez nabywców w sklepie, ich sposób poruszania się w obrębie przestrzeni 

sprzedaży, a także na to, w jaki sposób skupiają oni swą uwagę na różnych grupach 

produktów. Środowisko sprzedaży wpływa na postrzeganie nowych i promowanych 

produktów oraz na decyzje o zakupie produktów (Burke 2006). 

Ponieważ przestrzeń sprzedaży jest jednym z najważniejszych zasobów jakim 

dysponuje sprzedawca (Drèze i in. 1994a), jej efektywne zagospodarowanie – ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na rozmieszczenie grup produktów względem siebie 

i przydział dla nich przestrzeni sprzedaży – ma dla niego istotne znaczenie. Racjonalne 

dysponowanie tą przestrzenią jest kluczowe w kontekście kreowania przyjaznego 

środowiska do dokonywania zakupów, jak i w kontekście stymulowania zakupów. 

 
4.7 Obsługa nabywcy 

Poprzez obsługę nabywcy w SW rozumieć będziemy zespół usług, które 

sprzedawca świadczy na rzecz nabywców, aby łatwiej, sprawniej i w sposób atrakcyjny 

mogli oni dokonywać zakupów. Podstawową usługą świadczoną na rzecz nabywców, 

jest zaaranżowanie na sali sprzedaży odpowiedniej ekspozycji (patrz podrozdział 4.6). 

Jeśli do tego dodamy elementy związane z obsługą nabywcy po sprzedaży 

(przyjmowanie reklamacji, obsługa gwarancyjna) wartość dodana usług, jakie oferuje 

nabywcom sprzedawca, będzie znacząca. 

Pomimo samoobsługowego charakteru sprzedaży w SW, dodatkowe usługi, jakie 

mogą być oferowane przez personel sklepu mają także istotne znaczenie dla stwarzania 
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dogodnych warunków dla dokonywania zakupów. W skład takich usług wchodzą, na 

przykład, pomoc w lokalizacji produktu na terenie sali sprzedaży i udzielanie 

odpowiedzi na pytania dotyczące asortymentu. Poza kwestiami merytorycznymi, 

związanymi ze znajomością asortymentu przez personel sklepu, nabywcy oczekują od 

niego także przyjaznego nastawienia i chęci przyjścia z pomocą, gdy zajdzie taka 

potrzeba. Dotyczy to zarówno personelu działającego w obrębie sali sprzedaży 

(dbającego m.in. o uzupełnianie zapasów na półkach) i kasjerów, jak i pracowników 

obsługujących przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych i gwarancyjnych. Właściwy 

poziom usług świadczonych przez personel sklepu może zwiększać satysfakcję 

i lojalność nabywców, a także przekazywać „dobre słowo” o sklepie. 

Dalsze informacje na temat specyfiki działalności handlowej realizowanej 

w sklepach wielkopowierzchniowych zawiera dodatek A. 

 
4.8 Podsumowanie 

Przedstawiliśmy w tym rozdziale specyfikę handlu realizowanego w sklepach 

wielkopowierzchniowych, zwracając uwagę na problemy powstające w różnych 

obszarach decyzyjnych, których rozwiązywanie konieczne jest do sprawnego 

zarządzania sklepem wielkopowierzchniowym. Problemy te są wzajemnie powiązane. 

Oznacza to, że sprawne zarządzanie sklepem wymaga zrozumienia wielu powiązanych 

ze sobą elementów, a także podejmowania decyzji w niejednorodnych obszarach 

decyzyjnych (np. decyzje o wyborze produktów objętych promocją połączone 

z decyzjami o przydziale im przestrzeni na półkach).  

Trudność w sprawnym zarządzaniu SW wynika z różnorodności asortymentu oraz 

ze złożoności relacji i interakcji, w jakie z tym asortymentem mogą wchodzić nabywcy 

o różnych preferencjach zakupowych w środowisku sprzedaży. Środowisko to tworzone 

jest w sklepie przez sprzedawcę z wykorzystaniem różnych instrumentów 

marketingowych. 

Możliwość formalizacji problemu (w postaci modelu matematycznego), a następnie 

jego rozwiązanie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych, daje szansę 

na podejmowanie lepszych decyzji niż te, które oparte są jedynie na intuicji 

i doświadczeniu kadry zarządzającej SW. 
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Zasadność posługiwania się metodami formalnymi w podejmowaniu decyzji staje 

się szczególnie widoczna wtedy, gdy skala problemu i częstotliwość jego 

rozwiązywania są stosunkowo duże. Z kolei dla problemów, których sformalizowanie 

jest trudne z powodu niedostatecznej wiedzy dotyczącej zjawisk zachodzących 

w sklepie lub gdy rozwiązanie problemu wymaga przede wszystkim kreatywnego 

myślenia, decyzje podejmowane w oparciu o intuicję i nabytą wiedzę eksperta mogą 

być jedyną alternatywą (nie wyklucza to jednak stosowania systemów wspomagających 

proces podejmowania decyzji dla tego typu problemów). 

W kolejnym rozdziale rozprawy przedstawimy możliwość stosowania metod 

formalnych dla podejmowania (lub jedynie wspomagania podejmowania) decyzji 

w SW. 
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Rozdział 5 

 

Wykorzystanie modeli formalnych dla 
podejmowania decyzji w sklepach 
wielkopowierzchniowych 
 
5.1 Wstęp 

Skala operacji realizowanych w sklepach wielkopowierzchniowych oraz działanie 

na konkurencyjnym rynku skłaniają sprzedawców do poszukiwania rozwiązań, które 

mogą im pozwolić podejmować decyzje prowadzące do osiągnięcia zamierzonych 

celów. 

Dzięki stałemu postępowi w nauce i przy szerokim wykorzystaniu metod 

formalnych dla potrzeb ekonomii (Lipiec-Zajchowska 2003), marketingu (Eliashberg, 

Lilien 1993a) i logistyki (Shapiro 2001), możliwe stało się również wykorzystanie 

modeli formalnych do rozwiązywania problemów decyzyjnych, wynikających 

ze specyfiki działania SW. Zagadnienia z zakresu marketingu i logistyki mają istotny 

wpływ na efektywność funkcjonowania placówek tego typu. Modele formalne 

opracowywane dla potrzeb handlu wielkopowierzchniowego są punktem wyjścia do 

realizacji komputerowych systemów wspomagających procesy podejmowania decyzji 

(ang. Decision Support Systems – DSS) na poziomie zarówno operacyjnym jak 

i taktycznym. Wykorzystywanie wsparcia ze strony systemów informatycznych ma 

szczególne znaczenie dla handlu wielkopowierzchniowego, ponieważ rozwiązywanie 

problemów decyzyjnych (na przykład zadania ustalenia cen produktów w interwałach 

tygodniowych dla sieci dwudziestu supermarketów) bez takiego wsparcia może być 

praktycznie niewykonalne. 

W tym rozdziale zajmiemy się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem 

modeli formalnych w podejmowaniu decyzji w sklepach wielkopowierzchniowych. 

W podrozdziale 5.2 przedstawimy ogólną klasyfikację modeli wykorzystywanych 

dla potrzeb podejmowania decyzji. W podrozdziale 5.3 scharakteryzujemy modele 

opisowe, a w podrozdziale 5.4 modele optymalizacyjne. W dodatku B przedstawiono 
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wybrane modele, które mogą być stosowane dla potrzeb wspomagania podejmowania 

decyzji w SW. 

 
5.2 Modele formalne w kontekście ich wykorzystania dla 

podejmowania decyzji 

Istotą modelowania matematycznego (Gutenbaum 2003) jest opis systemu – 

wyodrębnionego fragmentu rzeczywistości, tworzącego pewną całość i znajdującego się 

we wzajemnych oddziaływaniach z otoczeniem – wyrażony w języku matematyki 

i logiki formalnej, który może być tworzony dla potrzeb: 

• opisania i wyjaśniania zjawisk zachodzących w systemie – model opisowy; 

• przewidywania zachowania się systemu w przyszłości, pod wpływem 

oddziaływania systemu z otoczeniem – model prognostyczny; 

• dokonywania wyboru oddziaływań wejściowych (decyzji, mających wpływ na 

stan systemu), spełniających określone warunki – model decyzyjny 

(w szczególności dla potrzeb wyboru decyzji optymalnych – model 

optymalizacyjny); 

• dokonywania wyboru struktury lub parametrów systemu realizującego określone 

zadania – model normatywny. 

Modelowaniu podlegać może, na przykład, komórka nerwowa lub zachowanie 

stada zwierząt. Przykładem systemu, którego model tworzy się dla potrzeb racjonalnego 

podejmowania decyzji z zakresu logistyki może być łańcuch dostaw, w którym 

występuje przepływ informacji oraz dóbr materialnych. 

Na użytek rozprawy modelem formalnym będziemy nazywać opis systemu będący 

wynikiem procesu modelowania matematycznego. Opis systemu stanowi zbiór równań, 

nierówności, zależności funkcyjnych, które precyzują jawne warunki nałożone na 

zmienne matematyczne występujące w opisie. Zakładamy, że część zmiennych 

występujących w opisie ma bezpośredni wpływ na tzw. wskaźniki jakości (kryteria 

wyboru). Zmienne te nazwiemy zmiennymi decyzyjnymi. Charakter tego wpływu może 

być określony jawnie analitycznymi zależnościami funkcyjnymi lub poprzez 

zdefiniowanie procedury obliczeniowej (funkcji nieanalitycznej) pozwalającej określić 

wartość wybranego wskaźnika jakości w zależności od wartości zmiennych 

decyzyjnych. Nadanie wartości zmiennej decyzyjnej nazwiemy decyzją. 
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Decydentem nazwiemy osobę, która korzystając z modelu może badać wpływ 

decyzji na wartości wybranych wskaźników jakości. Problem ustalenia takich wartości 

zmiennych decyzyjnych tak, by wartości wybranych wskaźników jakości 

satysfakcjonowały decydenta, będziemy nazywać problemem (zadaniem) decyzyjnym. 

Przy wykorzystywaniu modeli formalnych dla wspomagania procesów 

podejmowania decyzji w SW należy uwzględnić fakt, że każdy model jest jedynie 

uproszczeniem rzeczywistości. Jeśli uproszczenie jest zbyt duże, podejmowane decyzje 

mogą być niewłaściwe i trudno w takim przypadku mówić o sprawnym (operatywnym) 

zarządzaniu sklepem. Przed zastosowaniem wybranego modelu dla potrzeb zarządzania 

zawsze należy sprawdzić, w jaki sposób przybliża on modelowaną rzeczywistość. 

Zatem weryfikacja modelu przed jego zastosowaniem jest niezbędna. Proces 

modelowania ma na ogół charakter iteracyjny, gdzie – na przemian – fazy budowy 

modelu i jego weryfikacji (z analizą wrażliwości modelu na zaburzenia parametrów 

włącznie) następują po sobie wielokrotnie, a kolejne wersje modelu dokładniej 

odzwierciedlają rzeczywistość, przez co jakość podejmowanych na podstawie modelu 

decyzji może być coraz lepsza. W proces modelowania zaangażowani powinni więc 

zarówno eksperci z zakresu zarządzania jak i specjaliści z zakresu modelowania 

systemów. 

Wybrany dla potrzeb podejmowania decyzji w SW model musi być poddany 

kalibracji, to znaczy estymacja parametrów modelu wykonana musi być na podstawie 

danych charakterystycznych dla tego SW (mogą to być dane pochodzące z systemów 

informatycznych stosowanych w SW lub pozyskane w badaniach marketingowych, 

wykonanych na zlecenie sprzedawcy). Zadanie kalibracji modelu może okazać się 

bardzo trudne, gdyż liczba parametrów, które należy estymować dochodzić może do 

kilkudziesięciu tysięcy, jak to ma miejsce w przypadku modeli tworzonych dla potrzeb 

optymalnej alokacji produktów na półkach przy uwzględnieniu liczby SKU (patrz 

podrozdział 4.3) występujących w hipermarketach (Borin i in. 1994). Uwzględnienie 

oddziaływań skrośnych, które są powszechnym zjawiskiem w handlu 

wielkopowierzchchniowym (patrz rozdział 4), dodatkowo zwiększa liczbę 

estymowanych parametrów.  

Warunkiem wykorzystania modelu formalnego dla potrzeb podejmowania decyzji, 

jest możliwość efektywnego rozwiązywania zadań wynikających z modelu (np. zadania 

optymalizacyjnego). Oznacza to, że formalna postać modelu może zostać zamieniona na 
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język zrozumiały dla komputera (Shim in. 2002) – co oznacza, że można przedstawić 

algorytm i program komputerowy, który może być w powtarzalny sposób wykonywany 

pod nadzorem decydenta. W szerszym kontekście mówimy nie o pojedynczym 

programie, a o systemie wspomagania decyzyjnego (SWD), wyposażonym w interfejs 

do dialogu z użytkownikiem. W obecnych czasach normą stały się graficzne interfejsy 

użytkownika, które pozwalają na intuicyjny i wygodny dialog z systemem 

komputerowym. Przykładem mogą tu być aplikacje typu arkusz kalkulacyjny, edytory 

tekstu, lub aplikacje oparte o język HTML (wykorzystywany do projektowania stron 

WWW), szeroko rozpowszechnione w biznesie i wykorzystywane na różnych 

szczeblach zarządzania. Wyposażenie SWD w graficzny interfejs użytkownika jest więc 

sposobem na redukcję barier psychologicznych związanych z akceptacją 

zaawansowanych metod (Shim i in. 2002), nie jest jednak obligatoryjne. 

Istnienie SWD opartego o modele formalne nie implikuje jeszcze faktu, że system 

ten będzie efektywnie wykorzystywany przez kadrę zarządzają SW. Będzie to miało 

miejsce tylko wtedy, gdy kadra ta zostanie przekonana o tym, że zaawansowane metody 

zarządcze, chociaż wymagają wysiłku umysłowego dla ich opanowania i stosowania, 

prowadzą do lepszych wyników niż metody proste (Chenoweth i in. 2004). Tak więc 

przy wyborze właściwych metod zarządczych należy poszukiwać wyważonego 

kompromisu pomiędzy jakością uzyskiwanych przy stosowaniu tych metod wyników 

a łatwością opanowania i stosowania tych metod. 

Zmiany sposobu zarządzania i wdrażanie metod opartych o modele formalne mogą 

być dla firm zbyt trudne do przeprowadzenia, a to ze względu na opór, jaki mogą 

stawiać ich kadry zarządzające. W (Shapiro 2001) przytaczanych jest szereg powodów, 

dla których zmiany sposobu zarządzania w każdej organizacji są trudne. Wskazano tam 

także zmiany, których dokonać należy w każdej organizacji, aby podejmowanie decyzji 

w oparciu o modele formalne mogło być szeroko stosowane. Jednym z elementów 

takich zmian jest wdrożanie systemów informatycznych. Wdrożanie systemu 

informatycznego (sprzęt, oprogramowanie, szkolenia, serwis sprzętu i oprogramowania) 

oraz niezbędne zmiany w organizacji umożliwiające efektywne wykorzystanie takiego 

systemu (niezbędne reorganizacje działów, tworzenie lub likwidacja stanowisk) mogą 

być kosztowne. W przypadku handlu wielkopowierzchniowego, bazującego z reguły na 

niskich marżach, takie inwestycje muszą być bardzo dobrze uzasadnione. 
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5.3 Modele opisowe 

Modele opisowe to modele służące do opisywania zjawisk, zachodzących 

w świecie rzeczywistym. W przypadku SW modele te pozwalają opisywać w sposób 

jakościowy i ilościowy takie zjawiska jak wpływ ceny na popyt produktu, czy też 

określać elastyczność przestrzenną popytu. Dla przykładu, zależność wielkości popytu 

na produkt (D) od przestrzeni przydzielonej produktowi na półce (r) została zbadana 

(Curhan 1972) i opisana zależnością wykładniczą  
αArrD =)( ,       (5.1) 

gdzie A i α opisują kształt tej zależności. 

Model (5.1) może być wykorzystany przez decydenta dla podejmowania decyzji, 

poprzez wykonanie wielokrotnej analizy wpływu podjętych decyzji (r) na wynik (D). 

Jednak taka wielokrotna analiza scenariusza „co-jeśli?” w odniesieniu do wielu 

produktów może być niezwykle trudna, nawet jeśli do pomocy wykorzystany zostanie 

komputer. Analiza może być dodatkowo utrudniona, jeśli uwzględnimy oddziaływania 

skrośne pomiędzy decyzjami. Przykładem może być tu zależność popytu na produkt i 

od przestrzeni na półce przydzielonej temu produktowi oraz od przestrzeni 

przydzielonej innym produktom, określona następującą formułą (Borin i in. 1994) 

∏
≠=

∂=
n

jij
jiiii

iji rrArD
,1

)( α
,     (5.2) 

gdzie n oznacza liczbę produktów na półce, a ir  przestrzeń przydzieloną dla produktu i, 

1 1ij− ≤ ∂ ≤  jest współczynnikiem określającym wpływ przestrzeni ir  przydzielonej dla 

produktu j ( ij ≠ ) na popyt produktu i. Dla produktów konkurencyjnych parametr ij∂  

może przyjmować wartości z przedziału [ 1,0]− , zaś dla produktów uzupełniających się 

– z przedziału [0,1] . 

Przy uwzględnieniu w modelu (5.2) również innych czynników (np. cen 

produktów, wielkości upustów cenowych, nakładów na akcje promocyjne), liczba 

zmiennych decyzyjnych rośnie, a problem podejmowania decyzji komplikuje się. 

Rozwiązywanie problemu decyzyjnego w oparciu o model opisowy może znacznie 

angażować decydenta, gdyż to on ocenia skutki podjętych decyzji testując wiele 

wariantów. Nie można jednak – podając jeden przykład – postawić hipotezy, że modele 

opisowe nie nadają się dla potrzeb podejmowania decyzji. Ich użyteczność zależy od 
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konkretnego problemu decyzyjnego. Gdy dla rozwiązania danego problemu decydent 

musi ocenić umiarkowaną liczbę decyzji (np. 20) i wybrać tę najlepszą, zastosowanie 

modelu opisowego może być jak najbardziej wskazane. Stosowanie modelu opisowego 

może jednak utrudniać konieczność częstego rozwiązywania danego problemu 

decyzyjnego – co innego jest poddawać ocenie 20 decyzji raz na pół roku, a co innego 

każdego dnia. 

 
5.4 Modele optymalizacyjne 

W przypadku, gdy ocenie poddane mają być decyzje, których liczba może być 

o rząd (rzędy) wielkości większa od przytoczonej w przykładzie wyżej i (lub) liczba 

rozwiązywanych problemów jest znaczna, uzasadnione jest stworzenie modelu 

optymalizacyjnego. 

Model optymalizacyjny to model, w którym dla wyróżnionego w nim pewnego 

wskaźnika jakości należy dokonać wyboru takich wartości zmiennych decyzyjnych 

mających wpływ na wybrany wskaźnik, które maksymalizują (bądź minimalizują) ten 

wskaźnik. Wartości jakie zmienne decyzyjne mogą przyjmować określone są przez 

zestaw równości i nierówności wchodzących w skład modelu. Wartości zmiennych 

decyzyjnych, dla których wybrany wskaźnik osiąga wartość maksymalną (lub 

minimalną) nazywamy decyzjami optymalnymi. Wybrany wskaźnik nazywamy funkcją 

celu. 

W matematycznym opisie modelu optymalizacyjnego zawarte mogą być modele 

opisowe. Modele optymalizacyjne są na szeroką skalę wykorzystywane dla potrzeb 

zarządzania systemami produkcji lub łańcuchami dostaw. W (Shapiro 2001) dla 

problemów występujących w zarządzaniu łańcuchami dostaw podano szereg 

użytecznych modeli optymalizacyjnych (sformułowanych w postaci zadań 

programowania liniowego całkowitoliczbowego lub mieszanego) dla różnych 

horyzontów planowania. Postać funkcji celu w modelu optymalizacyjnym oraz relacje 

pomiędzy zmiennymi modelu mogą być dowolne, liniowe bądź nieliniowe, i zawierać 

w ogólnym przypadku zarówno zmienne dyskretne (całkowitoliczbowe), jak i ciągłe 

(Gutenbaum 2003). Przykładem nieliniowego modelu optymalizacyjnego, dla wyboru 

produktów, które mają być eksponowane na konkretnej półce i przydziału wybranym 

produktom przestrzeni na tej półce i w którym występują nieliniowe zależności, jest 

model przedstawiony w (Urban 1998). 
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Ważną klasą modeli optymalizacyjnych są modele wielokryterialne, w których 

decyzje oceniane są na podstawie wielu wskaźników (kryteriów), przy czym w efekcie 

rozwiązania wielokryterialnego zadania, decydent otrzymuje skończoną reprezentację 

(w szczególnym przypadku cały zbiór) decyzji prowadzących do rozwiązań 

efektywnych (w sensie Pareto) i ze zbioru tych decyzji wybiera tę, która najpełniej 

odpowiada jego preferencjom. W przypadku wielokryterialnym, gdzie wybór decyzji 

zależy od preferencji decydenta, samo ujawnienie preferencji jest zadaniem złożonym 

i prowadzić może do konieczności rozwiązywania problemu w sposób iteracyjny 

(Kaliszewski 2006a, 2008a). Modele wielokryterialne mają na przykład zastosowanie 

w długoterminowym planowaniu zagospodarowania przestrzennego na danym rejonie 

geograficznym, gdzie pod uwagę muszą być brane nie tylko kryteria związane, na 

przykład, z zyskiem ze sprzedaży nieruchomości, ale i kryteria charakteryzujące jakość 

zagospodarowania terenu (mierzoną odpowiednio dobraną miarą) (Gabriel i in. 2006) – 

maksymalizacja jedynie zysku nie musi prowadzić do przyjaznego dla człowieka 

sposobu zagospodarowania terenu. Wykorzystanie modeli wielokryterialnych 

w marketingu postuluje się w (Leeflang, Wittink 2000) sugerując, że decyzje mogą być 

oceniane nie tylko na podstawie kryterium rentowności, ale też na bazie innych 

istotnych miar, przy czym różni decydenci mogą charakteryzować się różnymi 

preferencjami odnośnie co do wartości przyjmowanych przez te miary. 

W dodatku B przedstawiono przykładowe modele optymalizacyjne budowane dla 

potrzeb wspomagania procesów podejmowania decyzji w handlu 

wielkopowierzchniowym. Należy wyraźnie zaznaczyć, że modele wykorzystywane do 

rozwiązywania problemów decyzyjnych są często modelami hybrydowymi (np. obok 

klasycznych modeli optymalizacyjnych wykorzystują również sieci neuronowe i logikę 

rozmytą). Spotyka się także modele optymalizacyjne, w których obliczenia realizowane 

są w oparciu o liczby rozmyte, gdyż w ten sposób można przedstawić niepewność co do 

wartości różnych wielkości – na przykład popytu (Li i in. 2002). 

Modele optymalizacyjne nie muszą być panaceum na rozwiązywanie wszystkich 

problemów decyzyjnych spotykanych w handlu wielkopowierzchniowym, gdyż nie 

wszystkie one mają taką strukturę, że budowa modelu optymalizacyjnego jest możliwa 

lub jest uzasadniona. 
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5.5 Podsumowanie 

W tym rozdziale przedstawiona została istota modelowania matematycznego dla 

potrzeb wspomagania podejmowania decyzji oraz idea modeli opisowych 

i optymalizacyjnych, w kontekście potencjalnego stosowania takich modeli 

w problemach zarządzania SW. Wskazano na trudności związane z realizacją narzędzi 

informatycznych tworzonych w oparciu o modele matematyczne oraz na problem 

akceptacji przez kadrę kierowniczą SW modeli zarządczych. Dla wybranych obszarów 

decyzyjnych występujących w SW, przedstawionych w rozdziale 4, podano w dodatku 

B przykłady modeli optymalizacyjnych. Zaprezentowano tam także przykład 

hybrydowego modelu, stosowanego do ustalania cen produktów.  

 Treść powyższego rozdziału w żadnym stopniu nie pretenduje do uznania go za 

wyczerpujący przegląd metod modelowania i modeli wykorzystywanych w handlu 

wielkopowierzchniowym. Jednak dokonany w dodatku B przegląd opisanych 

w literaturze modeli wskazuje na istniejące zapotrzebowanie na zastosowania metod 

formalnych dla potrzeb podejmowania decyzji w różnych obszarach działania SW. 
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Rozdział 6 

 

Zastosowanie rozwiązań informatycznych 
w sklepach wielkopowierzchniowych 
 
6.1 Wstęp 

Zastosowanie metod formalnych do wspomagania podejmowania decyzji w SW 

wymaga nie tylko zastosowania odpowiednich modeli matematycznych, ale także 

wdrożenia systemów informatycznych, w których modele te zostaną 

zaimplementowane. Modele matematyczne wymagają kalibracji. Kluczem do 

wykorzystania dla podejmowania decyzji metod opartych o modele matematyczne jest 

sprawne pozyskiwanie, składowanie i przetwarzanie danych dla potrzeb kalibracji tych 

modeli. Dane te mogą być także wykorzystane dla potrzeb podejmowania decyzji 

w oparciu o mniej sformalizowane metody. Sprzedawca może na przykład posługiwać 

się zagregowanymi danymi o sprzedaży w formie raportu z systemu informatycznego 

i podejmować decyzje w oparciu o ten raport oraz nabyte intuicje. 

Aby działania operacyjne mogły być realizowane efektywnie (z naciskiem na 

właściwy poziom obsługi nabywcy), SW zmuszone zostały do stosowania technologii 

informatycznych wspomagających procesy związane z obsługą nabywcy. Wynika to ze 

skali operacji, charakterystycznej dla tych placówek, z potrzeby minimalizacji kosztów 

ich działania i konieczności podejmowania działań w odpowiedzi na działania 

konkurencyjnych sieci handlowych (patrz rozdziały 2 i 4). Czynniki te wymusiły na SW 

inwestycje w technologie informatyczne, które stanowią bazę dla sprawnej realizacji 

procesów biznesowych oraz dla pozyskiwania i analizy danych, wykorzystywanych dla 

potrzeb podejmowania decyzji. 

Celem tego rozdziału jest wykazanie, że SW dysponują środkami informatycznymi, 

które mogą zostać wykorzystane dla potrzeb zdyscyplinowanego podejmowania 

decyzji. W podrozdziale 6.2 scharakteryzujemy kategorie systemów informatycznych, 

stosowanych w SW. W dodatku C opisano bardziej szczegółowo wybrane technologie 
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informatyczne szeroko stosowane (lub mające szanse na rozpowszechnienie się) w SW 

w różnych obszarach jego działania  

 
6.2 Rozwiązania informatyczne stosowane 

w sklepach wielkopowierzchniowych 

Sprawne działanie SW nie byłoby możliwe bez zastosowania systemów 

informatycznych do wspomagania działań w różnych obszarach jego działalności. Dla 

potrzeb handlu detalicznego stworzone zostały rozwiązania zwiększające efektywność 

pracy zarówno na poziomie operacyjnym, jak i taktycznym. Korzystają one 

z dostępnych obecnie technologii informatycznych (Rao 2000) w zakresie systemów 

baz danych do przechowywania danych transakcyjnych i hurtowni danych 

(z narzędziami umożliwiającymi odkrywanie zależności ukrytych w zgromadzonych 

danych). Bez większego ryzyka postawić można tezę, że systemy informatyczne 

zbudowane w oparciu o wymienione technologie wykorzystują do działania większość 

z powszechnie dostępnych rozwiązań informatycznych zarówno sprzętowych (m.in. 

serwery baz danych i aplikacji, systemy składowania danych, sieci komputerowe), jak 

i programowych (m.in. wielodostępne i wielozadaniowe systemy operacyjne, systemy 

zarządzania bazami danych, systemy wizualizacji danych, systemy pracy grupowej).  

Dla bardzo wielu obszarów działania SW istnieją podsystemy informatyczne  

usprawniające (w mniejszym lub większym stopniu) ich działania. Nie twierdzimy tu, 

że wszystkie sieci handlowe wykorzystują systemy z każdej z opisywanych kategorii, 

twierdzimy jedynie, że są one dostępne i mogą być wykorzystane w zależności od 

potrzeb i możliwości sprzedawcy. 

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia działania całego SW jest sposób, w jaki 

poszczególne moduły, odpowiedzialne za wspomaganie pracy w różnych obszarach 

działalności, są ze sobą zintegrowane. Istnienie gotowych do wykorzystania 

podsystemów informatycznych nie warunkuje jeszcze sprawnej realizacji procesów 

biznesowych, w szczególności procesów wspomagających podejmowanie decyzji. 

W (Rao 2000) podzielono systemy wspomagające działanie SW na moduły, 

odpowiedzialne za: 

• planowanie i prognozowanie – systemy, które w oparciu o dane historyczne 

tworzą prognozy sprzedaży i na tej podstawie określają jakie ilości 

poszczególnych produktów sprzedawca powinien zakupić, żeby zaspokoić 
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przewidywany popyt, systemy te pozwalają także na przeprowadzanie analizy 

różnych scenariuszy wydarzeń pod kątem ich wpływu, na przykład, na 

rentowność sklepu; 

• nabywanie produktów – systemy wspomagające procesy zakupu produktów 

u dostawców, ustalania polityki współpracy z dostawcami (z uwzględnieniem 

cen, upustów, warunków dostaw itp.), w celu podniesienia efektywności 

we wspomnianym zakresie, systemy te korzystają z protokołów elektronicznej 

wymiany danych, pozwalających na bezpośrednie połączenie z systemami 

informatycznymi dostawców (protokoły EDI, ang. Electronic Data 

Interchange); 

• dostosowywanie oferty do lokalnych warunków – systemy pozwalające na 

automatyczne lub ręczne określanie, jakie produkty mają być dostępne 

w których sklepach danej sieci, systemy te biorą pod uwagę m.in. czynniki 

demograficzne, co pozwala dostosowywać ofertę do lokalnych potrzeb danego 

sklepu; 

• zarządzanie magazynem i dostawami produktów – systemy odpowiedzialne za 

szereg czynności, związanych z przepływem produktów od dostawcy do 

magazynów sprzedawcy, systemy te korzystają z technologii bezprzewodowych 

do realizacji takich celów, jak na przykład przyjęcie towaru czy okresowe 

kontrole stanu zapasów w magazynie; 

• uzupełnianie zapasów – systemy stworzone dla potrzeb automatycznego 

uzupełniania zapasów, ustalające na podstawie reguł wiążących dane 

historyczne o sprzedaży z aktualnym poziomem zapasów6, jakie ilości 

poszczególnych produktów zamówić; 

• wspomaganie bieżących działań sprzedawcy – systemy te pomagają m.in. przy 

obsłudze zamówień od nabywców, przyjmowaniu zamówionych produktów, 

organizowaniu zwrotów do dostawców, inwentaryzacji magazynu; 

• planowanie działań promocyjnych – czyli zmiany cen produktów i oznakowania 

związane z promocjami sprzedażowymi, tworzenie harmonogramów akcji 

promocyjnych, tworzenie ogłoszeń w środkach masowego przekazu; 

                                                 
6 Reguły te mogą być bardzo proste lub bardzo skomplikowane, w zależności od tego, jakie informacje 
uwzględnione zostały przy przygotowywaniu zamówień na poszczególne produkty. 
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• wizualizację rozmieszczenia asortymentu w obszarze sklepu – systemy te 

pozwalają tworzyć komputerowe mapy sklepu i przedstawiać na nich 

rozmieszczenia produktów (grup produktów) na terenie sklepu7; 

• realizację transakcji sprzedaży (systemy kasowe) – systemy odpowiedzialne za 

realizację funkcji związanych z obsługą kasjerską, systemy te przekazują dane 

o sprzedaży do systemu informatycznego i pobierają z niego potrzebne dane; 

• prezentację danych z systemu informatycznego na bezprzewodowych 

urządzeniach – systemy te zostały opisane po części w podrozdziale C.2 (m.in. 

tzw. elektroniczne etykiety). 

Do przedstawionego podziału dodać można także inne kategorie systemów 

informatycznych takie, jak na przykład moduły do planowania pracy personelu na 

stanowiskach kasowych z uwzględnieniem wszystkich warunków wymaganych przez 

prawo pracy i wewnętrzne przepisy sprzedawcy. Żadna z przedstawionych tu kategorii 

nie uwzględnia systemów wspomagających planowanie czasu pracy personelu, a koszty 

personalne są znacznym odsetkiem kosztów sklepu wielkopowierzchniowego 

i efektywne sterowanie czasem pracy personelu może mieć dodatni wpływ na 

rentowność sklepu. Ponadto modele działania sieci mogą się w szczegółach różnić. Jeśli 

na przykład dana sieć handlowa dzierżawi powierzchnię sklepu dla firm trzecich, 

możliwe są także moduły do zarządzania dzierżawioną przestrzenią. Pomimo 

powyższych zastrzeżeń przedstawiona w (Rao 2000) klasyfikacja zawiera opis 

modułów, które pozwalają sprzedawcy na wspomaganie działań w prawie wszystkich 

obszarach nakreślonych w rozdziale 4. 

Należy zaznaczyć, że w powyższej klasyfikacji, nie wyodrębniono systemów 

wspomagania decyzyjnego. Jednak z opisu poszczególnych kategorii systemów wynika, 

że część z nich może być uznana za systemy wspomagania decyzyjnego (np. kategoria 

systemów do planowania działań promocyjnych) lub może zawierać moduły 

odpowiedzialne za wspomaganie podejmowania decyzji. Przykłady stosowania 

zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla potrzeb wspomagania podejmowania 

decyzji w SW wskazano w (Ravi i in. 2006). 

 

                                                 
7 Autor klasyfikacji wyraźnie traktuje te systemy jako systemy wizualizacji. Z lektury dodatku B wynika, 
że ta kategoria powinna być zastąpiona szerszą kategorią, a mianowicie kategorią systemów zarządzania 
przestrzenią sprzedaży, które poza wizualizacją wspomagają również proces racjonalnego rozmieszczania 
produktów na półkach. 
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6.3 Podsumowanie 

Przedstawiliśmy powyżej opis kategorii systemów informatycznych, 

wykorzystywanych przez sklepy wielkopowierzchniowe do realizacji celów 

biznesowych. Na tej podstawie można sformułować wniosek, że większość działań 

sprzedawcy może być wspomagana przez systemy informatyczne. W szczególności 

systemy te mogą stanowić źródło informacji niezbędnych dla podejmowania decyzji 

w oparciu o modele matematyczne. 

W dodatku C dokonano przeglądu technologii informatycznych, które stosowane są 

w SW. Poza szeroko rozpowszechnionymi rozwiązaniami (czytniki kodów kreskowych) 

uwaga została skupiona na technologiach, które dopiero mają szansę na masowe 

zastosowanie. Oferują one znaczne możliwości w zakresie polepszania efektywności 

działań personelu sklepu czy też pozyskiwania danych, których analiza pozwolić może 

sprzedawcy na podejmowanie właściwych decyzji w obszarze marketingu, logistyki 

i obsługi nabywcy. 

Istnienie systemów dla rozwiązywania problemów decyzyjnych w wąskich 

obszarach działaniach SW nie warunkuje jeszcze podejmowania właściwych decyzji dla 

działania sklepu jako całości. Przyjęcie jednak założenia o istnieniu modułów, 

odpowiedzialnych za wspomaganie działań sprzedawcy i wspomagających procesy 

podejmowania decyzji w każdym jego obszarze działania, pozwala podjąć próbę 

stworzenia zintegrowanego modelu decyzyjnego dla potrzeb podejmowania decyzji, 

a więc i dla potrzeb skutecznego zarządzania całym SW. Zagadnieniem tym zajmiemy 

się w kolejnych rozdziałach rozprawy, w których zaprezentujemy rozwiązanie zadania 

badawczego, przedstawionego w rozdziale 3 rozprawy. 
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Rozdział 7 

 

Model formalny zarządzania sklepem 
wielkopowierzchniowym 
 
7.1 Wstęp 

W tym rozdziale zaproponujemy formalny model zarządzania SW. 

Treść tego rozdziału stanowi zatem po części rozwiązanie problemu badawczego, 

sformułowanego w rozdziale trzecim rozprawy. Wychodząc od uzasadnienia potrzeby 

modelu formalnego (podrozdział 7.2), poprzez słowny opis jego struktury (podrozdział 

7.3), dojdziemy do jego postaci (podrozdział 7.4). 

 
7.2 Uzasadnienie potrzeby modelu formalnego dla zarządzania SW 

Z treści rozdziału 2 rozprawy wynika, że efektywne zarządzanie SW jest 

zagadnieniem złożonym, wymaga bowiem podejmowania decyzji, które określać mają 

działania sprzedawcy w różnych obszarach funkcjonowania SW. Wydzielenie obszarów 

działań operacyjnych i decyzyjnych jest działaniem racjonalnym w tak złożonym 

systemie jakim jest SW. Wydzielonymi obszarami działań operacyjnych zarządzają 

osoby, których decyzje warunkują efektywne działanie SW w warunkach istnienia 

ustalanych przez zarząd sklepu ograniczeń na zasoby. Zadaniem tych osób jest 

realizacja (w ramach przydzielonych im zasobów) celów specyficznych dla 

poszczególnych obszarów funkcjonowania SW. Zauważmy na przykład, że dążenie 

przez osobę zarządzającą działalnością marketingową do maksymalizacji poziomu 

sprzedaży w zadanym czasie (mierzonej np. liczbą sprzedanych SKU) może negatywnie 

wpływać na efektywność sklepu, jeśli z powodu braku odpowiedniej liczby 

pracowników nie jest możliwe zapewnienie pełnej podaży produktów na półkach. 

Frustracja nabywcy, który nie był w stanie zakupić atrakcyjnego produktu 

w promocyjnej cenie, może spowodować, że zrezygnuje on z usług sklepu. 
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Zatem za pierwszy czynnik uzasadniający potrzebę istnienia modelu formalnego 

należy uznać konieczność właściwej koordynacji na poziomie taktycznym działań 

pomiędzy różnymi obszarami funkcjonowania szczebla operacyjnego SW. 

Działaniem racjonalnym jest mierzenie efektywności działania SW jako całości, 

a nie przez pryzmat sukcesów poszczególnych jego jednostek funkcjonalnych poziomu 

operacyjnego. Podjęcie właściwej decyzji na poziomie taktycznym wymaga często 

analizy efektywności działania SW pod kątem więcej niż jednego kryterium, gdyż na 

bardzo konkurencyjnym rynku ocena efektywności działania SW uwzględniająca na 

przykład jedynie zysk mogłaby w dłuższym okresie doprowadzić do utraty nabywców 

(mogą oni zauważyć wzrost średniego poziomu cen i zareagować podjęciem decyzji 

o zmianie sieci handlowej). To z kolei może mieć negatywny wpływ na zysk osiągany 

przez sklep w długim okresie czasu. Z tego powodu decydent, działający na szczeblu 

taktycznym i starający się dobrać racjonalną strategię dla działań długookresowych, 

staje przed problemem oceny swoich decyzji w oparciu o różne miary (wskaźniki) 

opisujące efektywność działania SW. 

Efektywność działania SW jest zależna od układu sił na dynamicznym 

i konkurencyjnym rynku i od celów, jakie wyznaczył sobie sprzedawca. Cele 

sprzedawcy zależą od tego, na jakim etapie rozwoju znajduje się SW. Przykładem może 

być sieć handlowa, która dopiero rozpoczyna działalność na lokalnym rynku, gdzie 

działają już inni operatorzy. Na tym etapie sprzedawca preferuje na ogół takie decyzje 

taktyczne, które prowadzą do zwiększenia udziału sieci w rynku. Jeśli sieć działa na 

rynku, na którym nabywcy charakteryzują się dużą wrażliwością na poziom cen, 

położenie większego nacisku na zwiększenie udziału sieci w rynku prowadzić może do 

zmniejszenia poziomu marż handlowych, co w bezpośredni sposób przekłada się na 

zysk SW. Istnieje zatem kompromis pomiędzy zyskiem SW a osiąganą wielkością 

sprzedaży. Poziom satysfakcji nabywców (mierzony w pewien sposób) często stoi 

w konflikcie z kryteriami efektywności ekonomicznej (np. z kryterium zysku). Jeśli 

decydent obserwuje wzrost poziomu obsługi nabywcy u swoich konkurentów, może 

wnioskować, że przyjęcie pasywnej postawy w stosunku do inwestycji w tym zakresie 

może doprowadzić w dłuższej perspektywie do utraty nabywów. Podniesienie poziomu 

satysfakcji nabywców wiązać się może z koniecznością poniesienia znacznych kosztów 

(zatrudnienie większej liczby kasjerów, zwiększenie nakładów na szkolenia kadry itp.) 

– to zaś wpływa negatywnie na zysk. Wspomniane wyżej kryteria: zysk, wielkość 
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sprzedaży i satysfakcja nabywcy nie są oczywiście jedynymi, jakie decydent 

podejmujący decyzje na poziomie taktycznym może rozważać przy planowaniu działań 

SW. 

Wyodrębnienie kryteriów, które mają służyć do oceny decyzji taktycznych jest 

zawsze kluczowym etapem tworzenia modelu formalnego.  

Osiąganie kompromisu pomiędzy wartościami poszczególnych kryteriów, których 

wartości obrazują wieloatrybutowy „stan” SW, może być prowadzone jedynie na 

poziomie taktycznym (zarządczym). 

Drugim czynnikiem, uzasadniającym potrzebę modelu formalnego dla zarządzania 

SW staje się więc analiza i wybór wariantów decyzji na poziomie taktycznym 

w ujęciu wielokryterialnym (wieloatrybutowym) .  

Z przeglądu literatury przedstawionego w rozdziale 5 i w dodatku B wynika, że 

najczęściej podejmowane są próby tworzenia cząstkowych modeli formalnych, na 

podstawie których możliwe jest określanie optymalnych decyzji w wyodrębnionych 

obszarach działalności SW, często bardzo zawężonych. Autor rozprawy nie spotkał 

w literaturze modelu, pozwalającego na spojrzenie na działalność SW w sposób 

całościowy. 

Trzecim czynnikiem uzasadniającym potrzebę istnienia modelu formalnego dla 

zarządzania SW jest zatem potrzeba (konieczność) połączenia modeli cząstkowych 

w model całościowy, na podstawie którego możliwe będzie kompleksowe 

wspomaganie zarządzania SW. 

Z treści rozdziału 6 i dodatku C wynika, że SW dysponują już infrastrukturą 

informatyczną (sprzęt komputerowy, sieci komputerowe, systemy baz danych), która 

może być wykorzystana dla potrzeb realizacji zaawansowanych systemów 

wspomagania decyzyjnego bez znaczących inwestycji w tę infrastrukturę. 

 
7.3 Struktura modelu 

Horyzont czasowy dla podejmowanych decyzji w obrębie SW obejmuje zarówno 

przedziały godzinne (np. decyzja o uzupełnieniu produktów na półce), jak 

i kilkumiesięczne (np. decyzje o reorganizacji asortymentu na półce sklepowej). 

Decyzje dotyczące cen produktów mogą być podejmowane w cyklach dziennych. 

Z kolei decyzje określające plan pracy personelu w strefie kas podejmowane są 
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najczęściej raz w miesiącu, z dopuszczeniem korekt w krótszych odcinkach czasowych. 

Decyzje o różnym horyzoncie czasowym podejmowane są ponadto w SW w wielu 

miejscach. Decyzje o krótkim horyzoncie czasowym występują z reguły na poziomie 

operacyjnym, a decyzje o dłuższym horyzoncie czasowym – na poziomie taktycznym. 

Decydenci poziomu operacyjnego SW działają w reżimie wyznaczonym przez 

decydenta poziomu taktycznego. Z kolei decyzje podejmowane na poziomie 

taktycznym wynikają z obserwacji działania poziomu operacyjnego oraz otoczenia SW 

i dotyczą koordynowania prac (np. poprzez przydział zasobów) w różnych obszarach 

operacyjnych funkcjonowania SW. Zatem na poziomie operacyjnym i na poziomie 

taktycznym rozwiązywane są problemy decyzyjne innej natury. W konsekwencji, mamy 

tu do czynienia z zarządzaniem w systemie złożonym. Jak wynika z badań w zakresie 

takich systemów (Findeisen, 1997), w rozpatrywanym przypadku właściwą strukturą 

modelu formalnego jest dwupoziomowa struktura hierarchiczna, w której funkcje 

zarządzania są dekomponowane na dwa poziomy. 

W strukturze hierarchicznej realizowana jest zasada „dziel i zwyciężaj”, 

pozwalająca rozwiązywać złożony problem poprzez jego dekompozycję na problemy 

cząstkowe i syntezę rozwiązań cząstkowych w celu osiągnięcia całościowego 

rozwiązania problemu. 

Spojrzenie na strukturę organizacyjną dowolnego przedsiębiorstwa uzmysławia, że 

paradygmat dekompozycji jest szeroko stosowany w zarządzaniu. 

 
7.4 Model zintegrowany zarządzania SW 

Przedstawimy poniżej dwupoziomowy model zarządzania SW. W założeniu model 

ma zapewnić, że podejmowane decyzje będą racjonalne z punktu widzenia interesów 

całego sklepu, a nie tylko z perspektywy poszczególnych jednostek funkcjonalnych 

sklepu. 

W dalszym ciągu rozprawy model ten będziemy nazywać Modelem Zintegrowanym 

(MZ). 

Na użytek modelu wyodrębniono z SW tylko takie jednostki funkcjonalne, które 

mają kompetencje decyzyjne (Jednostki Decyzyjne, dalej JD). Graficzna reprezentacja 

MZ została przedstawiona na rysunku 7.1 (na rysunku 7.1 elementy i opisy tego modelu 

są wykonane kolorem czarnym). Na użytek rozprawy, wyodrębnionym w MZ 
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poziomom decyzyjnym nadano nazwy „poziom taktyczny” (poziom nadrzędny) 

i „poziom operacyjny” (poziom podrzędny). 

Szczegółowa charakterystyka elementów modelu i interakcji pomiędzy nimi została 

przedstawiona w dodatku D. 

Z rozważań z poprzednich rozdziałów wynika, że zadaniem kierownictwa sklepu 

poziomu taktycznego (dalej: decydent) jest cykliczne rozwiązywanie następującego 

zadania decyzyjnego. 

„Należy dokonać przydziału zasobów do poszczególnych jednostek 

decyzyjnych poziomu operacyjnego dla umożliwienia wykonania przez nie 

zadań leżących w obszarze ich funkcji, przy uwarunkowaniach: 

• jednostki ustalają sposób wykonania zadań w sposób autonomiczny; 

• sposób i stopień wykonania zadania oceniane są na poziomie 

taktycznym na podstawie wartości zestawu (wektora) ekonomicznych 

wskaźników.” 

 

 

(7.1) 

 
Oznaczmy ustalony wektor wskaźników ekonomicznych przez v. 

Będziemy zakładać, że w każdej jednostce decyzyjnej l, 1, , ,l n= …  zainstalowany 

jest System Wspomagania Decyzyjnego (patrz rozdział 5), który przy dostępnych dla tej 

jednostki informacjach o otoczeniu SW i przydzielonych tej jednostce zasobach ustala 

optymalny (w sensie tego SWD) sposób wykonania zadań przez jednostkę. SWD może 

mieć postać modułu optymalizacyjnego, modułu symulacyjnego, bądź systemu 

eksperckiego. W skrajnym przypadku wynik działania JD może oceniać zespół 

ekspertów.  

Wybrany zestaw wskaźników ekonomicznych pozwala decydentowi oceniać 

przydatność (użyteczność) różnych wariantów przydziałów zasobów do jednostek 

decyzyjnych szczebla operacyjnego.  

W rozważanym zadaniu decyzyjnym (przypomnijmy, że zadanie to rozwiązywane 

jest na poziomie taktycznym zarządzania sklepem) decydenta nie interesują 

bezpośrednio sposoby wykonania zadań przez poszczególne JD, zatem dla decydenta 

poszczególne SWD stanowią tzw. „czarne skrzynki”, dla których określa on „wejścia” 

(zasoby) i obserwuje „wyjścia” (wskaźniki). 



 50 

Każdy wariant przydziału zasobów (wariant decyzyjny) posiada zatem 

odwzorowanie w pewną przestrzeń ocen wariantów zbudowaną (rozpiętą) na wybranym 

zestawie wskaźników. 

Rozwiązanie zadania decyzyjnego sprowadza się do wyboru takiego wariantu 

decyzyjnego, który przy zadanym zestawie wskaźników jest przez decydenta wariantem 

najbardziej preferowanym. 

Będziemy zakładać, że wybór przez decydenta najbardziej preferowanego wariantu 

decyzyjnego dokonywany jest zgodnie z metodykami Wielokryterialnego 

Podejmowania Decyzji (WPD) (metody wagowe WPD, metody punktu referencyjnego 

WPD). 

Zadanie decyzyjne (7.1), przedstawione w postaci opisowej, wymaga 

doprecyzowania tak, by możliwe było określenie zmiennych decyzyjnych, ograniczeń 

definiujących zbiór rozwiązań dopuszczalnych i funkcji kryterialnych. 

Zakładamy, że decydent dysponuje pulą zasobów 1( ,..., ),tu u u=  gdzie iu ∈ℝ  

i 0, 1,..., .iu i t> =  Niech 1( ,..., )l l l
tx x x=  oznacza wektor przydziału zasobów do 

jednostki decyzyjnej , 1,..., .l l n=  Zatem l
ix  oznacza przydział zasobu typu ,  1,..., ,i i t=  

do jednostki decyzyjnej , 1,..., .l l n=  W kontekście rozważanego tu problemu należy 

przyjąć 0, 1,..., ,  1,..., .l
ix l n i t≥ = =  Przy ograniczonej puli zasobów u nie każdy wektor 

l tx ∈ℝ  jest dopuszczalnym przydziałem zasobów do JD l. Obowiązuje bowiem 

ograniczenie: 

1

, 1,..., .
n

l
i i

l

x u i t
=

≤ =∑       (7.2) 

Poszczególne składowe wektorów lx  mogą być także ograniczone od góry lub od 

dołu. Na zmienne zasobowe lix  mogą być nałożone również inne warunki, w tym 

warunki nieliniowe i warunki całkowitoliczbowości. Przyjmiemy zatem, że wszystkie te 

ograniczenia definiowane są przez warunek: 

0 ,n tx X ×∈ ⊆ ℝ       (7.3) 
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gdzie 0X  jest zbiorem dopuszczalnych przydziałów zasobów do jednostek 

decyzyjnych. Zakładamy, że 0X  jest zbiorem nieskończonym. Zakładamy także, że 

w procesie podejmowania decyzji, postać zbioru 0X  pozostaje niezmieniona. 

Oznaczmy m n t= × . Zatem n t m× =ℝ ℝ  i dla uproszczenia prezentacji przestrzeń 

wariantów będziemy dalej oznaczać już tylko przez .mℝ  

Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, z punktu widzenia zadania 

decyzyjnego możemy utożsamić działanie JD z działaniem funkcjonującego w niej 

SWD. Oznaczmy przez lq  sposób działania SWD w JD l. Jeśli do jednostki decyzyjnej 

zostanie przekazany wektor lx , to jednostka ta wykonując działanie 

lq  zwróci wektor wskaźników .lv  Przyjmujemy, że dim( ) ,lv p=  2,p ≥  1, , .l n= …  

Należy jednak podkreślić, że działanie lq  w ogólnym przypadku jest funkcją, dla 

której nie jest znana analityczna postać ( )l l lv q x= . Powiązanie wejść i wyjść dla 

jednostki decyzyjnej l możemy przedstawić tylko jako odwzorowanie: 

:  .l l lq x v→        (7.4) 

Wektor lv  jest wynikiem obliczeń wykonanych przez SWD l-tej JD.  

Analogicznie jak w przypadku jednostek decyzyjnych poziomu operacyjnego, 

będziemy zakładać, że u decydenta zainstalowany jest system wspomagania 

decyzyjnego (dla odróżnienia od SWD w jednostkach decyzyjnych nazwiemy go 

modułem MWD – moduł wspomagania decyzyjnego). MWD pośredniczy 

w komunikacji pomiędzy decydentem, a SWD jednostek decyzyjnych poziomu 

operacyjnego przekazując do SWD jednostki decyzyjnej l wektor lx  i pobierając od tej 

jednostek wektor 
lv , 1, , .l n= …  Relacje pomiędzy decydentem, MWD, a SWD 

jednostek decyzyjnych poziomu operacyjnego przedstawia rysunek 7.2. 

Działanie całego poziomu operacyjnego można zatem przedstawić jako 

odwzorowanie:  

0:  ,   p nq X Y Y ×→ ⊆ ℝ ,     (7.5) 

przy czym powtórzmy, nie jest znana postać analityczna odwzorowania 

1 2( , , ).nq q q q= …  
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Oznaczmy ( )1 2, , , ;nv v v v= …  v Y∈  jest zatem macierzą opisującą działanie 

wszystkich n jednostek decyzyjnych. 

Zauważmy, że macierz v ma wymiar p n× . Jeżeli jednostki decyzyjne oceniane są 

na podstawie wartości kilku wskaźników ekonomicznych, to wymiar macierzy v może 

być znaczny nawet przy niewielkiej wartości n, a w takim przypadku decydent może 

mieć problem z oceną i rozróżnianiem wariantów decyzyjnych. Będziemy zatem 

zakładać, że na poziomie MWD można dokonywać selekcji wskaźników 

(z predefiniowanego zbioru p wskaźników) oraz tworzyć ich agregacje, zgodnie 

ze wskazaniami decydenta – działania te umożliwiają redukcję liczby wskaźników, 

w oparciu o które dokonywana będzie ocena wariantów decyzyjnych. 

 

 

Rysunek 7.2. Schemat relacji pomiędzy decydentem, Modułem 
Wspomagania Decyzyjnego i Systemami Wspomagania Decyzyjnego. 

 

Oznaczmy ( )1 2( ) ( ), ( ), , ( ) ,  ,ks v s v s v s v k p= ≤…  gdzie: 

:  , 1, ..., .is Y i k→ =ℝ      (7.6) 

W najprostszym przypadku funkcje s mogą określać wybraną składową macierzy v. 

W przypadku bardziej skomplikowanym, funkcja is  może na przykład być sumą 

wybranej składowej wektorów ,lv  o ile znaczenie tej składowej jest takie same dla 

każdej jednostki decyzyjnej (np. miara satysfakcji nabywcy związana bezpośrednio 

z działaniem jednostki decyzyjnej). 

Wprowadzenie odwzorowania ,  :  ,ks s Y→ ℝ  oznacza wprowadzenie innej 

(zredukowanej) przestrzeni ocen dla wariantów decyzyjnych 0Xx∈ . Oznaczmy 

Decydent 

MWD

SWD1 SWD2 SWD3 SWDn … 
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( )Z s Y= . Odwzorowanie s modyfikuje sposób widzenia i oceny działalności SW przez 

decydenta określony odwzorowaniem (7.5) w następujący sposób:  

0 .X Y Z→ →       (7.7) 

Odwzorowania q i s definiują odwzorowanie 0,  :  ,kf f X →ℝ  dla oceny 

wariantów decyzyjnych: 

( ) 0( ) ( ) ,   ,f x s q x x X= ∈       (7.8) 

gdzie ( )( ) ( ) ,  1, , .i if x s q x i k= = …  

Ze względu na charakter odwzorowania q, odwzorowanie f jest w ogólnym 

przypadku funkcją, której postać analityczna nie jest znana. 

Zgodnie z paretowską koncepcją racjonalności (Pareto 1906, 1971, por. także 

Miettinen 1999, Ehrgot 2005, Kaliszewski 2006a, 2008a) będziemy zakładać, że 

warianty najbardziej preferowane przez decydenta znajdują się wśród wariantów 

efektywnych (patrz definicja 8.4). 

Powyższe rozważania prowadzą nas do formalnej postaci MZ, która jest 

jednocześnie modelem bazowym dla problemu decyzyjnego (7.1). Formalizacja ta 

przyjmuje postać tzw. zadania optymalizacji wielokryterialnej: 

   vmax 0( ),     ,f x x X∈      (7.9) 

gdzie vmax jest operatorem wyznaczania zbioru wariantów efektywnych . 

Rozwiązaniem problemu (7.1) jest wariant 0x X∈ , efektywny a jednocześnie 

najbardziej preferowany przez decydenta w odniesieniu do wartości ocen ze zbioru 

( )0 .Z f X=  

 
7.5. Podsumowanie 

W tym rozdziale sformułowano zintegrowany model zarządzania sklepem 

wielkopowierzchniowym w ramach którego mogą być rozwiązywane zadania 

decyzyjne (7.1). Model ten ma postać zadania optymalizacji wielokryterialnej (7.9). 

Gdyby w zadaniu (7.9) odwzorowania if  były dane w sposób analityczny, do 

rozwiązania tego zadania wystarczyłoby sięgnąć do wielu istniejących metod 

z obszernej literatury optymalizacji wielokryterialnej i wielokryterialnego 
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podejmowania decyzji (por. Miettinen 1999, Ehrgott 2005, Kaliszewski 2006a, 2008a). 

Jednak jak to już mówiliśmy wcześniej, odwzorowania if  w rozpatrywanym przez nas 

problemie zarządzania SW powinny być traktowane jedynie jako odpowiedzi systemów 

SWD na przesyłane do tych systemów informacje (dane).  

W rozdziale 5 i w rozdziale 6 pokazaliśmy, że w domenie sklepów 

wielkopowierzchniowych SWD są par excellance rozbudowanymi systemami 

informatycznymi zbierania i przetwarzania informacji, tworzącymi zalecenia dla 

zarządzania obszarami decyzyjnymi należącymi do ich „obszarów kompetencji” na 

bazie heurystyk, symulacji, a tylko sporadycznie na bazie optymalizacji. Aby móc 

doprowadzić problem zarządzania SW do poziomu implementowalnych narzędzi 

istnieje zatem potrzeba stworzenia metody rozwiązywania problemu decyzyjnego (7.1) 

uwzględniającej wyżej wymienione uwarunkowania. Zagadnieniu temu poświęcone są 

kolejne rozdziały rozprawy. 

W siedmiu pierwszych rozdziałach rozprawy zajmowaliśmy się zagadnieniem 

zarządzania sklepami wielkopowierzchniowymi na poziomie taktycznym (szczebel 

kierownictwa sklepu). Na podstawie zawartych w tej części rozprawy rozważań udało 

nam się wyabstrahować problem decyzyjny (7.1) w ramach formalnego modelu (7.9). 

W kolejnych rozdziałach rozprawy będziemy odnosić się bezpośrednio jedynie do tych 

dwóch obiektów, dlatego rozważania tam przedstawione będą miały charakter ogólny, 

a problem zarządzania sklepami wielkopowierzchniowymi będzie już tylko pewnym ich 

szczególnym, choć nietrywialnym, przypadkiem. Bezpośrednio do problemu 

zarządzania sklepami wielkopowierzchniowymi powrócimy w rozdziale 11, gdzie dla 

ilustracji rozważań zawartych w rozprawie, przedstawimy pewien prosty przykład 

takiego problemu wraz z obliczeniami według zaproponowanej w rozdziałach 8, 9 i 10 

metodyki.
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Rozdział 8 

 

Wyznaczanie wariantu najbardziej 
preferowanego w oparciu o obliczenia 
przybli żone 
 
8.1 Wstęp 

Rozwiązanie zadania (7.9), a więc wyznaczenie zbioru efektywnych wariantów 

decyzyjnych, sprowadza się w praktyce do wyznaczenia jedynie pewnej skończonej 

reprezentacji (podzbioru) tego zbioru. W takim przypadku rozwiązanie problemu 

decyzyjnego (7.1) polega na wyznaczeniu w tym podzbiorze wariantu najbardziej 

preferowanego. Ten sposób postępowania nie może być jednak zastosowany 

w zadaniach o znacznej wymiarowości i złożoności. 

Wyznaczenie dużej liczby efektywnych wariantów decyzyjnych jest czasochłonne 

i może być także kosztowne, natomiast przydatność takiego postępowania jest 

ograniczona. Decydent może bowiem nie być zainteresowany przeglądem istotnej 

części zbioru wyznaczonych wariantów. Z drugiej strony, ze względu na możliwość 

wskazania przez decydenta potrzeby dokładniejszej analizy pewnego fragmentu zbioru 

efektywnych wariantów decyzyjnych może pojawić się konieczność wyznaczania 

dalszych wariantów. Przegląd zbioru efektywnych wariantów decyzyjnych dla 

wyznaczenia wariantu najbardziej preferowanego musi zatem uwzględniać dynamiczny 

charakter procesu decyzyjnego, tak jak ma to miejsce w interaktywnym 

wielokryterialnym podejmowaniu decyzji. 

Istotą wielokryterialnego interaktywnego podejmowania (bądź tylko wspomagania 

podejmowania) decyzji jest stopniowe, iteracyjne ujawnianie częściowych preferencji 

decydenta. Te częściowe preferencje wykorzystywane są do przeglądu zbioru 

efektywnych wariantów decyzyjnych poprzez wyznaczanie tych wariantów, które 

najpełniej odpowiadają tym preferencjom. W dalszych częściach rozprawy będziemy 

zakładać, że w procesie decyzyjnym decydent dochodzi do wariantu najbardziej 
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preferowanego w trybie interakcji z przyjętym dla procesu decyzyjnego modelem 

bazowym, tj. zadaniem (7.9). 

Dla rozwiązania zadania decyzyjnego (7.1) zaproponujemy metodykę, która 

pozwoli uporać się z problemem nieanalitycznego charakteru funkcji (7.8), 

i która pozwoli uwzględniać koszt symulacji działania poziomu operacyjnego (a więc 

koszt wyznaczenia 0( ),  f x x X∈ ). Istotą tej metodyki jest skorzystanie z zasady 

obliczeń ewolucyjnych, co pozwala rozszerzyć zakres stosowalności idei metod 

interaktywnego wielokryterialnego podejmowania decyzji i koncepcji tzw. oszacowań 

parametrycznych. 

Poniżej, w podrozdziale 8.4, przedstawimy proponowany przez nas sposób 

modyfikacji koncepcji oszacowań parametrycznych wraz z dowodami poprawności 

tych modyfikacji. Proponowaną metodykę rozwiązywania zadania decyzyjnego (7.1) 

przedstawimy w podrozdziale 8.5. Natomiast proponowane przez nas modyfikacje idei 

rozwiązywania zadania optymalizacji wielokryterialnej (7.9) za pomocą obliczeń 

ewolucyjnych, niezbędne dla realizacji rozwiązań przedstawionych w tym rozdziale, 

przedstawimy w rozdziale następnym. 

W pierwszej kolejności jednak wprowadzimy niezbędne pojęcia i notację, 

a następnie, w podrozdziale 8.3, przedstawimy w sposób syntetyczny koncepcję 

oszacowań parametrycznych. 

 
8.2 Zadanie optymalizacji wielokryterialnej i zadanie decyzyjne 

– pojęcia i notacja 
 

Niech, jak w rozdziale 7, 0 ,mX ⊂ ℝ  oznacza zbiór wariantów decyzyjnych 

(w skrócie: zbiór wariantów), mℝ  oznacza przestrzeń decyzyjną, f oznacza 

odwzorowanie : ,m kf →ℝ ℝ  gdzie ( )1 2, , , ,kf f f f= …  2,k ≥  a fi oznacza funkcję 

kryterialną, : ,m
if →ℝ ℝ  i = 1,…,k. 

W dalszych częściach rozprawy, dla uproszczenia prezentacji a bez straty ogólności 

rozważań, będziemy zakładać, że wszystkie funkcje kryterialne są typu „im więcej tym 

lepiej”. 

Zdefiniujemy relację dominacji ≺  i relację silnej dominacji s≺  określone 

w przestrzeni .mℝ  
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Definicja 8.1 

{ } { }1, , : ( ) ( )  1, , : ( ) ( ),  , .m
i i i ix x i k f x f x i k f x f x x x′ ′ ′ ′⇔ ∀ ∈ ≤ ∧ ∃ ∈ < ∈≺ … … ℝ  

 

Jeżeli ,x x′≺  to mówimy, że element x jest zdominowany przez element x′  lub, co 

równoważne, że element x′  dominuje element x.  

 
Definicja 8.2 

{ }1, , :  ( ) ( ),  , .m
s i ix x i k f x f x x x′ ′ ′⇔ ∀ ∈ < ∈≺ … ℝ  

 

Jeżeli ,sx x′≺  to mówimy, że element x jest silnie zdominowany przez element x′  

lub, co równoważne, że element x′  silnie dominuje element x. 

 
Definicja 8.3 

{ }1, , :  ,  , .k
i iy y i k y y y y′ ′ ′⇔ ∀ ∈ ≥ ∈≫ … ℝ  

 

Definicja 8.4 

Wariant 0x X∈  jest: 

–  efektywny w 0,X  jeśli w 0X  nie istnieje wariant x′  taki, że x′  dominuje x, 

– słabo efektywny w 0,X  jeśli w 0X  nie istnieje wariant x′  taki, że x′  silnie 

dominuje x. 

 

Wektor wartości ( ),f x  gdzie 0,x X∈  nazywamy oceną wariantu x.  

Zbiór wszystkich ocen ( ),f x  czyli ( )0 ,f X  będziemy oznaczać przez Z.  

Przez ( )0E X  będziemy oznaczać zbiór wariantów efektywnych zbioru 0X . 

Przestrzeń kℝ  będziemy nazywać przestrzenią ocen.  

Ocenę ( )f x  nazywamy oceną efektywną, jeżeli x jest wariantem efektywnym. 

Ocenę ( )f x  nazywamy oceną słabo efektywną, jeżeli x jest wariantem słabo 

efektywnym. 



 59 

W przestrzeni ocen kℝ  zdefiniujemy element utopijny ˆ :y  

ˆ max ,   1, , ,i i
y Z

y y i k
∈

= = …  

oraz element nady : 

( )0

min ( ),  1, , .nad
i i

x E X
y f x i k

∈
= = …  

W przestrzeni ocen zdefiniujemy także element * ky ∈ℝ : 

* ˆ ,   0,  1, , .i i i iy y e e i k= + > = …  

 
Będziemy zakładać istnienie ograniczeń nakładanych bezpośrednio na wartości 

ocen, tj.: 

( ) ,   1, ,i i iL f x U i k≤ ≤ = … , 0Xx∈ . 

Jeżeli element nady  jest znany, to będziemy przyjmować , 1,..., .nad
i iL y i k= =  

Jednak w ogólnym przypadku wyznaczenie elementu nady  jest obliczeniowo kosztowne 

(por. Korhonen i in. 1997). Będziemy także przyjmować, że ˆ , 1,..., .i iU y i k= =  

Wyróżnienie wartości , , 1,..., ,i iL U i k=  jest ważne z uwagi na procesy decyzyjne, gdyż 

wartości te mogą być w trakcie procesu zmieniane, zgodnie z informacjami 

pochodzącymi od decydenta (na przykład, idea zmieniania wartości , , 1,..., ,i iL U i k=  

jest podstawą dla jednej z najstarszych iteraktywnych metod WPD, mianowicie metody 

STEM (Benayoun i in. 1971)). 

 
Twierdzenie 8.1 

Wariant x  będący rozwiązaniem zadania optymalizacyjnego: 

  ( )
0

*min max ( )i i i
x X i

y f xλ
∈

−     (8.1) 

gdzie 0>iλ , i = 1,…,k, jest słabo efektywny w 0X . 

Każdy wariant słabo efektywny w 0X  jest rozwiązaniem zadania 

optymalizacyjnego (8.1) dla 

( ) 1* ( ) ,    1, , ,i i iy f x i kλ
−

= − = …  

gdzie x  jest wariantem słabo efektywnym. 
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Dowód powyższego twierdzenia znaleźć można m.in. w (Miettinen 1999). 

Będziemy zakładać, że preferencje decydenta co do wariantu najbardziej 

preferowanego są wyrażane za pomocą tzw. kierunku (wektora) ustępstw (Kaliszewski 

2006ab, 2008ab), który określa preferowaną proporcję ustępstw w wartościach funkcji 

kryteriów, koniecznych dla odejścia od elementu * ,y  aby osiągnąć ocenę efektywną. 

Ilustruje to rysunek 8.1. 

 

Kierunek ustępstw może być wskazany przez decydenta bezpośrednio lub tak jak 

w interaktywnych metodach punktu referencyjnego (Wierzbicki 1999, Kaliszewski 

2006ab, 2008a), przez wybranie pewnego punktu rezerwacji resy  i punktu aspiracji 

* .aspy y=  

Dalej w rozprawie będziemy operować wariantami i ocenami słabo efektywnymi. 

Czynimy to dla jasności wywodu, zdając sobie sprawę, że zbiór wariantów efektywnych 

jest w ogólnym przypadku podzbiorem zbioru wariantów słabo efektywnych i że 

wariantu najbardziej preferowanego należy szukać tylko w zbiorze wariantów 

efektywnych. Warianty słabo efektywne, które nie są efektywne, mogą być łatwo 

wyeliminowane przez dodanie do funkcji celu zadania optymalizacyjnego (8.1) tzw. 

członu regularyzującego (por. Miettinen 1999, Ehrgot 2005, Kaliszewski 2006ab, 

2008a). Przeniesienie niżej przedstawionych rozważań na przypadek, gdy w funkcji 

celu zadania (8.1) występuje człon regularyzacyjny jest sprawą ściśle techniczną 

f2(x) 

Z 

f1(x) 

*y
-τ 

Rysunek 8.1. Poszukiwanie oceny efektywnej zgodnie z kierunkiem ustępstw τ. 

τ 
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i dlatego zostało wyłączone do odrębnych doniesień (Kaliszewski 2008b, Kaliszewski, 

Miroforidis 2009, Kaliszewski i in. 2009ab). 

Do wyznaczania wariantów słabo efektywnych będziemy wykorzystywać zadanie 

optymalizacyjne (8.1). Interpretację graficzną wyznaczania oceny słabo efektywnej w Z 

(a więc także i wariantu słabo efektywnego w 0X ) przedstawia rysunek 8.2. 

 

Kierunek ustępstw τ definiuje półprostą * ,  0,y y t tτ= − >  (zwaną półprostą 

kompromisu (Kaliszewski 2006ab, 2008a)) na której znajdują się wierzchołki warstwic 

funkcji ( )*max i i i
i

y yλ − , gdzie ( ) 1
,  1, , .i i i kτ λ −= = …  Zatem kierunek ustępstw, obok 

możliwości zadawania go w sposób bezpośredni lub z wykorzystaniem metodyki 

punktu referencyjnego, może być także zadawany za pomocą wag ,  1, , ,i i kλ = …  tak jak 

to ma miejsce w interaktywnych metodach wagowych (Zionts, Wallenius 1983, Steuer 

1986, Dell, Karwan 1990, Miettinen 1999, Ehrgot 2005, Kaliszewski 2006ab, 2008a).  

Można pokazać (Kaliszewski 2006ab, 2008a), że wariant słabo efektywny x  jest 

wierzchołkiem warstwicy funkcji *max ( )i i i
i

y yλ − , gdzie wartość warstwicy wynosi 

( )
0

*min max ( )i i i
x X i

y f xλ
∈

−  (a więc ( ) ( )
0

* *min max ( ) max ( )i i i i i i
x X i i

y f x y f xλ λ
∈

− = − , gdy 

( ) 1* ( ) , 1,..., .i i iy f x i kλ
−

= − =  Mówimy, że wariant słabo efektywny x  definiuje 

kierunek ustępstw τ , gdy * ( ), 1,..., .i i iy f x i kτ = − =  

f2(x) 

Z 

f1(x) 

*y
-τ 

Rysunek 8.2. Interpretacja wyznaczania ocen słabo efektywnych za pomocą 
zadania optymalizacyjnego (8.1). 
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W przypadku, gdy półprosta kompromisu określona przez kierunek ustępstw τ  

zawiera ocenę efektywną, warianty efektywne, których oceny leżą na półprostej 

kompromisu stanowią podzbiór wariantów słabo efektywnych wyznaczonych 

za pomocą zadania optymalizacyjnego (8.1) z ( ) 1
,  1, , .i i i kλ τ −= = …  Jednak w ogólnym 

przypadku półprosta kompromisu nie musi zawierać oceny wariantu efektywnego. 

Tłumaczy to, dlaczego dla wyznaczania wariantów efektywnych wykorzystujemy 

zadanie optymalizacyjne (8.1) (patrz twierdzenie 8.1). 

 
8.3 Oszacowania parametryczne 

W dalszych rozważaniach wykorzystamy koncepcję oszacowań parametrycznych 

wartości współrzędnych ocen efektywnych przedstawioną w (Kaliszewski 2003, 2006a, 

2008a). Ideą prezentowanego tam podejścia jest wykorzystanie pewnej liczby ocen 

efektywnych, tworzących tzw. szkielet, do wyliczania oszacowań od dołu i od góry na 

wartości współrzędnych wskazanej oceny słabo efektywnej. Wskazania oceny słabo 

efektywnej dokonuje się w sposób niejawny, poprzez wybór kierunku ustępstw τ . Przy 

ustalonym szkielecie ZS  oraz wybranym kierunku τ , metoda ta umożliwia oszacowanie 

wartości współrzędnych oceny ( )f τ :  

( , ) ( ) ( , ),   1, , ,i Z i i ZL S f U S i kτ τ τ≤ ≤ = …     (8.2) 

gdzie ( )f τ  oznacza ocenę będącą rozwiązaniem zadania optymalizacyjnego (8.1) 

z ( ) 1
,  1, , ,i i i kλ τ −= = …  (a więc ( )f τ  jest oceną słabo efektywną), ( , )i ZL Sτ  

i ( , )i ZU Sτ  są, odpowiednio, oszacowaniem od dołu i od góry wartości współrzędnej 

( )if τ . Przy ustalonym szkielecie ZS  parametrem oszacowań jest kierunek ustępstw τ , 

co uzasadnia określenie oszacowań jako parametryczne. 

W (Kaliszewski 2003, 2006a, 2008a) formuły dla oszacowań parametrycznych 

zbudowane są w oparciu o współrzędne elementów szkieletu. Ponieważ jednak każdej 

ocenie efektywnej odpowiada wariant efektywny, możliwe jest przedstawienie formuł 

dla oszacowań parametrycznych wyprowadzonych w przywołanych powyżej pracach 

w oparciu o szkielety zdefiniowane w przestrzeni wariantów zamiast szkieletów 

zdefiniowanych w przestrzeni ocen. Tak też czynimy w dalszej części rozprawy. 

Konieczność posługiwania się w rozprawie szkieletami zdefiniowanymi 

w przestrzeni wariantów wynika, jak to zostanie pokazane w rozdziale 9, z faktu, że dla 
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wyznaczania szkieletów będziemy zmuszeni wykonywać operacje bezpośrednio na 

zbiorze wariantów decyzyjnych. 

Niech S będzie podzbiorem zbioru wariantów efektywnych ( ( )0S E X⊆ ). Formuły 

wyprowadzone w (Kaliszewski 2003, 2006a, 2008a) na oszacowanie wartości 

współrzędnych oceny ( )f τ , po zastąpieniu szkieletu ZS  (czyli podzbioru ocen 

efektywnych) szkieletem S  (czyli podzbiorem wariantów efektywnych) mają postać 8: 

( ) ( ){ }{ }1* *( ) ( , ) max max max ( ) ,  ,  1, , ,i i i i l l l i
x S l

f L S y y f x L i kτ τ τ τ −

∈
≥ = − − = …   (8.3) 

{ }( ) ( , ) min min ( ),  ,   1, , ,
ii i i i

x S
f U S f x U i kτ τ

∈
≤ = = …     (8.4) 

gdzie iS S⊆ , i = 1,…,k, oznacza zbiór tych x S∈ , dla których { }1min , , ,kit t t= …  

przy czym  

( )( ) 1
( )l

l lt f xτ λ
−

= ,  l = 1,…,k,  ( ) ( ) 1*( ) ( )l l lf x y f xλ
−

= − ,  l = 1,…,k. 

 

Wartości oszacowań ( , )iL Sτ  i ( , )iU Sτ  są funkcjami elementów szkieletu S. 

Dodawanie kolejnych elementów do zbioru S pozwala na polepszenie oszacowań 

(w najgorszym przypadku – nie pogorszenie). Własność ta zostanie wykorzystana 

w rozdziale 10 do sterowania dokładnością wyznaczania oszacowań.  

Należy podkreślić, że koszt obliczania ( , )iL Sτ  i ( , )iU Sτ  jest zaniedbywalnie mały 

w stosunku do kosztu wyznaczenia dokładnych wartości współrzędnych oceny ( )f τ  (co 

w ogólnym przypadku wymaga albo rozwiązania zadania optymalizacyjnego albo, co 

dopuszczamy w rozprawie, nie jest możliwe), gdyż obliczanie formuły (8.3) i (8.4) 

sprowadza się jedynie do wykonywania prostych operacji arytmetycznych 

i wyznaczania wartości maksymalnej bądź minimalnej na skończonych zbiorach liczb. 

 
8.4 Modyfikacje oszacowań parametrycznych 

Barierą stosowalności formuł (8.3) i (8.4) jest z pewnością wymaganie, aby 

elementy szkieletu były elementami zbioru wariantów efektywnych. Zatem 

oszacowania te nie dają się w pełni realizować w formule obliczeń przybliżonych. 

Oszacowania te nie dają się także zastosować dla rozwiązywania rozpatrywanego 
                                                 
8 W (Kaliszewski 2003, 2006a, 2008a) formuła dla oszacowań od dołu zawiera błąd, który został 
zauważony, a poprawna formuła przyjmuje postać (8.3). 
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w rozprawie problemu decyzyjnego (7.1), ponieważ ze względu na możliwy 

nieanalityczny charakter odwzorowania f wyznaczenie w sposób dokładny zbioru 

wariantów efektywnych ( )0E X  nie jest możliwe. Nie jest więc w tej sytuacji możliwe 

wyznaczanie żadnego szkieletu rozumianego jako podzbiór zbioru wariantów 

efektywnych. 

Poniżej przedstawiamy sposób pokonania tej niedogodności. 

Ze sposobu wyprowadzenia formuły (8.3) (Kaliszewski 2003, 2006a, 2008a) 

wynika, że dla wyznaczania oszacowań dolnych ( , )iL Sτ  można wykorzystywać 

również warianty nieefektywne. Ponieważ jednak wariant nieefektywny jest źródłem 

słabszego oszacowania niż element go dominujący, taka możliwość wydawała się nie 

mieć żadnego praktycznego znaczenia i w przywołanych powyżej pracach nie była 

eksploatowana. Przyjęto tam silne, w praktyce jednak bardzo ograniczające założenie, 

że elementy szkieletu są dane (w tym sensie, że mogą być wyznaczone) i dlatego 

rozważania o możliwości wykorzystywania wariantów nieefektywnych w formule (8.3) 

wydawały się bezprzedmiotowe. 

Obowiązuje jednak zależność (wynika ona wprost z wyprowadzonych w tym 

podrozdziale formuł), że im ocena nieefektywna znajduje się bliżej zbioru ocen 

efektywnych, tym jej wpływ na wartość oszacowań od dołu jest potencjalnie większa. 

Ta obserwacja stała się podstawą dla prezentowanej poniżej modyfikacji idei 

oszacowań parametrycznych tak, aby możliwe było wykorzystanie w niej (co 

przedstawimy jednak dopiero w rozdziale 9) obliczeń ewolucyjnych. 

Pokażemy teraz, że formuły (8.3) i (8.4) pozostają w mocy, jeżeli szkielet S 

zostanie zastąpiony dwoma zbiorami przybliżającymi zbiór wariantów efektywnych od 

„dołu” i od „góry”, w zdefiniowanym poniżej sensie. Zbiory te, dla wygody, nazwiemy 

również szkieletami, odróżniając je od właściwych szkieletów za pomocą 

dopełniającego określenia. 

 
Definicja 8.5 

Skończony zbiór 0,  1,D DS X S⊆ ≥  którego elementy spełniają następującą 

własność: 

  ~ ' : ',D Dx S x S x x∀ ∈ ∃ ∈ ≺  
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nazywać będziemy szkieletem dolnym. 

 
Definicja 8.6 

Skończony zbiór 0\ ,  1m
G GS X S⊆ ≥ℝ , którego elementy spełniają następujące 

własności: 

 (1)   ~ : ,G Gx S x S x x′ ′∀ ∈ ∃ ∈ ≺  

 (2) ( )0   ~ : ,Gx S x E X x x′ ′∀ ∈ ∃ ∈ ≺  

(3)     ( ) ,nad
Gx S f x y∀ ∈ ≫  

nazywać będziemy szkieletem górnym. 

 

W terminach wariantów decyzyjnych elementy DS  są, a elementy GS  nie są, 

wariantami decyzyjnymi. 

Definicję 8.5 i definicję 8.6 ilustruje rysunek 8.3, na którym przedstawiono 

(w dwóch wymiarach): zbiór ocen efektywnych (pogrubiony fragment konturu zbioru 

0( )Z f X= ), obraz szkieletu dolnego w odwzorowaniu f (czarne koła), obraz szkieletu 

górnego w odwzorowaniu f (czarne trójkąty). Mówiąc kolokwialnie, elementy obrazu 

szkieletu górnego znajdują się „nad” zbiorem ocen efektywnych, w obszarze 

nieosiągalnym (co wynika z definicji 8.6, definicji ocen efektywnych oraz przyjętego 

założenia, że wszystkie odwzorowania kryterialne są typu „im więcej tym lepiej”). 

 

Rysunek 8.3. Obraz szkieletu dolnego i szkieletu górnego w odwzorowaniu f. 

 

Z 

f2(x) 

f1(x) 

nady
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Rysunek 8.4 wyjaśnia dlaczego w definicji 8.6 sama własność (1) bez własności (2) 

nie wystarcza dla określenia szkieletu górnego. Wyróżniony na tym rysunku element x1 

spełnia własność (1), a nie spełnia własności (2), ponieważ element (wariant) 

( )2
0x E X∈  dominuje element 1x . Zatem w sposób oczywisty element 1x  nie może 

być uznany za element zbioru przybliżającego zbiór wariantów efektywnych od „góry”. 

 

Rysunek 8.4. Interpretacja własności (1) i (2) w definicji 8.6. 

 

 

8.4.1 Oszacowania od dołu 

Załóżmy, że dysponujemy szkieletem dolnym DS  (definicja 8.5). 

 
Lemat 8.1 

Dla dowolnego kierunku ustępstw ( )1, , ,   0,   1, , ,k i i kτ τ τ τ= > =… …  oraz 

szkieletu dolnego SD , oszacowania od dołu wartości współrzędnych oceny ( )f τ  

wyznacza następująca formuła: 

( )( ) ,i i Df L Sτ τ≥  

 ( ) ( ){ }{ }1* *max max max ( ) ,  
D

i i l l l i
x S l

y y f x Lτ τ −

∈
= − − ,  i = 1,…,k.  (8.5) 

 
Dowód 

Załóżmy, że dla wyznaczenia oceny słabo efektywnej ( )f τ  rozwiązano zadanie 

optymalizacyjne (8.1). Z tego wynika, że: 

f2(x) 

Z 

f(x1) 

f1(x) 

f(x2) 
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( ) ( )
0

* *min max ( ) max ( ) .j j j j j j
x X j j

y f x y fλ λ τ
∈

− = −  

Zatem dla każdego 0x X∈  zachodzi: 

( ) ( )* *max ( ) max ( )j j j j j j
j j

y f y f xλ τ λ− ≤ − , 

a zatem zachodzi także: 

( ) ( )* *( ) max ( ) ,  1, , .i i i j j j
j

y f y f x i kλ τ λ− ≤ − = …  

Po przekształceniach otrzymujemy: 

( ) ( )1* *( ) max ( ) ,     1, , .i i i j j j
j

f y y f x i kτ λ λ−≥ − − = …   

Po uwzględnieniu wszystkich elementów szkieletu dolnego DS , ograniczeń iL , 

1, , ,i k= …  (patrz podrozdział 8.2) oraz zależności ( ) 1
,  1, , ,i i i kτ λ −= = …  otrzymujemy 

 wzór (8.5).                                                                                                                         ▌ 

 

Z formuły (8.5) wynika, że dla danego τ  i dla danego i każdy element szkieletu 

dolnego DS  pozwala ustalić pewne oszacowanie od dołu, a formuła wyznacza spośród 

tych oszacowań oszacowanie o najwyższej wartości. 

 

8.4.2 Oszacowania od góry 

Załóżmy, że dysponujemy szkieletem górnym GS  (definicja 8.6). Załóżmy także, 

że w tym przypadku element wyróżniony * ky ∈ℝ  spełnia dodatkowo warunek: 

*  ( ) ,  1, , .G i ix S f x y i k∀ ∈ < = …   

 
Lemat 8.2 

Dla dowolnego kierunku ustępstw ( )1, , ,   0,   1, , ,k i i kτ τ τ τ= > =… …  

oszacowania od góry wartości współrzędnych oceny ( )f τ  wyznacza następująca 

formuła: 

( )( ) ,i i Gf U Sτ τ≤  

= { }( , )
min min ( ),  ,   1, , ,

G
i i

x S i
f x U i k

τ∈
= …    (8.6) 



 68 

gdzie ( , ) ,G GS i Sτ ⊆  1, , ,i k= …  oznacza zbiór tych Gx S∈ , dla których 

{ }1min , ,i kt t t= … , przy czym  

( )( ) 1
( ) ,  l

l lt f xτ λ
−

= ( ) ( ) 1*( ) ( ) ,  1, , .l l lf x y f x l kλ
−

= − = …  

 
Dowód 

Weźmy dowolny element Gx S∈  i określmy zbiór X ′  następująco: 

{ }0 .X X x′ = ∪  

Z definicji 8.6, własność (2), wynika, że x  jest elementem słabo efektywnym 

zbioru .X ′  Na podstawie twierdzenia 8.1 element x  jest rozwiązaniem zadania 

optymalizacyjnego 

( )*min max ( )i i i
x X i

y f xλ
′∈

−      (8.7) 

dla wektora wag ( )( )f xλ , 

( ) ( ) 1*( ) ( ) ,     1, , .i i if x y f x i kλ
−

= − = …    (8.8) 

Zauważmy, że 

( ) ( )*( ) ( ) 1,     1, , .i i if x y f x i kλ − = = …  

Przy nałożonym na element *y  warunku *  ( ) ,  1, , ,G i ix S f x y i k∀ ∈ < = …  zachodzi 

( )( ) 0,  1, , .i f x i kλ > = …  Zatem 

( )( )*min max ( ) ( )i i i
x X i

f x y f xλ
′∈

−  

( ) ( )*max ( ) ( ) 1i i i
i

f x y f xλ= − =  

( ) ( )*max ( ) ( ) .i i i
i

f x y fλ τ≤ −  

Niech 

( ) ( ) ( ) ( )* *max ( ) ( ) ( ) ( )i i i l l l
i

f x y f f x y fλ τ λ τ− = −   (8.9) 

dla pewnego { }1, ,l k∈ … . Wtedy 

( ) ( )*1 ( ) ( ) .l l lf x y fλ τ≤ −  

Po przekształceniach otrzymujemy 

( ) 1*( ) ( )l l lf y f xτ λ −≤ − , 

i ostatecznie po uwzględnieniu (8.8): 
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( ) ( ).l lf f xτ ≤  

Wyznaczymy teraz indeksy, dla których zachodzi warunek (8.9). Warstwice funkcji 

( )*max i i i
i

y yλ −  stanowią przesunięte stożki k
+ℝ , gdzie 

{ }| 0,  1, , ,k k
iy y i k+ = ∈ ≥ =ℝ ℝ …  których wierzchołki położone są na półprostej 

określonej równaniem * ,y y tτ= −  0,t ≥  a współrzędne kierunku ustępstw τ  spełniają 

warunek ( ) 1
,  1, , .i i i kτ λ −= = …   

Element ( )f τ , będący rozwiązaniem zadania optymalizacyjnego (8.7) znajduje się 

na brzegu jednego z tych stożków. Jednocześnie element ( )f τ  nie może leżeć powyżej 

warstwicy 

( ) ( ) ( ) ( )* *1 max ( ) ( ) max ( ) ,i i i i i i
i i

f x y f x f x y yλ λ= − = −  

(wewnątrz obszaru wyznaczonego przez stożek k
+ℝ  o wierzchołku przesuniętym do 

punktu ( )f x ), gdyż przeczyłoby to efektywności elementu ( )f x  (patrz rysunek 8.5).  

 

Równość (8.9) zachodzi więc dla tych indeksów { }1, ,i k∈ … , dla których it  jest 

elementem minimalnym w zbiorze { }1 , , kt t…  gdzie ,  1, , ,lt l k= …  spełniają układ 

równań 
* ,ly y tτ= −  

( )( )*( ) 1.l l lf x y yλ − =      (8.10) 

f2(x) y*
 

( )f x

1U

2U
* ,  0y y t tτ= − ≥

graniczne położenie stożka k
+ℝ  o 

wierzchołku na półprostej * ,  0y y t tτ= − ≥  

Rysunek 8.5. Wyznaczenie indeksów spełniających warunek (8.9). 

2 * 2y y t τ= −

1 * 1y y tτ= −

( ) 1* ,  0,  ( ) ,  1, ,l ly y t t f x l kτ τ λ −= − ≥ = = …

f1(x) 
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Powyższy układ równań pozwala znaleźć punkt przecięcia półprostej * ,y y tτ= −  

0,t ≥  z warstwicą ( ) ( )*max ( ) 1i i i
i

f x y yλ − =  (na rysunku 8.5 jest to punkt 2y  dla 

którego 2t  jest elementem minimalnym w zbiorze { }1 2,t t , zatem równość (8.9) w tym 

przypadku zachodzi dla indeksu 2l = ).  

Wartości elementów lt  otrzymamy rozwiązując układ równań (8.10). 

Otrzymujemy: 

( )( ) 1
( ) ,     1, , .l

l lt f x l kτ λ
−

= = …      ▌ 

 

Z formuły (8.6) wynika, że dla danego τ  i dla danego i nie każdy element szkieletu 

górnego GS  pozwala ustalić pewne oszacowanie od góry. Możliwy jest przypadek 

( , ) .GS iτ = ∅  Wówczas to oszacowanie od góry wartości współrzędnej ( )if τ  określone 

jest przez wartość iU . 

Formuła (8.5) określa oszacowanie od dołu wartości współrzędnych 

( ),  1, , ,if i kτ = …  a formuła (8.6) oszacowanie od góry wartości tych współrzędnych. 

Oszacowanie oceny ( )f τ  zdefiniowane jest więc przez parę wektorów 

1( , ) ( ( , ), , ( , ))D D k DL S L S L Sτ τ τ= …  i 1( , ) ( ( , ), , ( , )).G G k GU S U S U Sτ τ τ= …  

Jak widać wyprowadzone formuły dla oszacowań parametrycznych różnią się od 

tych wyprowadzonych w (Kaliszewski 2003, 2006a, 2008a) tylko zastąpieniem 

w oszacowaniu od dołu szkieletu S szkieletem dolnym DS  i zastąpieniem 

w oszacowaniu od góry szkieletu S szkieletem górnym .GS  O ile jednak każdy podzbiór 

0X  nie zawierający elementów zdominowanych może pełnić rolę DS  to, jak to 

pokażemy w rozdziale 9, wyznaczanie szkieletu górnego GS  jest zadaniem daleko 

nietrywialnym. 

Zauważmy także, że gdybyśmy za szkielet dolny uznali dowolny podzbiór 0,X  

elementy zdominowane w takim szkielecie dolnym nie miałyby wpływu na wartość 

oszacowań od dołu. Analogicznie, gdybyśmy za szkielet górny uznali podzbiór 0\m Xℝ  

spełniający własności (2) i (3) w definicji (8.6), a nie spełniający własności (1) tej 
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definicji, elementy dominujące w takim szkielecie górnym inne jego elementy nie 

miałyby wpływu na wartość oszacowań od góry. 

Zastąpienie szkieletu będącego podzbiorem zbioru wariantów efektywnych parą 

szkieletów DS  i ,GS  których obrazy w odwzorowaniu f są „bliskie” zbiorowi ocen 

efektywnych, nie powinno prowadzić do znaczącego pogorszenia dokładności 

oszacowań parametrycznych. Narzuca to jednak wymagania na szkielety DS  i ,GS  

i problemem tym zajmujemy się szczegółowo w rozdziale 9. Natomiast w dalszej części 

tego rozdziału będziemy zakładać, że szkielety DS  i GS  zapewniające wymaganą 

dokładność oszacowań parametrycznych są dane. 

W dalszej części rozprawy, dla uproszczenia, oszacowania parametryczne nazywać 

będziemy po prostu oszacowaniami. 

Oczywistą korzyścią z zaproponowanej powyżej modyfikacji wyznaczania 

oszacowań jest możliwość całkowitego wyeliminowania z wielokryterialnych procesów 

decyzyjnych konieczności stosowania obliczeń dokładnych (czyli w tym przypadku 

obliczeń optymalizacyjnych). Ideę tę rozwiniemy w następnym podrozdziale. 

 
8.5 Metodyka rozwiązywania zadania decyzyjnego (7.1) 

Załóżmy, że dysponujemy modułem obliczeniowym, zwanym dalej Generatorem 

Szkieletów (GS), który wyznacza szkielety dolne i szkielety górne dla potrzeb 

obliczania oszacowań. Sposób uzyskiwania takich szkieletów z wykorzystaniem 

obliczeń ewolucyjnych przedstawimy w rozdziale 9 i w rozdziale 10. 

Mając wyznaczone przez moduł GS szkielet dolny DS  i szkielet górny GS  

decydent może posługiwać się w procesie decyzyjnym oszacowaniami 

( , ) ( ) ( , ),   1, , ,i D i i GL S f U S i kτ τ τ≤ ≤ = …    (8.11) 

gdzie τ  jest zadawanym przez decydenta kierunkiem ustępstw. Jeśli decydent uzna, że 

dokładność uzyskanych oszacowań dla danego kierunku ustępstw τ  go nie 

satysfakcjonuje, może zażądać od modułu GS wyznaczenia takiej pary szkieletów, dla 

których oszacowania będą spełniać wymaganą dokładność. 

Metodyka, którą proponujemy dla rozwiązywania zadania decyzyjnego (7.1) polega 

na przeglądzie zbioru ocen słabo efektywnych (zgodnie z ideą interaktywnego 
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wielokryterialnego podejmowania decyzji), w oparciu o zmodyfikowaną (patrz 

podrozdział 8.4) koncepcję oszacowań parametrycznych, wzbogaconą o możliwość 

lokalnego kontrolowania i sterowania dokładnością wyznaczanych oszacowań. Termin 

„lokalne” należy tu rozumieć w sensie wskazywania przez decydenta preferencji 

w formie kierunku ustępstw τ , co oznacza pośrednie wskazywanie regionu zbioru ocen 

słabo efektywnych, na którym decydent w danej chwili koncentruje swoją uwagę. 

Schemat proponowanej metodyki przedstawia rysunek 8.6. 

Jeżeli  f  jest funkcją analityczną, to na każdym etapie procesu decyzyjnego wariant 

odpowiadający ocenie ( )f τ  może być wyznaczony albo dokładnie poprzez rozwiązanie 

zadania optymalizacji ( )
0

*min max ( ) ,i i i
x X i

y f xλ
∈

−  gdzie ( ) 1
,i iλ τ −= 1, , ,i k= …  albo 

w sposób przybliżony, poprzez wyznaczenie oszacowania oceny ( )f τ , a następnie 

zidentyfikowania wariantu, którego ocena jest najbliższa (w ustalonym sensie) 

uzyskanemu oszacowaniu oceny ( )f τ . Jeżeli  f  nie jest funkcją analityczną, to wariant 

odpowiadający ocenie ( )f τ  może być wyznaczony jedynie w sposób przybliżony 

w sposób jak wyżej. 

 

Rozważając kwestię dokładności oszacowań zauważmy, że zwykle w procedurach 

numerycznych kwestia dokładności jest sprawą czysto techniczną. Natomiast 

w interaktywnym wielokryterialnym podejmowaniu decyzji kwestia ta staje się również 

elementem metodyki na podstawie następującej argumentacji. 

W czasie trwania procesu decyzyjnego decydent ujawnia, w trybie interakcji 

z modelem (7.9), swoje cząstkowe preferencje co do własności rozwiązania zadania 

decyzyjnego (wariantu najbardziej preferowanego). Na początku tego procesu zwykle 

GS 

decydent 
τ 

oszacowania parametryczne  

( , ), ( , )D GL S U Sτ τ  

żądanie polepszenia 
dokładności oszacowania 
przy danym τ 

,D GS S  

Rysunek 8.6. Schemat proponowanej metodyki rozwiązywania 
zadania decyzyjnego (7.1). 
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stara się on pozyskać jedynie ogólną wiedzę o potencjalnie interesujących go obszarach 

zbioru ocen efektywnych (charakteryzowanych przez wektory ustępstw) w oparciu 

o zgrubne oszacowania ocen efektywnych. Pozwala to mu już na wstępie na rezygnację 

z eksploracji istotnych części obszaru zbioru ocen efektywnych, leżących poza 

obszarem jego zainteresowania. Na dalszych etapach procesu ujawniania preferencji, 

gdy decydent już dysponuje większą wiedzą o zależnościach w rozwiązywanym 

problemie decyzyjnym, może on eksplorować wyodrębnione wcześniej obszary zbioru 

ocen efektywnych w sposób bardziej systematyczny i dokładny. W tym celu 

potrzebować on może oszacowań ocen efektywnych wyznaczonych z większą niż na 

początku procesu dokładnością. 

W skrajnym przypadku do ujawnienia swoich preferencji decydent może 

potrzebować nie tyle oszacowań ocen efektywnych, co samych ocen efektywnych. 

W praktyce jednak oznacza to tylko tyle, że oszacowania ocen efektywnych muszą być 

wyznaczone z odpowiednio wysoką dokładnością (oceny dokładne, jako wynik 

obliczeń numerycznych, są również wyznaczane z pewną dokładnością). 

 
8.6 Oszacowania parametryczne jako forma  

schematu aproksymacyjnego 

Formuła (8.11) pozwala na sterowanie dokładnością oszacowań poprzez dobór 

takich szkieletów DS  i GS  dla których spełniona jest zależność: 

( ( , ), ( , ))D Gg L S U Sτ τ ε≤ , 

gdzie ( , )g ⋅ ⋅  jest pewną miarą dokładności oszacowań, natomiast ε  założoną 

dokładnością. Na przykład, miarą dokładności ( ( , ), ( , ))D Gg L S U Sτ τ  oszacowań może 

być formuła: 

  ( )
1
max ( , ) ( , ) .i G i D

i k
U S L Sτ τ

≤ ≤
−      (8.12) 

Taka forma sterowania dokładnością oszacowań jest zbieżna z ideą schematu 

aproksymacyjnego. Idea schematu aproksymacyjnego, pochodząca z teorii algorytmów, 

polega na konstruowaniu algorytmu przybliżonego, dla którego istnieje analityczne 

oszacowanie dokładności przybliżenia rozwiązania dokładnego w funkcji nakładu 

obliczeń (Garey, Johnson 1979).  

W rozpatrywanym w rozprawie przypadku procesów decyzyjnych, ze względu na 

założoną nieanalityczną postać funkcji f, uzyskanie analitycznego oszacowania 
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dokładności przybliżeń wariantów decyzyjnych nie jest możliwe, jednak możliwe jest 

wskazanie procedury generowania ciągów szkieletów DS  i GS  (lub ich przybliżeń), dla 

których dokładność oszacowań będzie rosła monotonicznie. Procedura taka zostanie 

przedstawiona w rozdziale następnym. 

 
8.7 Podsumowanie 

Ponieważ funkcja (7.8) nie jest w założeniu funkcją analityczną, zastosowanie 

metod ścisłych (Miettinen 1999, Ehrgot 2005, Kaliszewski 2006a, 2008a) do 

wyznaczania elementów zbioru ocen efektywnych w ramach interaktywnego schematu 

decyzyjnego rozwiązywania zadania (7.1) nie jest w ogólnym przypadku możliwe. 

Należy zatem rozważać możliwość wykorzystania metod przybliżonych dla szacowania 

wartości współrzędnych ocen.  

Należy także zauważyć, że ze względu na specyfikę rozważanego w rozprawie 

problemu decyzyjnego, koszt wykonania symulacji działania poziomu operacyjnego jest 

z reguły istotny i dlatego proponując metodę rozwiązania zadania (7.9) należy brać go 

pod uwagę. Dlatego proponowane w rozprawie podejście zakłada oparcie procesu 

poszukiwania wariantu najbardziej preferowanego na oszacowaniach ocen. 

W tym rozdziale dla rozwiązywania zadania decyzyjnego (7.1) zaproponowaliśmy 

metodykę opartą właśnie na wykorzystaniu oszacowań współrzędnych ocen rozwiązań 

zadania optymalizacji wielokryterialnej (7.9), gdzie dokładność obliczeń może być 

sterowana kontekstem decyzyjnym.  

Aby doprowadzić tę metodykę do postaci realizowalnego narzędzia, co pozwoli 

nam mówić o nowej metodzie rozwiązywania zadania decyzyjnego (7.1), do 

rozpatrzenia pozostaje zagadnienie generowania szkieletów dolnych i górnych 

z uwzględnieniem kontekstu decyzyjnego.  

W tym rozdziale wykazaliśmy już, że wzory na oszacowania pozostają w mocy, 

jeżeli szkielet składający się z wariantów efektywnych zostanie zastąpiony przez parę 

zbiorów – szkieletem dolnym i szkieletem górnym, które już nie muszą składać się 

z wariantów efektywnych. Ponieważ do wyznaczania wariantów słabo efektywnych 

konieczne jest rozwiązywanie zadań optymalizacyjnych, udało nam się spełnić postulat, 

na razie tylko w sferze idei, całkowitego wyeliminowania potrzeby rozwiązywania 

zadań optymalizacyjnych w wielokryterialnych problemach decyzyjnych. Aby było to 
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możliwe także w kategoriach praktycznych, do rozwiązania pozostaje problem 

wskazania konstruktywnych i efektywnych sposobów generowania dolnych i górnych 

szkieletów. Problem ten jest przedmiotem rozważań w następnym rozdziale. 



 76 

Rozdział 9 

 

Wyznaczanie szkieletów za pomocą 
algorytmów ewolucyjnych  
 
9.1 Wstęp 

Celem tego rozdziału jest zaproponowanie sposobu wyznaczania szkieletów DS  

i GS  lub, w przypadku, gdy wyznaczenie szkieletu nie jest praktycznie możliwe, jego 

pewnego przybliżenia. Efektywne wyznaczanie obu typów szkieletów jest niezbędnym 

elementem dla efektywnej realizacji zaproponowanego w rozdziale poprzednim 

sposobu rozwiązywania zadania decyzyjnego (7.1).  

Rozważania i konstrukcje tu przedstawione będą miały także znaczenie ogólne, 

wychodzące poza ramy problemu zarządzania sklepami wielkopowierzchniowymi, 

ponieważ odnoszą się one również do aktywnie obecnie rozwijanej klasy algorytmów 

heurystycznych, zwanych algorytmami ewolucyjnymi (AE) (por. np. Michalewicz 2003, 

Arabas 2004). Algorytmy ewolucyjne mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie 

algorytmy dokładne i inne algorytmy heurystyczne okazują się nie dość efektywne.  

Zadanie optymalizacji wielokryterialnej (7.9) stanowi dla algorytmów 

ewolucyjnych ważne źródło zadań testowych, o wspólnym, ideowo prostym modelu, 

w którym wielowymiarowość, zarówno w przestrzeni wariantów jak i w przestrzeni 

ocen, występuje w sposób naturalny. Ewolucyjna optymalizacja wielokryterialna 

(EOW), której przedmiotem jest znajdowanie przybliżeń zbioru wariantów 

efektywnych, jest obecnie przedmiotem intensywnych badań dokumentowanych 

w bardzo licznych doniesieniach (Coello i in. 2007, Deb 2001). 

Jak wynika z dokonanego przeglądu literatury, jest regułą, że algorytmy z zakresu 

EOW wyznaczają przybliżenia zbioru wariantów efektywnych jedynie w postaci 

zbiorów, które mają własności zdefiniowanych w rozdziale 8 szkieletów dolnych .DS  

Jakość działania tych algorytmów mierzy się porównując na zbiorze zadań testowych 

utworzone szkielety dolne DS  ze zbiorami wariantów efektywnych wyznaczonymi 
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w sposób dokładny. Wykorzystanie testowego zestawu zadań do badania skuteczności 

działania algorytmów heurystycznych nie daje jednak gwarancji, że dla zadań spoza 

zbioru testowego algorytmy te będą działały w sposób zadowalający. 

Aby zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania zadowalającego przybliżenia 

zbioru wariantów efektywnych, stosowanym w praktyce podejściem jest wykonywanie 

przez algorytmy EOW dużej ilości, często nadmiarowych, obliczeń. Jest to jednak także 

działanie bez żadnej gwarancji skuteczności. Nie znając zbioru wariantów efektywnych 

nie jesteśmy w stanie ocenić dokładności z jaką są one przybliżane.  

Dlatego poniżej proponujemy schemat przybliżania zbioru wariantów efektywnych, 

w którym dokładność przybliżeń tych zbiorów jest kontrolowana dzięki przywołanej już 

w poprzednim rozdziale idei schematu aproksymacyjnego.  

Bezpośrednia przydatność algorytmów EOW dla wielokryterialnych problemów 

decyzyjnych, silnie akcentowana przez autorów doniesień z tego zakresu, jest 

z pewnością ograniczona. Przybliżenie zbioru wariantów efektywnych (w postaci 

szkieletu dolnego DS ) w zadaniach o praktycznych, nietrywialnych rozmiarach, aby 

było dokładne, musi być dokonane za pomocą zbioru dużej lub nawet bardzo dużej 

mocy. Operowanie na takich zbiorach przez decydenta w sposób bezpośredni nie 

wydaje się możliwe. Jednak wyznaczane przez algorytmy EOW szkielety dolne DS  

(składające się jak dotąd zawsze tylko z wariantów dopuszczalnych) mogą być 

wykorzystane dla wspomagania decyzyjnego w sposób pośredni, tak jak to 

zaproponowano w rozdziale 8. Metoda rozwiązywania zadania decyzyjnego (7.1) 

przedstawiona w poprzednim rozdziale opiera się na wyznaczaniu przybliżeń zbioru 

wariantów efektywnych w postaci szkieletów dolnych jak i szkieletów górnych, co 

stanowi zasadniczą modyfikację koncepcji EOW. 

Poniżej, w podrozdziale 9.2, przedstawimy generyczny schemat algorytmów EOW 

dla wyznaczania szkieletów dolnych. Następnie, w podrozdziale 9.3, wskażemy na 

przeszkody napotykane przy adaptacji algorytmów EOW dla jednoczesnego 

wyznaczania szkieletów dolnych i szkieletów górnych. Dla ominięcia tych przeszkód 

zaproponujemy w podrozdziale 9.4 algorytm wyznaczający jednocześnie szkielety 

dolne oraz zbiory o słabszych własnościach niż szkielety górne, które to zbiory będą 

następnie używane do wyznaczania oszacowań ocen. W podrozdziale 9.5 zilustrujemy 

działanie tego algorytmu na przykładzie numerycznym, a w podrozdziale 9.6 
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zaproponujemy jego modyfikację. Działanie zmodyfikowanego algorytmu zilustrujemy 

w podrozdziale 9.7. W podrozdziale 9.8 zanalizujemy przypadek, w którym zbiór ocen 

efektywnych nie jest zbiorem spójnym. 

 
9.2 Generyczny schemat algorytmów EOW 

Generyczny schemat algorytmów EOW przedstawia rysunek 9.1 (Hanne 2007). 

 

Rysunek 9.1. Generyczny schemat algorytmów Ewolucyjnej Optymalizacji 
Wielokryterialnej. 
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Przedstawiony schemat imituje proces naturalnej ewolucji. W oparciu o bieżące 

przybliżenie zbioru wariantów efektywnych jM  (bieżąca populacja) wyznaczane jest 

(poprzez wykonywanie na elementach zbioru jM  operacji kopiowania i rekombinacji) 

kolejne przybliżenie jN  (zbiór potomny), na którego elementach jest następnie 

wykonywana operacja modyfikacji. Na podstawie zbioru j jN M∪  (lub tylko zbioru 

jN ) wyznaczane jest kolejne przybliżenie zbioru wariantów efektywnych 1.jM +  

W powyższym schemacie, w który wpasowują się między innymi dwa uważane za 

najbardziej efektywne algorytmy EOW: algorytm NSGA-II oraz algorytm SPEA-2 

(patrz podrozdział 9.3.1), zakłada się istnienie mechanizmu zapewniającego 

przynależność zmodyfikowanego elementu do zbioru wariantów dopuszczalnych 

(Hanne 2007).  

 
9.3 Wyznaczanie szkieletów za pomocą algorytmów ewolucyjnych 

W tym podrozdziale przedstawimy metodę i algorytm jednoczesnego wyznaczania 

i modyfikowania par o postaci: szkielet dolny, aproksymacja szkieletu górnego. 

Uzasadnienie konieczności zastąpienia szkieletu górnego jego pewną aproksymacją 

przedstawimy poniżej. 

W dalszej części rozprawy będziemy przyjmować, że zbiór 0X  jest zbiorem 

nieskończonym. 

 
9.3.1 Wyznaczanie szkieletów dolnych  

Ponieważ wynikiem działania algorytmu EOW jest z zasady szkielet dolny, do 

wyznaczania szkieletów dolnych można użyć każdego takiego algorytmu, na przykład 

wspomnianego wcześniej algorytmu NSGA-II (Deb i in. 2000) lub algorytmu SPEA-2 

(Coello i in. 2007). 

 
9.3.2 Aproksymacje górne i ich wyznaczanie 

Jeżeli, przez analogię do wyznaczania szkieletu dolnego, do wyznaczania szkieletu 

górnego będziemy chcieli skorzystać z idei obliczeń ewolucyjnych, musimy 

przezwyciężyć następujący problem. Nie znając elementów zbioru ( )0E X  nie jesteśmy 

w stanie spełnić warunku (2) w definicji 8.6. Potrzebna nam będzie zatem definicja 

zbioru spełniającego warunki nieco słabsze niż szkielet górny. 
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Niech będzie dany szkielet dolny .DS  Zależny od tego szkieletu element ( ) ,nad
Dy S  

( ) ,nad k
Dy S ∈ℝ  zdefiniujemy następująco: 

( ) min ( ),  1, , .
D

nad
i D i

x S
y S f x i k

∈
= = …  

Element ( )nad
Dy S  w DS  jest odpowiednikiem elementu nady  w ( )0E X  (patrz definicja 

nady  w podrozdziale 8.2). 

 
Definicja 9.1 

Skończony zbiór 0\ ,  1,m
G GA X A⊆ ≥ℝ  którego elementy spełniają następujące 

własności: 

 (1)   ~ : ;G Gx A x A x x′ ′∀ ∈ ∃ ∈ ≺  

 (2)   ~ : ;G Dx A x S x x′ ′∀ ∈ ∃ ∈ ≺  

 (3) ( )  ( ) ;nad
G Dx A f x y S∀ ∈ ≫  

nazywać będziemy aproksymacją szkieletu górnego (dalej w skrócie 

aproksymacją górną). 

 

Osłabienie warunku (2) w powyższej definicji w stosunku do definicji szkieletu 

górnego (definicja 8.6) może prowadzić do skutków wspomnianych już wcześniej 

w rozdziale 8 i zilustrowanych na rysunku 8.4. 

Zauważmy jednak, że gdyby dla 2k =  do obrazu szkieletu dolnego należały 

wszystkie warianty „narożne” (tj. warianty maksymalizujące wartości if  na zbiorze 

0, 1,...,X i k= ), to nie mogłaby wystąpić sytuacja przedstawiona na rysunku 8.4 

ponieważ, jak to ilustruje rysunek 9.2, element 1x  nie mógłby należeć do aproksymacji 

górnej .GA  Ta obserwacja nie jest jednak prawdziwa dla 2.k >  
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Rysunek 9.2. Obrazy elementów szkieletu dolnego SD (koła), aproksymacji górnej 
(trójkąty), oraz wariantu „narożnego” (kwadrat) w przestrzeni ocen. 

 

Przykład 9.1 

Załóżmy, że dla 1 2 3 4 5{ , , , , },x x x x x  gdzie 2 3 4 5
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W takim przypadku element 1x , zdominowany przez wariant 5x , może być elementem 

aproksymacji górnej, mimo że w DS  znajdują się wszystkie warianty „narożne”, tj. 2,x  

3,x  4.x  Innymi słowy, obecność w szkielecie dolnym wszystkich wariantów 

„narożnych” w ogólnym przypadku nie gwarantuje, że w aproksymacji górnej nie 

znajdzie się element, który jest zdominowany przez pewien wariant 0.x X∈  

 
Obowiązuje jednak ogólna zależność, że im dokładniej szkielet dolny przybliża 

zbiór wariantów efektywnych, tym mniej aproksymacja górna różni się od szkieletu 

górnego. Warunek (3) w definicji 9.1 służy do ograniczenia obszaru, w którym mogą 

występować elementy GA  nie będące elementami .GS  

Jeżeli GA  nie zawiera elementów zdominowanych przez elementy ( )0E X , to 

.G GA S=  W przeciwnym jednak przypadku, wartości oszacowań od góry obliczone 

f2(x) 

Z 

f(x1)  f(x2) 

f1(x) 

( )nad
Dy S
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zgodnie z formułą (8.6) przy zastąpieniu GS  przez GA  mogą być błędne, tzn. dla 

pewnych kierunków ustępstw τ  zachodzić może relacja: 

( ) ( , ),   dla pewnego 1, , .i i Gf U A i kτ τ> = …    (9.1) 

Jest to konsekwencją faktu, że definicja aproksymacji górnej (definicja 9.1) jest 

relaksacją definicji szkieletu górnego (definicja 8.6). Ponieważ jednak definicja 

aproksymacji górnej (definicja 9.1) opiera się na znajomości szkieletu dolnego, 

możliwość wystąpienia błędnych oszacowań od góry można ograniczać przez 

wyznaczanie szkieletów dolnych bliskich zbiorowi ( )0 .E X  Chociaż nie jesteśmy 

w stanie wykluczyć wystąpienia błędnych oszacowań od góry z całkowitą pewnością, 

jednak wyznaczając szkielety dolne bliskie zbiorowi ( )0E X  możemy co najmniej 

ograniczać wartości ( ) ( , ),  1, , ,i i Gf U A i kτ τ− = …  w przypadku, gdy są to wartości 

dodatnie. 

 

Negatywne skutki zastąpienia szkieletu górnego aproksymacją górną, tj. możliwość 

występowania w aproksymacji górnej elementów zdominowanych przez pewne 

elementy zbioru ( )0E X  zostanie ograniczona, jeśli usuniemy z niej te elementy, które 

nie dominują żadnego elementu szkieletu dolnego DS  (a pozostawimy te, które 

dominują co najmniej jeden element szkieletu dolnego DS ). Taką operację na zbiorze 

GA  przy danym DS  nazywać będziemy operacją filtracji . Zauważmy, że aproksymacja 

y*
 

f2(x) 

Z 

f1(x) 1U

Rysunek 9.3. Przykład, gdy zachodzi relacja (9.1) dla 1,i =  trójkątem 
oznaczono element aproksymacji górnej. 

f(τ) 
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górna po zastosowaniu operacji filtracji pozostaje aproksymacją górną w sensie 

definicji 9.1. Zalety operacji filtracji ujawniają się również w przypadku niespójnych 

zbiorów ocen efektywnych (patrz podrozdział 9.8). Dlatego w przykładach 

obliczeniowych ilustrujących działanie zaproponowanej metody rozwiązania zadania 

decyzyjnego (7.1), przedstawionych w podrozdziale 11.3, posłużymy się 

aproksymacjami, które zostały poddane operacji filtracji. 

Z powodów przytoczonych na początku tego podrozdziału, dalej w rozprawie 

będziemy posługiwać się aproksymacjami górnymi zamiast szkieletami górnymi. 

Pokażemy także na przykładach, że aproksymacje górne mogą być dobrymi 

substytutami szkieletów górnych. 

Z definicji 9.1 wynika, że racjonalnym postępowaniem jest wyznaczanie szkieletów 

dolnych i aproksymacji górnych jednocześnie. 

Mając do dyspozycji szkielet dolny DS  oraz aproksymację górną GA  możemy 

zaproponować następujące miary dokładności aproksymacji zbioru wariantów 

efektywnych i zbioru ocen efektywnych za pomocą DS  i GA : 

max min ,
GD

X
x Ax S

acc x x
′∈∈

′= −  

max min ( ) ( ) .
GD

Z
x Ax S

acc f x f x
′∈∈

′= −  

Miary te są miarami bezwzględnymi. Można również zaproponować miary 

względne, ale tego wątku nie będziemy dalej w rozprawie rozwijać. 

 
9.4  Algorytm ewolucyjny dla jednoczesnego wyznaczania 

DS  i GA  – algorytm PDAE  

Wyznaczenie aproksymacji górnej wymaga eksploracji dopełnienia zbioru 0,X  

które w ogólnym przypadku jest zbiorem nieograniczonym. Ze względów praktycznych 

założymy, że 0 ,DECX X⊂  gdzie { }: | ,  1, , .m
DEC i i iX x x x x i m= ∈ ≤ ≤ =⌣ ⌢

ℝ …  DECX  

stanowi obszar roboczy dla proponowanego poniżej algorytmu, wyodrębniony 

z przestrzeni decyzyjnej .mℝ  Schematycznie ilustruje to rysunek 9.4. 
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Rysunek 9.4. Obszar roboczy DECX  i zbiór dopuszczalny 0X  dla 2.m=  

 

Przestawiony poniżej algorytm ewolucyjny, wyznaczający jednocześnie DS  i ,GA  

nazwiemy Prymarno-Dualnym Algorytmem Ewolucyjnym (PDAE). Odwołujemy się 

tutaj do pewnej analogii z klasycznymi (dokładnymi) algorytmami optymalizacyjnymi, 

w których tzw. algorytmy prymarne eksplorują zbiór rozwiązań dopuszczalnych, a tzw. 

algorytmy dualne eksplorują przestrzeń rozwiązań niedopuszczalnych. 

 

Algorytm PDAE  

1. : 0;j =  : 0;j
DS = /  : 0.j

GA = /  

2. Wyznacz losowo 1≥η  elementów ze zbioru 0;X  elementy, które w zbiorze 

elementów wygenerowanych są niezdominowane, umieść w zbiorze .j
DS  

3. Wybierz losowo element .j
Dx S∈  

4. Wyznacz taki element DECx X′∈ , który nie jest zdominowany przez .x  

5. Jeśli 0x X′∈  oraz ~ \{ }: ,j
Dx S x x x′∃ ∈ ≺  to  

5.1. : { }.j j
D DS S x′= ∪  

5.2. { }: \  |    .j j j
D D DS S x S x x′= ∈ ≺  

6. Jeśli 0x X′∉  oraz ( )~ :j
Gx A x x′∃ ∈ ≺ ( ) ~ \{ }: ,j

Dx S x x x′∧ ∃ ∈ ≺  to  

6.1. : { }.j j
G GA A x′= ∪  

6.2. { }: \  |    .j j j
G G GA A x A x x′= ∈ ≺  

x2 

XDEC 

x1 

X0 
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7. ( )( ){ }: \  |   ~ ( ) .j j j nad
G G G DA A x A f x y S= ∈ ≫  

8. Jeśli maxj j= , to STOP; w przeciwnym przypadku : 1;j j= +  przejdź do 3. 

 
Krok 1 algorytmu PDAE to inicjalizacja zmiennych. Zauważmy, że sterując 

parametrem η (krok 2) mamy pewien wpływ na początkową liczbę elementów 

niezdominowanych, które są umieszczane w 0 .DS  W kroku 2 następuje wyznaczanie 

wyjściowego szkieletu dolnego. W kroku 3 następuje losowy wybór elementu ze 

szkieletu ,DS  na podstawie którego wyznaczany jest kandydat do szkieletu DS  lub do 

aproksymacji górnej .GA  

Kluczowy dla algorytmu jest krok 4. Wyznaczenia elementu x′  dokonuje się 

w wyniku następujących działań: 

 

4.1. : .x x′ =  

4.2. : (1, ).i rndInt m=  

4.3. Jeśli rnd(0,1) 0,5,≤  to 

( ) max
2 1

: 1 (0,1) ;
j

j
i i i ix x x x rnd

+

 
−  

 

∆

 
 ′ ′ ′= + − × −
 
 

⌢

�������������

  

w przeciwnym przypadku 

( ) max
2 1

1 (0,1) .
j

j
i i i ix x x x rnd

−

 
−  

 

∆

 
 ′ ′ ′= − − × −
 
 

⌣

�������������

 

4.4. Jeśli nie zachodzi warunek ,x x′≺  to przejdź do 5; w przeciwnym przypadku 

przejdź do 4.1. 

 

Funkcja rndInt(a,b) zwraca wybraną losowo zgodnie z jednostajnym rozkładem 

prawdopodobieństwa liczbę całkowitą z przedziału [ ], ,  , .a b a b∈ℂ  Funkcja rnd(c,d) 

zwraca wybraną losowo zgodnie z jednostajnym rozkładem prawdopodobieństwa liczbę 

rzeczywistą z przedziału [ ], ,  , .c d c d∈ℝ  
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W podkroku 4.2 następuje losowy wybór współrzędnej elementu ,x′  a w podkroku 

4.3 następuje jej losowa modyfikacja. Współrzędna ta jest z prawdopodobieństwem 0,5 

zwiększana bądź zmniejszana o wartość wyrażenia oznaczonego, odpowiednio, przez 

+∆  bądź .−∆  Wartości wyrażeń +∆  i −∆  maleją wraz ze wzrostem wartości zmiennej j, 

co powoduje mniejsze wartości modyfikacji składowych elementu x′  wraz ze wzrostem 

liczby iteracji algorytmu. Przedstawiony w podkroku 4.3 sposób modyfikacji elementu 

x′  został opisany m.in. w (Michalewicz 2003), gdzie wykazano jego racjonalność. Jest 

to tzw. strategia „malejącego zasięgu modyfikacji”, stosowana w algorytmach 

ewolucyjnych wykorzystywanych do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych. 

W podkroku 4.4 następuje sprawdzenie, czy wyznaczony w wyniku modyfikacji 

element jest zdominowany przez element .x  Jeśli tak jest, to proces wyznaczania 

elementu x′  jest powtarzany (powrót do podkroku 4.1).  

Podkroki 5.2 i 6.2 algorytmu PDAE są wykonywane dla uzyskania zbiorów 

spełniających odpowiednio definicje DS  i .GA  

Zwróćmy uwagę na fakt, iż wyznaczony w kroku 4 element x′ , jest albo 

elementem należącym do zbioru dopuszczalnego 0X  (jest wtedy wariantem) albo 

elementem należącym do dopełnienia 0X  w .DECX  Ze względu na potrzebę 

wyznaczania aproksymacji górnej, elementy należące do dopełnienia 0X  w DECX  są 

w algorytmie PDAE wykorzystane na równi z elementami należącymi do 0.X  Jest to 

istotna zmiana (w istocie: uogólnienie) idei algorytmów EOW wyznaczających 

przybliżenia (w terminologii rozprawy: szkielety dolne) zbioru wariantów efektywnych 

( )0 .E X  Dla porównania i kompletności rozważań generyczny schemat algorytmów 

EOW przedstawiony został w poprzednim podrozdziale. 

 
9.5 Algorytm PDAE – przykłady obliczeń 

Dla zilustrowania działania algorytmu PDAE wybraliśmy następujące zadanie 

optymalizacji wielokryterialnej (źródła internetowe: EMOO9) z ograniczeniami, dla 

którego znana jest z dużą dokładnością postać zbioru ocen efektywnych: 

                                                 
9 W trakcie prowadzonych na potrzeby rozprawy obliczeń okazało się, że ten przykład testowy jest 
niepoprawny, gdyż zawiera w zbiorze wariantów efektywnych elementy niedopuszczalne, co jest 
niezgodne z opisem przykładu. Przedstawione poniżej obliczenia dotyczą przykładu zmodyfikowanego, 
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    vmax 1 2( ) ( ( ), ( ))f x f x f x=   

gdzie: 

    2
1 1 2( ) ,f x x x= − +  

    2 1 2

1
( ) 1,

2
f x x x= + +  

przy ograniczeniach:         (9.2) 

    1 2

1 13
0,

6 2
x x+ − ≤  

    1 2

1 15
0,

2 2
x x+ − ≤  

    2
1

5
30 0,x

x
+ − ≤  

    0 7,ix< <  dla 1,2.i =  

 
W przedstawionych poniżej obliczeniach przyjęto: 

{ }2 |   2 9,  1,2 .DEC iX x x i= ∈ − ≤ ≤ =ℝ  

Dla czterech kolejnych wartości liczby wykonanych iteracji (ustawianych 

w algorytmie wartością parametru maxj ) wyznaczone zostały w czterach fazach jednego 

przebiegu algorytmu szkielety dolne DS  i aproksymacje górne .GA  W obliczeniach 

wartość parametru η wynosiła 100. W obliczeniach dla tego przykładu nie zastosowano 

operacji filtracji. 

W tabeli 9.1 podano dokładności Xacc  i Zacc  dla tak wyznaczonych szkieletów 

dolnych i aproksymacji górnych. 

Faza maxj  Xacc  Zacc  

1 1000 0,557 1,141 

2 4000 0,411 1,668 

3 8000 0,073 0,265 

4 12000 0,086  0,233 

Tabela 9.1. Wartości Xacc  i Zacc  dla algorytmu PDAE przy różnych 

wartościach parametru max.j  

                                                                                                                                               
poprzez eliminację elementów niedopuszczalnych. Informację o zauważonym błędzie przekazano 
administratorowi strony WWW, z której przykład ten pochodzi. 
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Na kolejnych czterech rysunkach (rysunki 9.5-9.8) przedstawiono obrazy zbiorów 

DS  i GA  w przestrzeni ocen uzyskane dla poszczególnych faz obliczeń.  

 

 
Rysunek 9.5. Wynik działania algorytmu PDAE dla zadania (9.2), faza 1. 

 

 
Rysunek 9.6. Wynik działania algorytmu PDAE dla zadania (9.2), faza 2. 
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Rysunek 9.7. Wynik działania algorytmu PDAE dla zadania (9.2), faza 3. 

 

Jak widać z tabeli 9.1, wartości Xacc i ,Zacc  zgodnie z oczekiwaniami, maleją wraz 

ze wzrostem liczby iteracji. Jednak zwiększenie liczby iteracji z 8000 do 12000 nie 

przyniosło już istotnej poprawy w sensie wartości ,Zacc  a wartość Xacc  uległa nawet 

nieznacznemu pogorszeniu. Możliwość lokalnego (to znaczy z iteracji na iterację) 

pogorszenia dokładności aproksymacji wynika z usuwania z tworzonych j
DS  (krok 5.1 

algorytmu PDAE) i j
GA  (krok 6.1) elementów, odpowiednio, zdominowanych (krok 5.2) 

i dominujących (krok 6.2). Gdyby taka eliminacja nie była prowadzona, to (pomijając, 

że utworzone zbiory nie spełniałyby definicji, odpowiednio, szkieletu dolnego 

i aproksymacji górnej) pogorszenie dokładności aproksymacji nie występowałoby. 

Działoby się to jednak kosztem znacznego wzrostu liczności elementów odpowiednich 

zbiorów. 

Na podstawie analizy rysunków 9.5-9.8 można zauważyć występowanie 

następującego zjawiska. Algorytm PDAE ma tendencję do tworzenia skupień 

elementów ( )Df S  oraz ( )Gf A  i w konsekwencji zbiór ocen efektywnych jest 

przybliżany elementami ( )Df S  oraz ( )Gf A  w sposób nierównomierny. Jest to 

wynikiem losowego wyboru elementu do modyfikacji (krok 3 algorytmu PDAE). 
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Dlatego w następnym podrozdziale algorytm PDAE został zmodyfikowany w ten 

sposób, że wyboru elementu do modyfikacji dokonuje się w sposób systematyczny 

(deterministyczny), natomiast wybór modyfikowanej współrzędnej elementu pozostaje 

losowy. 

 

 
Rysunek 9.8. Wynik działania algorytmu PDAE dla zadania (9.2), faza 4. 

 

9.6 Algorytm ewolucyjno-systematyczny dla jednoczesnego 
wyznaczania DS  i GA  – algorytm PDAE/M 

Poniżej przedstawiamy pewną modyfikację algorytmu PDAE, w której w celu 

uzyskiwania DS  i GA  o lepszych własnościach ograniczymy zakres losowości. 

Algorytm powstały przez zastąpienie kroków 3-6 algorytmu PDAE krokami 

3-6 jak niżej będziemy oznaczać PDAE/M. 

 

Algorytm PDAE/M  

1. : 0;j =  : 0;j
DS = /  : 0.j

GA = /  

2. Wyznacz losowo 1≥η  elementów ze zbioru 0;X  elementy, które w zbiorze 

elementów wygenerowanych są niezdominowane umieść w zbiorze .j
DS  
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3. : ;j
DS S=  dla każdego elementu x S∈  wykonaj kroki 4-6. 

4. Wyznacz taki element ,DECx X′∈  który nie jest zdominowany przez x. 

5. Jeśli 0x X′∈  oraz ~ \{ }: ,j
Dx S x x x′∃ ∈ ≺  to  

5.1. : { }.j j
D DS S x′= ∪  

5.2. { }: \  |    .j j j
D D DS S x S x x′= ∈ ≺  

6. Jeśli 0x X′∉  oraz ( )~ :j
Gx A x x′∃ ∈ ≺ ( ) ~ \{ }: ,j

Dx S x x x′∧ ∃ ∈ ≺  to  

6.1. : { }.j j
G GA A x′= ∪  

6.2. { }: \  |    .j j j
G G GA A x A x x′= ∈ ≺  

7. ( )( ){ }: \  |   ~ ( ) .j j j nad
G G G DA A x A f x y S= ∈ ≫  

8. Jeśli max,j j=  to STOP, w przeciwnym przypadku : 1,j j= +  przejdź do 3. 

 
9.7 Algorytm PDAE/M – przykłady obliczeń 

Prezentujemy poniżej wyniki działania algorytmu PDAE/M dla problemu (9.2). 

Dla trzech kolejnych wartości liczby wykonanych iteracji (ustawianych 

w algorytmie wartością parametru maxj ) wyznaczone zostały w trzech fazach jednego 

przebiegu algorytmu szkielety dolne DS  i aproksymacje górne .GA  W obliczeniach 

wartość parametru η wynosiła 100. W obliczeniach dla tego przykładu nie zastosowano 

operacji filtracji. 

W tabeli 9.2 podano dokładności Xacc  i Zacc  dla tak wyznaczonych szkieletów 

i aproksymacji górnych. 

Na kolejnych trzech rysunkach (rysunki 9.9-9.11) przedstawiono obrazy zbiorów 

DS  i GA  w przestrzeni ocen uzyskane dla poszczególnych faz obliczeń. 

Faza maxj  Xacc  Zacc  

1 200 0,067 0,218 

2 400 0,021 0,088 

3 600 0,025 0,052 

Tabela 9.2. Wartości Xacc  i Zacc  dla algorytmu PDAE/M przy różnych 

wartościach parametru max.j  
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Rysunek 9.9. Wynik działania algorytmu PDAE/M dla zadania (9.2), faza 1. 

 

W przypadku algorytmu PDAE/M porównywalne wartości dokładności 

aproksymacji Xacc  i Zacc  dla zadania testowego (9.2) uzyskano dla liczby iteracji 

o rząd mniejszych niż w przypadku algorytmu PDAE. Należy jednak zaznaczyć, że ze 

względu na charakter wprowadzonych w algorytmie PDAE/M zmian (modyfikacja 

wszystkich elementów DS ) w stosunku do algorytmu PDAE, nie oznacza to 

automatycznego zmniejszenia liczby obliczeń wartości funkcji kryterialnych .if  

Rozłożenie obrazu szkieletu dolnego i obrazu aproksymacji górnej wokół obrazu 

zbioru wariantów efektywnych jest w przypadku algorytmu PDAE/M jednoznacznie 

bardziej równomierne. Aproksymacja górna uzyskana w fazie 3 algorytmu PDAE/M nie 

zawiera elementów zdominowanych przez elementy ( )0E X  (dokładniej, nie zawiera 

elementów zdominowanych przez elementy wykorzystanego w przykładach tego 

rozdziału przybliżenia zbioru ( )0E X  uzyskanego dla zadania (9.2). 
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Rysunek 9.10. Wynik działania algorytmu PDAE/M dla zadania (9.2), faza 2. 

 

 
Rysunek 9.11. Wynik działania algorytmu PDAE/M dla zadania (9.2), faza 3. 

 

Ze względu na znacznie lepsze własności algorytmu PDAE/M w porównaniu do 

algorytmu PDAE, w dalszej części rozprawy będziemy wykorzystywać wyłącznie 

pierwszy z nich. 



 94 

Wątkiem wartym zbadania, co jednak pozostało poza zakresem rozprawy, jest 

możliwość zastąpienia w algorytmie PDAE/M w kroku 3 wymagania, aby 

modyfikowany był systematycznie każdy element szkieletu dolnego wymaganiem, aby 

w każdej iteracji modyfikowany był ten element szkieletu dolnego, dla którego 

odległość od pozostałych elementów szkieletu jest największa. Wymaga to jednak 

wyznaczania i uaktualniania odległości każdego elementu Dx S∈  do zbioru elementów 

\{ }.DS x  

 
9.8 Algorytm PDAE/M i niespójne zbiory ocen efektywnych 

Przedstawiony w podrozdziale 9.5 przykład testowy (9.2) charakteryzuje się 

spójnym zbiorem ocen efektywnych. W praktycznych zastosowaniach pojawiać się 

jednak mogą zadania, dla których zbiór ocen efektywnych jest sumą rozłącznych 

podzbiorów. 

Z definicji szkieletu górnego (definicja 8.6) wynika, że dla niespójnego zbioru ocen 

efektywnych wśród elementów szkieletu górnego mogą pojawiać się także elementy, 

które nie spełniają intuicyjnych oczekiwań co do elementów aproksymacji „od góry” 

zbioru wariantów efektywnych. Sytuację taką przedstawiono na rysunku 9.12. 

 

Rysunek 9.12. Przykładowy obraz szkieletu górnego w przestrzeni ocen 
(trójkąty zaczernione i trójkąty bez wypełnienia), 

gdy zbiór ocen efektywnych nie jest zbiorem spójnym. 
 

Ponieważ definicja aproksymacji górnej (definicja 9.1) jest relaksacją definicji 

szkieletu górnego (definicja 8.6), algorytm PDAE/M (jak również algorytm PDAE) 

może wyznaczyć jako elementy aproksymacji górnej również te elementy, których 

f2(x) 

f1(x) 

ynad 

Z′

Z′′Z Z Z′ ′′= ∪
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oceny „leżą pomiędzy” (patrz rysunek 9.12) rozłącznymi podzbiorami zbioru ocen 

efektywnych. Jest to naturalną konsekwencją eksploracji przez algorytm PDAE/M 

obszaru niedopuszczalnego. 

Ta cecha algorytmu PDAE/M w odniesieniu do spójności zbioru wariantów 

efektywnych lub jej braku nie jest przeszkodą dla wykorzystania go do wyznaczania 

oszacowań ocen wariantów efektywnych. Wynika to z faktu, że przy wyznaczaniu 

wzorów na oszacowania (formuły (8.5) i (8.6)) żadne założenia o własnościach zbioru 

wariantów efektywnych nie zostały przyjęte. Zauważmy, że zastosowanie operacji 

filtracji do aproksymacji górnej z rysunku 9.12 usuwa z niej elementy, których obrazy 

w przestrzeni ocen oznaczono niewypełnionymi trójkątami.  

Wymienioną tu cechę algorytmu PDAE/M ujawniającą się w przypadku zbiorów 

niespójnych, łatwo wyeliminować zastępując warunek (2) w definicji aproksymacji 

górnej (definicja 9.1) warunkiem10: 

  :  .G Dx A x S x x′ ′∀ ∈ ∃ ∈ ≺  

Wątek ten nie był jednak w rozprawie badany. 

 
9.9 Podsumowanie  

W tym rozdziale zajmowaliśmy się problemem wyznaczania szkieletów dolnych 

i górnych z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych. Uzasadniliśmy celowość relaksacji 

definicji szkieletu górnego prowadzącej do definicji aproksymacji górnej. 

Na bazie algorytmów ewolucyjnej optymalizacji wielokryterialnej 

zaproponowaliśmy dwa algorytmy: PDAE i PDAE/M, które wyznaczają jednocześnie 

szkielety dolne i aproksymacje górne. Algorytmy te stanowią rozwinięcie idei obliczeń 

ewolucyjnych dla potrzeb wyznaczania przybliżeń zbioru wariantów efektywnych 

w tym sensie, że wyznaczanie przez algorytmy PDAE i PDAE/M aproksymacji górnych 

wymaga eksploracji zbioru elementów spoza zbioru wariantów 0.X  Możliwość 

wykorzystania tego zbioru przy generowaniu przybliżeń zbioru wariantów efektywnych 

w zadaniach optymalizacji wielokryterialnej nie znalazła jak dotąd odzwierciedlenia 

w literaturze poświęconej algorytmom ewolucyjnym stosowanym do rozwiązywania 

tego typu zadań. 
                                                 
10 Analogiczny zabieg można zastosować w definicji szkieletu górnego (definicja 8.6) zastępując warunek 
(2) warunkiem ( )0  :  .Gx S x E X x x′ ′∀ ∈ ∃ ∈ ≺  
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Algorytm PDAE/M został stworzony dla potrzeb metodyki rozwiązania zadania 

decyzyjnego (7.1) zaproponowanej w podrozdziale 8.5, wykorzystującej oszacowania 

ocen efektywnych do lokalnego (w sensie zbioru ocen efektywnych) ujawniania 

preferencji decydenta, a w konsekwencji do wyznaczenia wariantu decyzyjnego 

najbardziej preferowanego. Dokładność oszacowań w tej metodzie jest kontrolowana 

i sterowana lokalnie (patrz podrozdział 8.5). Dlatego w wymiarze globalnym zadania 

decyzyjnego (7.1) od algorytmu PDAE/M oczekujemy jedynie, że wyznaczać on będzie 

wyjściowe, małoliczne szkielety dolne DS  i aproksymacje górne GA  przy względnie 

małej liczbie obliczeń wartości funkcji kryterialnych .if  

W następnym rozdziale pokażemy, jak wykorzystać algorytm PDAE/M do 

lokalnego poprawiania dokładności oszacowań, zgodnie z uwarunkowaniami procesu 

decyzyjnego. Taki sposób wykorzystania tego algorytmu stawia, jak to pokażemy 

w rozdziale 11, jedynie ograniczone wymagania względem intensywności 

wykonywanych przez niego obliczeń. 
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Rozdział 10 

 

Oszacowania współrzędnych ocen 
z lokalnym sterowaniem ich dokładnością 
 
10.1 Wstęp 

Dla rozwiązania problemu decyzyjnego (7.1) nie ma potrzeby wyznaczania takich 

szkieletów dolnych DS  i aproksymacji górnych ,GA  które zapewniają wysoką 

dokładność oszacowań współrzędnych ocen dla wszystkich ocen efektywnych. Dla 

potrzeb procesu decyzyjnego w zupełności wystarcza, jeżeli dla każdej oceny ( )f τ  

wskazanej kierunkiem ustępstw ,τ  ocena ta zostanie oszacowana z wymaganą na 

danym etapie procesu decyzyjnego dokładnością. 

Zatem zamiast wyznaczać szkielet dolny DS  i aproksymację górną ,GA  które 

zapewnią wysoką dokładność oszacowań ocen w całym zbiorze ( )( )0 ,f E X  można 

wyznaczyć szkielet dolny DS  i aproksymację górną ,GA  które zapewnią dla całego 

zbioru ( )( )0f E X  początkowo jedynie zgrubne oszacowania ocen. Następnie, 

każdorazowo po wskazaniu przez decydenta kierunku ustępstw ,τ  należy sprawdzić, 

czy pary ( ,DS GA ) zapewniają wymaganą przez decydenta w danej chwili dokładność 

oszacowania oceny ( )f τ . Jeżeli wymagana dokładność nie jest zapewniona, wówczas 

pary ( ,DS GA ) powinny być modyfikowane tak, aby rosła dokładność oszacowania 

oceny ( ),f τ  lecz niekoniecznie dokładność oszacowania innych ocen. Taki sposób 

postępowania będziemy nazywać lokalnym sterowaniem dokładnością oszacowań. 

Poniżej, w podrozdziale 10.2, zdefiniujemy dwie miary dokładności oszacowania 

oceny ( )f τ  oraz przedstawimy przykłady obliczeń oszacowań i dokładności tych 

oszacowań. W podrozdziale 10.3 zdefiniujemy elementy determinujące wartości 

oszacowań współrzędnych ocen. Pojęcie to wykorzystamy w podrozdziale 10.4 do 

zaproponowania algorytmu, w którym realizowana jest koncepcja lokalnego sterowania 

dokładnością oszacowań. W podrozdziale 10.5 przedstawimy przykłady obliczeń tego 
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algorytmu, a w podrozdziale 10.6 zanalizujemy pewne jego cechy. W podrozdziale 10.7 

zaprezentujemy metody wyznaczania przybliżeń elementu * ,y  których znajomość 

wymagana jest przy wykorzystywaniu proponowanych tu metod w praktyce. 

 
10.2 Dokładność oszacowań 

Dysponując wyznaczonymi przez algorytm PDAE/M pewnym szkieletem dolnym 

DS  i pewną aproksymacją górną ,GA  możemy wykorzystać formuły (8.5) i (8.6) do 

obliczania wartości oszacowań współrzędnych ocen efektywnych wskazywanych przez 

kierunki ustępstw .τ  Należy jednak także ocenić dokładność uzyskiwanych oszacowań. 

W tym celu zdefiniujemy poniżej dwie skalarne miary dokładności. 

Bezwzględną miarę dokładności oszacowania oceny ( )f τ  zdefiniujemy wzorując 

się na formule (8.12). 

 
Definicja 10.1 

Bezwzględną dokładność oszacowania oceny ( ),f τ  obliczonego przy pomocy 

formuł (8.5) i (8.6) w oparciu o parę ( ,DS GA ), wyróżniony punkt *y  oraz 

ograniczenia ,  ,i iL U  1, , ,i k= …  stanowi wartość wyrażenia: 

( )
1

( , , ) max ( , ) ( , ) .D G i G i D
i k

S A U A L Sε τ τ τ
≤ ≤

= −  

 

Zgodnie z powyższą definicją bezwzględna dokładność oszacowania ma wartość 

długości najdłuższego przedziału wyznaczonego oszacowaniem od góry 

i oszacowaniem od dołu, w którym znajduje się wartość współrzędnej ( ),if τ  1, , .i k= …  

Posługiwanie się dokładnością bezwzględną dla oceny jakości oszacowania oceny 

( )f τ  może być dla decydenta trudne w przypadku, gdy zakresy wartości dla 

poszczególnych współrzędnych ocen efektywnych znacznie różnią się od siebie. 

Dlatego określimy miarę dokładności oszacowań, która uwzględnia zakresy wartości 

funkcji kryterialnych na zbiorze ocen efektywnych. Uwzględnianie takich zakresów 

stosowane jest w metodach WPD w celu tzw. normalizacji funkcji kryterialnych (por. 

np. Miettinen 1999). Naturalne wydaje się zatem zdefiniowanie względnej miary 

dokładności oszacowania oceny ( )f τ  jako wyrażenia: 
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max min1

( , ) ( , )
max i G i D

i k
i i

U A L S

f f

τ τ
≤ ≤

 −
 − 

, 

gdzie: 

0

max

( )
max ( ),i i

x E X
f f x

∈
=  

0

min

( )
min ( ).i i

x E X
f f x

∈
=  

Zastosowanie względnej miary o postaci jak wyżej komplikuje konieczność 

wyznaczania wartości max
if  i min ,if  czego w metodzie rozwiązania zadania (7.1) 

zaproponowanej w podrozdziale 8.5 chcemy uniknąć. Posłużymy się więc 

przybliżeniami wartości max
if  i min ,if  wyznaczonymi w oparciu o ten szkielet dolny 

,DS  na podstawie którego wyznaczone zostały oszacowania ( , )i DL Sτ  i ( , ),i GU Aτ  

1, , .i k= …  

 
Definicja 10.2 

1. Względną dokładność oszacowania oceny ( ),f τ  obliczonego przy pomocy 

formuł (8.5) i (8.6) w oparciu o parę ( ,DS GA ), wyróżniony punkt *y  oraz 

ograniczenia ,  ,i iL U 1, , ,i k= …  stanowi wartość wyrażenia: 

max min1

( , ) ( , )
( , , ) max

( ) ( )
i G i D

D G
i k

i D i D

U A L S
S A

f S f S

τ τε τ
≤ ≤

 −=  − 
, 

gdzie: 

max( ) max ( ),
D

i D i
x S

f S f x
∈

=  

min ( ) min ( ).
D

i D i
x S

f S f x
∈

=  

2. Indeksem względnej dokładności oszacowania oceny ( )f τ  jest najniższy 

indeks i, dla którego osiągane jest powyższe maksimum (oznaczymy ten indeks 

przez *i ). 

 
Zastąpienie max

if  i min
if  wartościami odpowiednio max( )i Df S  i min ( )i Df S  jest 

działaniem tej samej natury, co zastąpienie w definicji aproksymacji górnej (definicja 

9.1) elementu nady  elementem ( ).nad
Dy S  
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Trzeba tu zaznaczyć, że tak przyjęta definicja względnej dokładności oszacowania 

dopuszcza przypadek ( , , ) 1.D GS Aε τ >  

Przypomnijmy, że wartości oszacowań od dołu i od góry są funkcjami par 

( ,DS GA ), dlatego dla ustalonego kierunku ustępstw τ  dokładność (względna, 

bezwzględna) oszacowania oceny ( )f τ  może być różna dla różnych par ( ,DS GA ). Dla 

ustalonego kierunku ustępstw τ  należy więc wyznaczać takie pary ( ,DS GA ), które 

zapewniają założoną (pożądaną) dokładność oszacowania. 

 
Przykład 10.1 

Dla wybranych ocen efektywnych testowego problemu (9.2) wskazanych 

kierunkami ustępstw τ  obliczone zostały ich oszacowania oraz względne 

i bezwzględne dokładności tych oszacowań. 

W obliczeniach oszacowań wykorzystano pary ( ,DS GA ) wyznaczone dla czterech 

wartości liczby wykonanych iteracji (ustawianych w algorytmie wartością parametru 

maxj ) w czterech fazach jednego przebiegu algorytmu PDAE/M. Wartość parametru η 

algorytmu PDAE/M wynosiła w obliczeniach 100. W obliczeniach dla tego przykładu 

nie zastosowano operacji filtracji. 

W tabeli 10.1 podano liczbę obliczeń wartości funkcji kryterialnych if  (parametr 

 fobl ), które algorytm PDAE/M wykonał dla poszczególnych wartości parametru max.j  

 

Faza maxj   fobl  

1 30 602 

2 60 1584 

3 90 4277 

4 270 26622 

Tabela 10.1. Liczba obliczeń wartości funkcji kryterialnych if  

w algorytmie PDAE/M w zależności od liczby iteracji. 

 

Na kolejnych czterech rysunkach (rysunki 10.1-10.4) przedstawiono obrazy 

zbiorów DS  i GA  w przestrzeni ocen dla poszczególnych faz obliczeń. 
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Rysunek 10.1. Wynik działania algorytmu PDAE/M dla zadania (9.2) 

w przykładzie 10.1, faza 1. 

 

 
Rysunek 10.2. Wynik działania algorytmu PDAE/M dla zadania (9.2) 

w przykładzie 10.1, faza 2. 
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Rysunek 10.3. Wynik działania algorytmu PDAE/M dla zadania (9.2) 

w przykładzie 10.1, faza 3. 

 

 
Rysunek 10.4. Wynik działania algorytmu PDAE/M dla zadania (9.2) 

w przykładzie 10.1, faza 4. 

 

Zbiory DS  i GA  oraz zbiory ( )Df S  i ( )Gf A  uzyskane we wszystkich czterech 

fazach zamieszczono w dodatku E. 
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W oparciu o pary ( ,DS GA ) uzyskane w kolejnych fazach przebiegu algorytmu 

PDAE/M, dla wybranych arbitralnie następujących kierunków ustępstw τ : (1,5), (3,5), 

(3,3), (5,3), (5,1) obliczono: 

• oszacowania współrzędnych ocen ( )f τ  ( ( , )i DL Sτ , ( , )i GU Aτ , 1, ,i k= … ); 

• względne dokładności oszacowania ocen ( )f τ  ( ( , , )D GS Aε τ ); 

• bezwzględne dokładności oszacowania ocen ( )f τ  ( ( , , )D GS Aε τ ). 

Wartości obliczone przedstawione zostały z dokładnością do trzeciego miejsca po 

przecinku. 

W obliczeniach przyjęto * (6,50,  8,55),y =  1 10,L = −  2 5,L =  20,   1,2.iU i= =  

Element *y  w każdej fazie spełnia warunek *:  ( ) ,  1, , ,G i ix A f x y i k∀ ∈ < = …  

natomiast przedziały ( , ),  1, , ,i iL U i k= …  zawierają wartości współrzędnych ocen 

efektywnych problemu (9.2). W każdej fazie wyznaczono także elementy max( )Df S  

i min ( ),Df S  które są przybliżeniami elementów odpowiednio max (6,414,  8,497)f =  

i min ( 2,977,  7,570).f = −  

W tabeli 10.2 podano dokładne wartości współrzędnych ocen ( )f τ  dla wybranych 

kierunków ustępstw τ  obliczone poprzez rozwiązanie zadania optymalizacyjnego (8.1) 

za pomocą algorytmu GENOCOP III (źródła internetowe: GENOCOP III; patrz także 

podrozdział 11.3.3), gdzie ( ) 1
, 1,2.i i iλ τ −= =  

τ 
1( )f τ  

2( )f τ  

(1, 5) 6,314 7,619 

(3, 5) 6,000 7,710 

(3, 3) 5,718 7,768 

(5, 3) 5,311 7,837 

(5, 1) 3,835 8,017 

Tabela 10.2. Współrzędne ocen ( )f τ  dla zadania (9.2). 

Z kolei w tabelach 10.3-10.6 podano wyniki obliczeń oszacowań ocen z tabeli 10.2 

oraz względnych i bezwzględnych dokładności oszacowań w poszczególnych fazach 

przebiegu algorytmu PDAE/M. 
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min
1 ( )Df S  min

2 ( )Df S  max
1 ( )Df S  max

2 ( )Df S   

-2,841 7,450 6,299 8,488 

 

       
τ 

1( , )DL Sτ  
2( , )DL Sτ  1( , )GU Aτ  

2( , )GU Aτ  ( , , )D GS Aε τ  ( , , )D GS Aε τ  

(1, 5) 6,280 7,450 6,330 7,846 0,381 0,395 

(3, 5) 5,937 7,611 6,330 7,846 0,226 0,393 

(3, 3) 5,580 7,630 6,330 7,846 0,208 0,750 

(5, 3) 5,157 7,744 5,763 7,903 0,154 0,607 

(5, 1) 3,559 7,962 4,075 8,083 0,117 0,516 

Tabela 10.3. Oszacowania oraz względne i bezwzględne dokładności 
oszacowań dla zadania (9.2), faza 1. 

 

min
1 ( )Df S  min

2 ( )Df S  max
1 ( )Df S  max

2 ( )Df S   

-2,443 7,555 6,403 8,455 

 

       τ 
1( , )DL Sτ  

2( , )DL Sτ  1( , )GU Aτ  
2( , )GU Aτ  ( , , )D GS Aε τ  ( , , )D GS Aε τ  

(1, 5) 6,307 7,586 20,000 7,676 1,548 13,693 

(3, 5) 5,968 7,664 6,240 7,741 0,086 0,272 

(3, 3) 5,680 7,730 5,796 7,847 0,131 0,118 

(5, 3) 5,247 7,798 5,444 7,923 0,139 0,197 

(5, 1) 3,635 7,977 4,088 8,051 0,082 0,453 

Tabela 10.4. Oszacowania oraz względne i bezwzględne dokładności 
oszacowań dla zadania (9.2), faza 2. 

 

min
1 ( )Df S  min

2 ( )Df S  max
1 ( )Df S  max

2 ( )Df S   

-2,878 7,552 6,392 8,492 

 

       τ 
1( , )DL Sτ  

2( , )DL Sτ  1( , )GU Aτ  
2( , )GU Aτ  ( , , )D GS Aε τ  ( , , )D GS Aε τ  

(1, 5) 6,306 7,580 20,000 7,680 1,477 13,694 

(3, 5) 5,983 7,689 6,006 7,731 0,045 0,043 

(3, 3) 5,688 7,738 5,745 7,786 0,051 0,057 

(5, 3) 5,257 7,804 5,437 7,859 0,058 0,180 

(5, 1) 3,767 8,003 4,155 8,028 0,042 0,388 

Tabela 10.5. Oszacowania oraz względne i bezwzględne dokładności  
oszacowań dla zadania (9.2), faza 3. 
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min
1 ( )Df S  min

2 ( )Df S  max
1 ( )Df S  max

2 ( )Df S   

-2,931 7,572 6,413 8,496 

 

       τ 
1( , )DL Sτ  

2( , )DL Sτ  1( , )GU Aτ  
2( , )GU Aτ  ( , , )D GS Aε τ  ( , , )D GS Aε τ  

(1, 5) 6,312 7,611 6,318 7,625 0,016 0,014 

(3, 5) 5,994 7,707 6,009 7,721 0,014 0,014 

(3, 3) 5,704 7,754 5,764 7,785 0,034 0,061 

(5, 3) 5,281 7,818 5,375 7,845 0,028 0,094 

(5, 1) 3,827 8,015 3,839 8,018 0,003 0,011 

Tabela 10.6. Oszacowania oraz względne i bezwzględne dokładności  
oszacowań dla zadania (9.2), faza 4. 

 

Jak to pokazują obliczenia w rozpatrywanym przykładzie, dla 90 iteracji algorytmu 

PDAE/M, dla kierunku ustępstw (1,5)τ =  względna dokładność oszacowania jest na 

poziomie 150% ze względu na to, że wartość oszacowania od góry 1( , )GU Aτ  określona 

jest przez wartość 1.U  Jest to bardzo zgrubne oszacowanie wartości współrzędnej 

1( ).f τ  Dla pozostałych kierunków ustępstw w tej fazie algorytmu, względna dokładność 

oszacowania jest na poziomie 6%. Dokładność względną oszacowań na poziomie 3% 

uzyskujemy dla 270 iteracji algorytmu PDAE/M. 

W przykładzie 9.3 zaobserwowaliśmy zjawisko podobne – poprawa dokładności 

aproksymacji zbioru ocen efektywnych (mierzona wartością parametru Zacc ) 

następowała wraz ze wzrostem liczby iteracji algorytmu PDAE/M. Tam jednak 

rozpatrywaliśmy dokładność przybliżenia całego zbioru ocen efektywnych za pomocą 

szkieletów dolnych DS  i aproksymacji górnych GA  natomiast w przykładzie 10.1 

dokładność odnosi się tylko ocen efektywnych wskazanych przez wybrane kierunki 

ustępstw .τ  

Z tabeli 10.2 oraz z tabel 10.3-10.6 wynika, że wyznaczone w przykładzie 10.1 

oszacowania od góry są poprawne tj. nie zachodzi relacja (9.1). 

 
10.3 Elementy determinujące wartości oszacowań 

Z postaci formuły (8.5) wynika, że dla danego ,  1, , ,i i k= …  wartość oszacowania 

( ), ,i DL Sτ  współrzędnej ( )if τ  oceny ( )f τ  wyznaczana jest jako maksimum z dwóch 

wartości: 
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• wyniku operacji arytmetycznych na wartości jednej ze współrzędnych obrazu 

pewnego elementu szkieletu dolnego ;DS  

• wartości ograniczenia .iL  

Do tej obserwacji nawiązuje poniższa definicja. 

 
Definicja 10.3 

Elementem determinującym wartość oszacowania ( ),i DL Sτ  będziemy nazywać 

element ,Dx S∈  dla którego 

( ) ( ){ }1* *( , ) max max ( )
D

i D i i l l l
x S l

L S y y f xτ τ τ −

∈
= − −  

( ) 1* *max ( ( )).i i l l l
l

y y f xτ τ −= − −  

Element determinujący wartość oszacowania ( , )i DL Sτ  będziemy oznaczać przez 

( , ).i DdtL Sτ  

Będziemy mówić, że element determinujący wartość oszacowania ( ),i DL Sτ  jest 

nieokreślony, gdy zachodzi warunek: 

  ( ) ( ){ }{ }1* *( , ) max max max ( ) ,  
D

i D i i l l l i i
x S l

L S y y f x L Lτ τ τ −

∈
= − − =  

( ) ( ){ }1* *  max max ( ) .
D

i i l l l i
x S l

y y f x Lτ τ −

∈
∧ − − <  

 
Element ,Dx S∈  który byłby elementem determinującym wartość oszacowania 

( , ),i DL Sτ  gdyby przyjąć ,iL = −∞  oznaczać będziemy przez ( , ) i DqdtL Sτ 11 

(patrz rysunek 10.5). 

 
Z postaci formuły (8.6) wynika, że wartość oszacowania ( ), ,i GU Aτ  1, , ,i k= …  dla 

współrzędnej ( )if τ  oceny ( )f τ  określona jest albo przez wartość i-tej współrzędnej 

obrazu jednego z elementów aproksymacji górnej GA  albo przez wartość ograniczenia 

.iU  Do tej obserwacji nawiązuje kolejna definicja. 

                                                 
11 Przedrostek “q” od quasi – (łc. prawie). 
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Zbiory ( , )GA iτ  w odniesieniu do GA  definiujemy analogicznie jak w lemacie 8.2 

zbiory ( , )GS iτ  w odniesieniu do .GS  

 

Definicja 10.4 

Jeżeli ( , ) ,GA iτ ≠ ∅  to elementem determinującym wartość oszacowania 

( ),i GU Aτ  będziemy nazywać element ( , ) ,G Gx A i Aτ∈ ⊆  dla którego 

( )
( , )

, min ( ) ( ).
G

i G i i
x A i

U A f x f x
τ

τ
∈

= =  

Element determinujący wartość oszacowania ( ),i GU Aτ  będziemy oznaczać przez 

( , ).i GdtU Aτ  

Będziemy mówić, że element determinujący wartość oszacowania ( ),i GU Aτ  jest 

nieokreślony, gdy zachodzi warunek ( , ) .GA iτ = ∅  

Element ,Gx A∈  który byłby elementem determinującym wartość oszacowania 

( ),i GU Aτ  gdyby przyjąć ,iU = +∞  będziemy oznaczać przez ( , )i GqdtU Aτ  (patrz 

rysunek 10.5). 

 

 

 
Na rysunku 10.5 przedstawiono przykładowe zbiory ( )Df S  (koła) i ( )Gf A  

(trójkąty). W części a) przyjęto wartości ograniczeń 2L  i 1U  tak, aby elementy 

determinujące wartości oszacowań 2( , )DL Sτ  i 1( , )GU Aτ  były nieokreślone. W części 
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b) przyjęto, że 2L = −∞  oraz 1 ,U = +∞  a więc elementy 1x  i 2x  stają się odpowiednio 

elementami 2( , )DdtL Sτ  i 1( , ).GdtU Aτ  Stąd wniosek, że dla przypadku 

zilustrowanego w części a) 1
2( ) ( ( , ))Df x f qdtL Sτ=  oraz 2

1( ) ( ( , )).Gf x f qdtU Aτ=  

 
10.4 Sterowanie dokładnością oszacowań 

W świetle formuł (8.5) i (8.6) oraz definicji 10.1 i 10.2, dla danego kierunku 

ustępstw τ wartości oszacowań od dołu i od góry oceny ( )f τ  oraz dokładności tych 

oszacowań zależą od DS  i .GA  Sterowanie dokładnością oszacowań sprowadza się 

zatem do wskazania pary (DS , GA ), która zapewnia założoną dokładność oszacowań. 

Zaproponowana w (Kaliszewski 2006a, 2008a) metoda osiągania założonej 

dokładności oszacowań ocen polega na dodawaniu ocen efektywnych do szkieletu ZS  

Przy takim postępowaniu dokładność oszacowań obliczonych w oparciu o szkielet ZS  

(przypomnijmy, taki szkielet zawiera wyłącznie oceny efektywne) w najgorszym 

wypadku pozostaje niezmieniona. 

W przypadku wyznaczania oszacowań w oparciu o parę ( DS , GA ) postępowanie 

polegające na dodawaniu do DS  i do GA  kolejnych elementów nie gwarantuje, że 

dokładność oszacowań dla każdego kierunku ustępstw τ w najgorszym przypadku 

pozostanie niezmieniona. Wynika to z faktu, że przy przejściu od iteracji i do iteracji 

1,i +  z 1i
DS +  i 1i

GA +  mogą zostać wyeliminowane elementy (z 1i
DS +  i z 1i

GA +  usuwane są 

elementy, odpowiednio, zdominowane i dominujące), które dla pewnych kierunków 

ustępstw w i
DS  lub w i

GA  są elementami determinującymi wartość oszacowań. 

Racjonalne, z punktu widzenia procesu decyzyjnego, sterowanie dokładnością 

oszacowań polega na wskazaniu pary (DS , GA ), która zapewnia spełnienie założonej 

dokładności oszacowań tylko dla wskazanego przez decydenta kierunku ustępstw τ. 

Dla uzyskiwania takich par zmodyfikujemy ideę algorytmu PDAE/M według 

następującej zasady. Mianowicie, jeżeli na danej iteracji 0i >  tego algorytmu para 

( i
DS , i

GA ) nie zapewnia założonej dokładności oszacowania dla wskazanego kierunku 

ustępstw τ, to w otoczeniu * ( , )Di
dtL Sτ  (lub w otoczeniu * ( , ),Di

qdtL Sτ  gdy element 
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determinujący wartość oszacowania ( , )i DL Sτ  jest nieokreślony) i w otoczeniu 

* ( , )Gi
qdtU Aτ  (lub w otoczeniu * ( , ),Gi

qdtU Aτ  gdy element determinujący wartość 

oszacowania ( , )i GU Aτ  jest nieokreślony) generowane są elementy. Indeks *i  jest 

wprowadzonym w definicji 10.2 indeksem względnej dokładności oszacowania. 

Wygenerowane elementy, o ile spełniają definicję szkieletu dolnego lub aproksymacji 

górnej, włączane są następnie do, odpowiednio, szkieletu dolnego i
DS  lub aproksymacji 

górnej .i
GA  Działania te realizuje przedstawiony poniżej algorytm EPO (Ewolucyjna 

Poprawa Oszacowań). 

Załóżmy, że dane są: 

• 0 0,  D GS A  jako wynik działania algorytmu PDAE/M12 dla pewnego max 1;j ≥  

• element *y  (patrz podrozdział 8.2); 

• założona względna dokładność oszacowania ;zε  

• wskazany kierunek ustępstw τ; 

• wyznaczone dla kierunku τ : 0( , )i DL Sτ , 0( , ),i GU Aτ  1, , ,i k= …  0 0( , , )D GS Aε τ  oraz 

*i  – indeks względnej dokładności oszacowania oceny ( )f τ  (definicja 10.2). 

 
Algorytm EPO 

0. : 0.j =  

1. Jeśli ( , , ) ,j j z
D GS Aε τ ε≤  to STOP.  

2. Wyznacz element D j
Dx S∈  i .G j

Gx A∈  

3. : ;  : .j j
D GS S A A′ ′= =  

4. Z elementów zbioru S′  i p elementów ( 1p > ) ze zbioru 0X  wygenerowanych 

losowo w otoczeniu elementu ,Dx  utwórz szkielet dolny .S′′  

5. Z elementów zbioru A′  i p elementów ze zbioru 0\ ,DECX X  wygenerowanych 

losowo w otoczeniu elementu ,Gx  utwórz aproksymację górną .A′′  

6. Wyznacz: ( , ),iL Sτ ′′  ( , ),iU Aτ ′′  1, , ,i k= …  ( , , )S Aε τ ′′ ′′  oraz * .i  

7. Jeśli ( , , ) ( , , ),j j
D GS A S Aε τ ε τ′′ ′′ ≥  to przejdź do 3. 

                                                 
12 Zbiorów 0

DS  i 0
GA  nie należy tu utożsamiać z wyjściowymi zbiorami wyznaczanymi przez algorytm 

PDAE/M, gdyż algorytmy PDAE/M i EPO posiadają niezależną numerację iteracji. 
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8. : 1,  : ,  : .j j
D Gj j S S A A′′ ′′= + = =  

9. Przejdź do 1. 

 

Krok 2 i krok 4 rozpisane są dokładniej poniżej. 

Algorytm EPO realizuje funkcję Generatora Szkieletów, o którym mowa 

w podrozdziale 8.5. 

W kroku 1 następuje sprawdzenie, czy względna dokładność oszacowania oceny 

( )f τ  jest co najmniej taka, jak założona dokładność .zε  Jeśli tak, to algorytm kończy 

działanie, w przeciwnym przypadku w krokach 2-8 podejmowana jest próba 

wygenerowania szkieletu dolnego i aproksymacji górnej, dla których względna 

dokładność oszacowania oceny ( )f τ  jest lepsza niż dokładność uzyskana do tej pory. 

W kroku 2 elementyD j
Dx S∈  i G j

Gx A∈  wyznaczane są w następujący sposób. 

2.1. Jeśli element * ( , )j
Di

dtL Sτ  jest określony, to *: ( , );D j
Di

x dtL Sτ=  przejdź do 

podkroku 2.3. 

2.2. *: ( , ).D j
Di

x qdtL Sτ=  

2.3. Jeśli element * ( , )j
Gi

dtU Aτ  jest określony, to *: ( , );G j
Gi

x dtU Aτ=  przejdź do 

kroku 3. 

2.4. Jeśli istnieje element * ( , ),j
Gi

qdtU Aτ  to *: ( , );G j
Gi

x qdtU Aτ=  przejdź do kroku 3. 

2.5. : arg min || ( ) ( ) || .
j

G

G D

x A
x f x f x

∈
= −  

W podkroku 2.5, aby ograniczyć losowość (element Gx  mógłby być losowo 

wybranym elementem ze zbioru jGA ), zastosowano strategię polegającą na wybraniu 

elementu G j
Gx A∈  najbliższego elementowi .D j

Dx S∈   

W 3 kroku tworzone są robocze wersje szkieletu dolnego i aproksymacji górnej.  

W 4 kroku na podstawie roboczej wersji szkieletu dolnego S′  wyznaczany jest 

szkielet dolny .S′′  Jest to realizowane w następujący sposób. 

4.1. p razy wykonaj kroki 4.2-4.5. 
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4.2. Wykonuj : ( , ( , , ))D j j
D Gw Modyfikacja x S Aε τ=  aż spełniony będzie warunek 

0.w X∈  

4.3. { }: .S S w′′ ′= ∪  

4.4. { }: \  |  :  .S S x S x S x x′′ ′′ ′′ ′ ′′ ′= ∈ ∃ ∈ ≺  

4.5. ( ){ }: \  |    ~ ( ) ( ) .nadA A x A x w f x y S′ ′ ′ ′′= ∈ ∨≺ ≫  

W podkrokach 4.4-4.5 wykonywane są działania, które zapewniają, że S′′  spełnia 

własności szkieletu dolnego a A′  spełnia własności aproksymacji górnej. 

Funkcja Modyfikacja ma dwa argumenty: element DECXx∈  i dokładność 

( , , )j j
D GS Aε τ , oraz trzy parametry: 0 ,θ<  0 1,sδ< <  0

1
max( )s i i

i m
x xδ δ

≤ ≤
= −⌢ ⌣

. Parametr θ  

i parametr sδ  to czynniki skalujące, natomiast parametr 0δ  ustala maksymalny zasięg 

modyfikacji współrzędnych elementu x, zależny od rozmiarów przestrzeni decyzyjnej 

DECX  (która, przypomnijmy, została zdefiniowana jako prostopadłościan).. Funkcja 

Modyfikacja wyznacza element DECw X∈  w następujący sposób. 

1. Jeśli ( , , ) 1,j j
D GS Aε τ >  to 0:δ δ= ; w przeciwnym przypadku 

0: min( , ( , , )).j j
D GS Aδ δ θε τ=  

2. Dla 1, ,i m= …  wykonuj: 

jeśli rnd(0,1) 0,5,≤  to : (0, );i iw x rnd δ= +  w przeciwnym przypadku 

: (0, ),i iw x rnd δ= −  gdzie ( , ),rnd c d  podobnie jak w algorytmach PDAE 

i PDAE/M jest funkcją, która zwraca wybraną losowo zgodnie z jednostajnym 

rozkładem prawdopodobieństwa liczbą rzeczywistą z przedziału [ , ],  , .c d c d∈ℝ  

W funkcji Modyfikacja maksymalny zasięg modyfikacji współrzędnych elementu x 

jest funkcją względnej dokładności oszacowania. Stanowi to istotną różnicę w stosunku 

do przyjętej w algorytmie PDAE (i w jego modyfikacji, algorytmie PDAE/M) metody 

modyfikacji elementu ,DECx X∈  w której zasięg modyfikacji jest funkcją numeru 

iteracji tego algorytmu. 

Parametr ,θ  na podobieństwo stałej Lipszyca, wiąże błąd względny oszacowania 

oceny (przestrzeń ocen) z zasięgiem modyfikacji współrzędnych elementów x 
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(przestrzeń decyzyjna). W obliczeniach wykonanych w podrozdziale 10.5 parametr ten 

dobrany został empirycznie. 

W kroku 5 na podstawie aproksymacji górnej A′  wyznaczana jest aproksymacja 

górna .A′′  Jest to realizowane w następujący sposób:  

5.1. p razy wykonaj kroki 5.2-5.4. 

5.2. Wykonuj : ( , ( , , ))G j j
D Gw Modyfikacja x S Aε τ=  aż spełnione będą jednocześnie 

warunki: 

• 0;w X∉  

• ~ :  ;x S w x′′∃ ∈ ≺  

• *( ) ,  1, , .i if w y i k< = …  

5.3. { }: .A A w′′ ′= ∪  

5.4. { }: \  |  :  .A A x A x A x x′′ ′′ ′′ ′ ′′ ′= ∈ ∃ ∈ ≺  

W podkroku 5.4 wykonywane są działania, które zapewniają, że elementy A′′  mają 

własności elementów aproksymacji górnej. 

W kroku 6 wyznaczane są, w oparciu o szkielet dolny S′′  i nową aproksymację 

górną ,A′′  wartości oszacowań od dołu i od góry oceny ( )f τ , względna dokładność 

oszacowania oraz indeks względnej dokładności oszacowania. W kroku 7 następuje 

sprawdzenie, czy względna dokładność oszacowania oceny ( )f τ  uzyskana w oparciu 

o parę ( ,S′′ A′′ ) jest lepsza od względnej dokładności oszacowania uzyskanej w oparciu 

o parę ( ,  j j
D GS A ). Jeśli tak, to algorytm EPO rozpoczyna kolejną iterację ze szkieletem 

dolnym S′′  i aproksymacją górną A′′  (krok 8). W przeciwnym przypadku następuje 

powrót do kroku 3 i wyznaczane są kolejne modyfikacje szkieletu dolnego jDS  

i aproksymacji górnej .j
GA  

Zaproponowany powyżej algorytm jest poprawny jedynie w przypadku, gdy 

potrafimy zagwarantować spełnienie kryterium zatrzymania w skończonej 

(a w praktyce – w niewielkiej) liczbie kroków. Jak to pokażemy w podrozdziale 10.6, 

nie zawsze to jest możliwe. Dlatego też w rozdziale 11, w ramach przykładowych 

obliczeń uzupełnimy algorytm o pewien mechanizm zapobiegający możliwości 

powstawania nieskończonych pętli obliczeń. 
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10.5 Algorytm EPO – przykłady obliczeń 

Działanie algorytmu EPO zilustrujemy za pomocą dwóch przykładów w oparciu 

o zadanie (9.2). W obu przypadkach obliczone wartości zostały przedstawione 

z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. 

 
Przykład 10.2 

Dla wybranego arbitralnie kierunku ustępstw (5,3)τ =  zaprezentujemy wyniki 

obliczeń algorytmu EPO dla zadania (9.2) i dla założonych, kolejno coraz mniejszych 

wartości względnych dokładności oszacowań .zε  Dla porównania wyznaczono 

dokładne wartości współrzędnych oceny ( )f τ  (obliczone za pomocą rozwiązywania 

zadania optymalizacyjnego (8.1) za pomocą algorytmu GENOCOP III (źródła 

internetowe: GENOCOP III), gdzie ( ) 1
, 1,2)i i iλ τ −= = , które wynoszą (5,311, 7,837). 

Szkielet dolny 0
DS  i aproksymacja górna 0 ,GA  z którymi algorytm EPO rozpoczyna 

działanie, zostały wyznaczone za pomocą algorytmu PDAE/M z max10,  40,jη = =  

 304.fobl =  Na rysunku 10.6 przedstawiono obrazy zbiorów 0
DS  i 0 .GA  Ocenę ( )f τ  

oznaczono na rysunkach 10.6-10.8 pomarańczowym kołem. 

Przyjęto, analogicznie jak w przykładzie 10.1: 

* (6,50,  8,55),y =  1 210,  5,  20,  dla 1,2.iL L U i= − = = =  

Przyjęto także następujące wartości parametrów: 

20,  0,7,  0,05.sp θ δ= = =  

Dla 0j =  uzyskano następujące wektory oszacowań oraz dokładność względną 

oszacowania: 

0( , ) (5,132, 7,729),DL Sτ =  

0( , ) (5,695, 8,230),GU Aτ =  

0 0( , , ) 0,464.D GS Aε τ =  

Załóżmy, że uzyskana dokładność nie jest satysfakcjonująca i nakładamy silniejszy 

warunek na dokładność względną, 0,1.zε =  
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Rysunek 10.6. Wynik działania algorytmu PDAE/M dla zadania (9.2) 

w przykładzie 10.2. 

Algorytm EPO wyznaczył szkielet dolny 6DS  i aproksymację górną 6
GA  (rysunek 

10.7) z  465,fobl =  dla których 6 6( , , ) .z
D GS Aε τ ε≤  Uzyskano następujące wektory 

oszacowań oraz względną dokładność oszacowania: 

6( , ) (5,290,  7,824),DL Sτ =  

6( , ) (5,695,  7,906),GU Aτ =  

6 6( , , ) 0,076.D GS Aε τ =  

Załóżmy ponownie, że uzyskana dokładność względna 0,076 nie jest 

satysfakcjonująca i dlatego nakładamy silniejszy warunek na dokładność względną, 

0,01.zε =  

Algorytm EPO po wznowieniu obliczeń wyznaczył szkielet dolny 26
DS  

i aproksymację górną 26
GA  (rysunek 10.8) z  1445,fobl =  dla których 26 26( , , ) .z

D GS Aε τ ε≤  

Uzyskano następujące wektory oszacowań oraz względną dokładność oszacowania: 

26( , ) (5,311,  7,836),DL Sτ =  

26( , ) (5,452,  7,847),GU Aτ =  

26 26( , , ) 0,01.D GS Aε τ =  

( )f τ  
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Załóżmy, że osiągnięta dokładność jest satysfakcjonująca, co kończy obliczenia. 

 
Rysunek 10.7. Wynik działania algorytmu EPO dla zadania (9.2) 

w przykładzie 10.2 – 0,1.zε =  

Z rysunku 10.6 wynika, że zbiory 0( ),Df S 0( )Gf A  stanowią jedynie zgrubne 

przybliżenie zbioru ocen efektywnych.  

Sukcesywne podnoszenie wymagań na dokładność oszacowania powoduje 

uzupełnienie szkieletu dolnego i aproksymacji górnej o dodatkowe elementy, ale tylko 

w pewnym obszarze (lokalnie), związanym z kierunkiem ustępstw τ i półprostą 

kompromisu. Proces ten można wyraźnie zaobserwować na rysunku 10.7 i rysunku 

10.8. Zauważmy, że na rysunku 10.7 i na rysunku 10.8, w obszarze poza owalem nie 

widać istotnych zmian pomiędzy zbiorami 6( )Df S  i 6( )Gf A  a zbiorami odpowiednio 

26( )Df S  i 26( ).Gf A  

( )f τ  
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Rysunek 10.8. Wynik działania algorytmu EPO dla zadania (9.2) 

w przykładzie 10.2 – 0,01.zε =  

 
Przykład 10.3 

W kolejnym przykładzie przedstawimy możliwość wykorzystania wyznaczonej 

przez algorytm EPO pary (DS , GA ), dla której uzyskano zadaną dokładność 

oszacowania oceny 1( ),f τ  do wyznaczania innej pary (DS , GA ), która zapewnia zadaną 

dokładność oszacowania oceny 2 1 2( ),  .f τ τ τ≠  

Niech: 1 (5,1),τ =  2 (1,5).τ =  Dokładne wartości współrzędnych ocen ( )f τ  dla 

tych kierunków (obliczone za pomocą rozwiązywania zadania optymalizacyjnego (8.1) 

za pomocą algorytmu GENOCOP III (źródła internetowe: GENOCOP III), gdzie 

( ) 1
, 1,2)i i iλ τ −= =  wynoszą odpowiednio (3,835, 8,017) i (6,314, 7,619). 

Szkielet dolny 0
DS  i aproksymacja górna 0

GA  zostały wyznaczone przy pomocy 

algorytmu PDAE/M z max20,  50,jη = =  790.fobl =  

Na rysunku 10.9 przedstawiono obrazy zbiorów 0
DS  i 0 .GA  Na rysunkach 10.9-10.11 

oceny 1( )f τ  i 2( )f τ  oznaczono pomarańczowymi kołami. 

Przyjęto, analogicznie jak w przykładzie 10.1: 

* (6,50,  8,55),y =  1 210;  5,  20,  dla 1,2.iL L U i= − = = =  

( )f τ  
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Przyjęto także następujące wartości parametrów: 

20,  0,7,  0,05.sp θ δ= = =  

 
 

 
Rysunek 10.9. Wynik działania algorytmu PDAE/M dla zadania (9.2) 

w przykładzie 10.3. 

 
Celem obliczeń prowadzonych z wykorzystaniem algorytmu EPO było uzyskanie 

oszacowań oceny 1( ),f τ  a następnie oceny 2( )f τ  z założoną względną dokładnością 

oszacowania 0,01zε = . Dla 0j =  uzyskano następujące wektory oszacowań oraz 

względną dokładność oszacowania: 

1 0( , ) (3,053,  7,861),DL Sτ =  

1 0( , ) (4,110,  8,069),GU Aτ =  

1 0 0( , , ) 0,233.D GS Aε τ =  

Ponieważ założona dokładność oszacowania oceny 1( )f τ  nie została osiągnięta, 

algorytmu EPO wyznaczył szkielet dolny DS′  i aproksymację górną GA′  (rysunek 10.10) 

z  270,fobl =  dla których 1( , , ) .z
D GS Aε τ ε′ ′ ≤  Uzyskano następujące wektory 

oszacowań współrzędnych oraz względną dokładność oszacowania: 

1( , ) (3,822,  8,014),DL Sτ ′ =  

1( )f τ  

2( )f τ  
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1( , ) (3,898,  8,020),GU Aτ ′ =  

1( , , ) 0,008.D GS Aε τ ′ ′ =  

 

 
Rysunek 10.10. Wynik działania algorytmu EPO dla zadania (9.2) w przykładzie 10.3 

– założoną dokładność 0,01zε =  uzyskano jedynie dla 1( ).f τ  
 
 

Dla pary ( DS′ , GA′ ) oraz 2τ  uzyskano następujące wektory oszacowań 

współrzędnych oraz względną dokładność oszacowania: 

2( , ) (6,308,  7,589),DL Sτ ′ =  

2( , ) (20,000,  7,667),GU Aτ ′ =  

2( , , ) 1,361.D GS Aε τ ′ ′ =  

Ponieważ założona dokładność oszacowania oceny 2( )f τ  nie została osiągnięta, 

algorytm EPO wyznaczył parę ( DS′′ , GA′′ ) z  1247fobl =  (rysunek 10.11), dla której 

2( , , ) .z
D GS Aε τ ε′′ ′′ ≤  Uzyskano następujące wektory oszacowań współrzędnych oraz 

względną dokładność oszacowania: 

2( , ) (6,314,  7,619),DL Sτ ′′ =  

2( , ) (6,412,  7,626),GU Aτ ′′ =  

1( )f τ  

2( )f τ  
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2( , , ) 0,01.D GS Aε τ ′′ ′′ =  

Jednocześnie 1( , , ) 0,008,D GS Aε τ ′′ ′′ =  zatem w obu przypadkach założona względna 

dokładność oszacowań została osiągnięta, co kończy obliczenia. 

 

 
Rysunek 10.11. Wynik działania algorytmu EPO dla zadania (9.2) w przykładzie 10.3 

– założoną dokładność 0,01zε =  uzyskano dla 1( )f τ  i 2( ).f τ  

 
Na rysunku 10.10 i na rysunku 10.11 owalami oznaczono obszary przestrzeni ocen, 

w których w wyniku działania algorytmu EPO wystąpiła koncentracja obrazów 

elementów szkieletów dolnych i aproksymacji górnych. 

W przykładach 10.2 i 10.3 dla przebiegów algorytmu PDAE/M przyjęto relatywnie 

małe wartości parametru maxj  w porównaniu do wartości tego parametru przyjętych  

w obliczeniach w podrozdziale 9.4. Mimo jednak jedynie zgrubnych przybliżeń zbioru 

wariantów efektywnych w postaci pary 0 0( , )D GS A , algorytm EPO w obu przypadkach 

wyznaczył szkielety dolne i aproksymacje górne zapewniające zadaną dokładność 

oszacowania ocen wskazanych kierunkami ustępstw. Relatywnie małe wartości 

parametru maxj  zostały wybrane celowo, aby pokazać możliwość interakcyjnego 

sterowania dokładnością oszacowań w sytuacjach, gdy dokładność oszacowań nie jest 

satysfakcjonująca. 

1( )f τ  

2( )f τ  
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Ponieważ algorytm EPO zawiera elementy losowości (np. sposób modyfikacji 

elementów DECx X∈ ), dla zadanej pary 0 0( , )D GS A  i ustalonych wartości parametrów 

,  ,  sp θ δ  wartość  fobl  jest zmienną losową.  

 
10.6 Przypadek braku zbieżności oszacowań od góry 

do wartości współrzędnych ocen 

Istnieją przypadki, gdy w kolejnych iteracjach algorytmu EPO wartości oszacowań 

od góry nie ulegają poprawie. Ma to miejsce, gdy półprosta kompromisu omija zbiór 

ocen efektywnych. To skutkuje niemożnością wyznaczenia przez algorytm EPO takich 

elementów w aproksymacji górnej GA , które determinowałyby oszacowania ( ), ,i GU Aτ  

1, , ,i k= …  z dowolnie dużą dokładnością. 

Na rysunku 10.12 przedstawiony został taki przypadek. 

Ocena efektywna 1( )f τ  jest rozwiązaniem zadania optymalizacyjnego (8.1) 

z ( ) 11 ,  1, , .i i i kλ τ
−

= = …  Dla zbioru ( )Gf A  (trójkąty) element determinujący wartość 

oszacowania 1
1( , )GU Aτ  jest nieokreślony, a wartość oszacowania wynosi 1.U  

Najmniejszą wartość oszacowania 1
1( , )GU Aτ  można uzyskać, gdy obraz elementu 

determinującego wartość oszacowania znajduje się na półprostej kompromisu 

w miejscu oznaczonym na rysunku symbolem „*”. 

 

y*
 

f2(x) 

Z 

f1(x) 1U

2U

Rysunek 10.12. Ilustracja przypadku, gdy półprosta kompromisu 
omija zbiór ocen efektywnych. 

półprosta kompromisu 
odpowiadająca τ1 

f(τ1) 

półprosta kompromisu 
odpowiadająca τ2 

*  
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Uzasadnienie tego stwierdzenia znajdziemy w treści dowodu lematu 8.2. 

Zauważmy, że wyznaczanie oszacowania górnego ( , )i GU Aτ  dla ustalonego ,  ,  Gi Aτ  

oraz Gx A∈  polega na identyfikowaniu tych hiperpłaszczyzn ( ),i iy f x≥  {1, , },i k∈ …  

które półprosta * ,  0,y y t tτ= − >  przecina w pierwszej kolejności (posuwając się od 

*y ). 

Każda tak zidentyfikowana hiperpłaszczyzna określa ograniczenie 

( ) ( ),h hf f xτ ≤  

gdzie h jest indeksem zidentyfikowanej hiperłaszczyzny (istnieje co najmniej jedna taka 

hiperpłaszczyzna). Biorąc dla danego i najsilniejsze z takich ograniczeń oraz 

uwzględniając wartości iU  otrzymujemy oszacowanie od góry na wartość ( ).if τ  

Zatem w przypadku pokazanym na rysunku 10.12 nie jest możliwe uzyskanie 

dowolnie dużej dokładności oszacowania oceny 1( ).f τ  

W przypadku kierunku ustępstw, dla którego prosta kompromisu przecina zbiór 

ocen efektywnych (jak na przykład dla kierunku 2τ  na rysunku 10.12) opisane powyżej 

zjawisko nie występuje. 

Przedstawione powyżej zjawisko nazywać będziemy dalej barierą skrajnych 

kierunków ustępstw. 

 

10.7 Wyznaczanie elementu *y  metodami przybliżonymi 

Dla szacowania ocen efektywnych niezbędne jest wyznaczenie elementu * .y  

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wyznaczania oszacowań ocen pociąga za 

sobą konieczność wyznaczania elementów *y  również za pomocą takich algorytmów 

(czyli w sposób przybliżony). 

Dla przybliżonego wyznaczenia elementu *y  można zastosować k-krotnie dowolny 

algorytm ewolucyjny rozwiązujący zadanie optymalizacyjne 
0

max ( ),i
x X

f x
∈

 1, , .i k= …  

Dla przybliżonego wyznaczenia elementu *y  spełniającego jednocześnie warunek, 

o którym mowa w podrozdziale 8.4.2, należy wyznaczyć k wartości: 

max ( ),  1, , .
G D

i
x A S

f x i k
∈ ∪

= …  
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W miarę wyznaczania kolejnych par ( , ),D GS A  wartości te, w zależności od przyjętej 

strategii, powinny być na bieżąco lub okresowo uaktualniane. 

 

 

Trzeba tu jednak zwrócić uwagę na fakt, że niedokładne przybliżenie elementu *y  

może prowadzić do niemożności wyznaczenia oszacowań pewnych ocen efektywnych 

(patrz rysunek 10.13). 

 
10.8 Podsumowanie  

Przedstawiliśmy w tym rozdziale analizę możliwości wykorzystania szkieletów 

dolnych i aproksymacji górnych dla potrzeb wyznaczania oszacowań ocen 

efektywnych. Zdefiniowaliśmy miary dokładności oszacowania oceny efektywnej, 

a następnie przedstawiliśmy wykorzystujący ideę obliczeń ewolucyjnych algorytm 

EPO, pozwalający lokalnie sterować dokładnością oszacowania oceny efektywnej ( )f τ  

wskazanej kierunkiem ustępstw τ. Algorytm EPO dokonuje jedynie lokalnych 

modyfikacji szkieletów dolnych i aproksymacji tak, aby możliwe było osiągnięcie 

zadanej dokładności oszacowania oceny ( ).f τ  Uzależnienie modyfikacji szkieletów 

dolnych i aproksymacji górnych od kierunku ustępstw τ odróżnia algorytm EPO od 

algorytmu PDAE/M (patrz rozdział 9), którego celem jest wyznaczanie skończonych 

reprezentacji całego zbioru wariantów efektywnych. 

Algorytm EPO stanowi realizację przedstawionej i rozwiniętej w rozprawie 

koncepcji połączenia metod analitycznych z zakresu optymalizacji wielokryterialnej 

z algorytmami heurystycznymi, w celu uzyskania precyzyjnej i niezależnej od 

przybliżenie elementu *y  

f2(x) 

Z 

f1(x) 

Rysunek 10.13. Przypadek ocen, których oszacowania są niewyznaczalne przy 
niedokładnym przybliżeniu elementu * .y  

oceny o niewyznaczalnych 
oszacowaniach 
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apriorycznej znajomości zbioru elementów efektywnych metody kontroli jakości 

rozwiązań. 

Przy konstrukcji algorytmu EPO nie przestrzegaliśmy rygorystycznie 

postulowanego w podrozdziale 8.1 założenia o limitowaniu liczby obliczeń wartości 

funkcji kryterialnych .if  Podyktowane to zostało chęcią czytelnego przedstawienia idei 

lokalnego sterowania dokładnością oszacowań. Możliwe modyfikacje algorytmu EPO, 

prowadzące do ograniczenia liczby tych obliczeń, przedstawione zostaną w rozdziale 

12. 

W tym rozdziale zrealizowaliśmy założone cele posługując się jedynie 

skończonymi zbiorami przestrzeni wariantów i przestrzeni ocen, wyznaczanymi przez 

algorytm PDAE/M i algorytm EPO. W ten sposób osiągnęliśmy możliwość całkowitej 

eliminacji obliczeń optymalizacyjnych (w klasycznym rozumieniu tego terminu) 

z wielokryterialnych problemów decyzyjnych. 

W kolejnym rozdziale rozprawy wykorzystamy algorytm PDAE/M oraz algorytm 

EPO do zaprezentowania, w całości opartej o obliczenia przybliżone, metody 

rozwiązywania zadania decyzyjnego (7.1).  
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Rozdział 11 

 

Metoda rozwiązania zadania 
decyzyjnego 
 
11.1 Wstęp 

W założeniach do metody rozwiązania zadania decyzyjnego (7.1) (patrz 

podrozdział 8.5) przyjęliśmy, że decydent ujawnia swoje preferencje wobec 

oczekiwanego rozwiązania zadania (7.9) dokonując przeglądu zbioru ocen 

efektywnych. Decydent dokonuje takiego przeglądu poprzez wskazywanie kierunków 

ustępstw τ i wartościowanie oszacowań ocen ( ),f τ  wyznaczanych z zadaną przez niego 

dokładnością. W rozdziale 9 i w rozdziale 10 zaproponowaliśmy oparte na zasadzie 

obliczeń ewolucyjnych algorytmy PDAE/M oraz EPO, za pomocą których mogą być 

wyznaczane oszacowania oceny efektywnej ( )f τ  wskazanej kierunkiem ustępstw τ. 

Przypomnijmy, że algorytm EPO wyznacza (o ile to możliwe) taki szkielet dolny DS  

i taką aproksymacją górną ,GA  które gwarantują osiągnięcie zadanej dokładności 

oszacowania dla zadanego kierunku ustępstw τ. 

Poniżej, w podrozdziale 11.2, przedstawimy kompletną metodę rozwiązania 

zadania decyzyjnego (7.1). W podrozdziale 11.3 powrócimy do zagadnień handlu 

wielkopowierzchniowego, aby na przykładzie prostego choć nietrywialnego przykładu 

zobrazować możliwość wykorzystania tej metody w praktyce. 

 
11.2 Metoda rozwiązania zadania decyzyjnego (7.1) 

11.2.1 Faza ujawniania preferencji decydenta  

W fazie ujawniania preferencji decydent dokonuje identyfikacji oceny najbardziej 

preferowanej. W tym celu decydent posługuje się algorytmem EPO, wprowadzonym 

i opisanym w rozdziale 10. 
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11.2.2 Faza identyfikacji rozwiązania 

Wynikiem fazy ujawniania preferencji jest kierunek ustępstw τ wskazujący na 

ocenę najbardziej preferowaną ( ).f τ  Jak to zostało przedstawione w rozdziale 8, 

wyznaczenie oceny ( )f τ  i odpowiadającego jej wariantu x, będącego wariantem 

najbardziej preferowanym, sprowadza się do wyznaczenia rozwiązania skalarnego 

zadania optymalizacyjnego (8.1) dla ( ) 1
,  1, , .i i i kλ τ −= = …  Do wyznaczenia 

przybliżonego rozwiązania tego zadania możemy zastosować dowolny algorytm 

ewolucyjny przeznaczony do rozwiązywania skalarnych zadań optymalizacji 

z ograniczeniami (ewolucyjna optymalizacja skalarna – EOS). W naszym przypadku, 

algorytm EOS musi rozwiązać zadanie optymalizacyjne: 

0

min ( ),
x X

w x
∈

     (11.1) 

gdzie ( )*

1
( ) max ( ) .i i i

i k
w x y f xλ

≤ ≤
= −  

Zauważmy, że po zakończeniu fazy ujawniania preferencji dysponujemy zbiorem 

wariantów decyzyjnych złożonym ze wszystkich elementów szkieletów dolnych, 

wyznaczonych zarówno przez algorytm PDAE/M jak i przez algorytm EPO. Oznaczmy 

ten zbiór przez M. 

Elementy zbioru M mogą być wykorzystane do tworzenia początkowej 

(wyjściowej) populacji elementów dla algorytmu EOS zamiast losowego wyboru 

elementów zbioru dopuszczalnego 0.X  Z punktu widzenia efektywności obliczeń jest to 

postępowanie racjonalne. Dla potrzeb utworzenia początkowej populacji elementów dla 

algorytmu EOS z funkcją celu ( )w x , specjalne znaczenie mają elementy zbioru: 

arg min ( ),
x M

M w xτ

∈
=  

gdzie ( ) 1
,  1, , .i i i kτ λ −= = …  

 
11.2.3 Schemat metody 

Schemat metody rozwiązania zadania decyzyjnego (7.1) przedstawia rysunek 11.1.  

Oczywiście schemat sam w sobie nie wnosi do istniejącego stanu wiedzy żadnych 

nowych elementów, natomiast elementem nowatorskim są proponowane w rozprawie 

metodyczne i techniczne narzędzia dla realizacji poszczególnych faz schematu. 
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Jednym z takich, dotąd nie omówionych narzędzi, jest idea repozytorium par 

( , )D GS A  (patrz rysunek 11.1). Idea repozytorium służy zwiększeniu efektywności 

obliczeń w fazie ujawniania preferencji, w fazie identyfikacji rozwiązania (wybór 

punktu startowego) a także w przypadku modyfikacji modelu bazowego (7.9). Idea 

repozytorium została wykorzystana w przykładzie przedstawionym w następnym 

podrozdziale. 

 
11.2.4 Techniczne aspekty implementacji metody 

Zauważmy, że chcąc wykorzystać ocenę dowolnego wariantu decyzyjnego x 

znajdującego się w repozytorium, musimy wykonać obliczenia wartości funkcji 

kryterialnych ( ).if x  Zatem w repozytorium przechowywane powinny być nie tylko 

warianty (w postaci szkieletów dolnych DS ), ale i ich oceny (zbiory ( )Df S ). 

Analogiczny zabieg należy zastosować do elementów aproksymacji górnych 

przechowywanych w repozytorium. Pozwala to na ograniczanie liczby obliczeń 

wartości funkcji kryterialnych if  w proponowanej metodzie. Przykładowe obliczenia, 

które przeprowadzimy w dalszej części rozdziału będą wykonane przy pomocy 

oprogramowania, w którym uwzględniono przechowywanie wariantów decyzyjnych 

i elementów niedopuszczalnych w repozytorium wraz z ich ocenami13. 

                                                 
13 Jest to szeroko stosowana w komputerowych realizacjach algorytmów ewolucyjnych praktyka nawet 
w przypadku, gdy koszt wyznaczania ocen wariantów decyzyjnych nie jest krytyczny. 

START 

Sformułowanie modelu bazowego 
(7.9) dla problemu decyzyjnego (7.1) 

Faza ujawniania preferencji 

Faza identyfikacji rozwiązania 

STOP 

Rysunek 11.1. Schemat metody rozwiązania zadania decyzyjnego (7.1). 

Repozytorium par 
(SD, AG) 
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11.3 Metoda rozwiązania zadania decyzyjnego (7.1) – przykład 
 obliczeń 

Działanie metody przedstawionej w podrozdziale 11.2 zilustrujemy na prostym 

przykładzie, w którym powrócimy do zagadnień dotyczących handlu 

wielkopowierzchniowego. Zakładamy więc, że decydent stoi przed problemem 

rozwiązania zadania decyzyjnego (7.1) dla SW. 

W kolejnych podrozdziałach przedstawiamy etapy rozwiązania zadania 

decyzyjnego (7.1). 

 
11.3.1 Sformułowanie modelu bazowego 

Przykład uwzględnia trzy jednostki decyzyjne SWl ( 1,2,3l = ) oraz zainstalowane 

w nich systemy wspomagania decyzyjnego SWDl : 

• SWD1 – SWD jednostki decyzyjnej SW1 – Marketing, 

• SWD2 – SWD jednostki decyzyjnej SW2 – Logistyka, 

• SWD3 – SWD jednostki decyzyjnej SW3 – Obsługa Nabywcy. 

Zakładamy, że decydent dysponuje zasobem finansowym 1 120u =  jednostek na 

działania operacyjne wszystkich jednostek decyzyjnych i że jest to jedyne ograniczenie 

zasobowe. Oznacza to, że ( )1 ,l lx x=  dlatego na użytek tego przykładu dolny indeks 

wskazujący na liczbę porządkową zasobu będziemy pomijać. 

Przyjmujemy istnienie następujących ograniczeń na zmienne decyzyjne: 

3

1

120,l

l

x
=

≤∑        (11.2) 

20,  2,3,lx l≥ =       (11.3) 

1 27.x ≥        (11.4) 

Ograniczenie (11.3) ustala minimalny poziom zasobu, jaki powinien być 

przydzielony do jednostki decyzyjnej Logistyka i jednostki decyzyjnej Obsługa 

Nabywcy. Ograniczenie (11.4) ustala minimalny poziom zasobu, jaki powinien być 

przydzielony do jednostki decyzyjnej Marketing. Ograniczenia (11.2)-(11.4) definiują 

zatem zbiór 0X  dopuszczalnych przydziałów zasobu do jednostek decyzyjnych. 
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Zakładamy, że SWD2 i SWD3 potrzebują do wykonania swoich obliczeń wyniku 

działania SWD1, a więc ich odwzorowania q zależą nie tylko od przydzielonych 

jednostkom 2 i 3 zasobów (jak to ma miejsce w formule (7.4)). Uwzględniamy więc 

przypadek, w którym działanie jednostki decyzyjnej Logistyka i jednostki decyzyjnej 

Obsługa Nabywcy zależne jest od działań jednostki decyzyjnej Marketing. Jest to 

świadome, uogólniające wyjście poza model (7.4). 

Załóżmy dalej, że wyniki działań poszczególnych SWD, czyli ,  1,2,3,lq l =  dane 

są za pomocą następujących funkcji (co imituje dla potrzeb przykładu działanie 

poszczególnych SWDl): 

( )0,351 1 1 1( ) 200 ,v q x x= =      (11.5) 

12 2 2 1 /700 2( , ) 0,1e ,vv q x v x−= =      (11.6) 

13 3 3 1 /500 3( , ) 0,3e .vv q x v x−= =     (11.7) 

W powyższych zależnościach współczynniki przyjęto w sposób arbitralny. 

Funkcja (11.5) reprezentuje prognozowany przychód SW, przy przydzielonym 

jednostce decyzyjnej Marketing zasobie w wysokości 1.x  Przyjęto tu szeroko spotykane 

w literaturze z dziedziny marketingu odwzorowanie potęgowe, obrazujące zależność 

popytu od nakładów na marketing. 

Funkcja (11.6) reprezentuje liczbową miarę przyrostu (względem aktualnego 

poziomu) satysfakcji nabywcy z dostępności produktów na półkach przy przydzielonym 

jednostce decyzyjnej Logistyka zasobie w wysokości 2.x  

Funkcja (11.7) reprezentuje liczbową miarę przyrostu (względem aktualnego 

poziomu) satysfakcji nabywcy z obsługi przy przydzielonym jednostce decyzyjnej 

Obsługa Nabywcy zasobie w wysokości 3.x  

Postacie funkcji (11.6) i (11.7) uzależniają tempo przyrostu satysfakcji nabywcy 

przy przekazanym jednostce decyzyjnej Logistyka i jednostce decyzyjnej Obsługa 

Nabywcy zasobie od prognozowanego przychodu generowanego przez jednostkę 

decyzyjną Marketing ( 1v ). 

Załóżmy, że decydent określił kryteria, według których oceniał będzie działanie 

jednostek decyzyjnych, przy pomocy następujących funkcji 1 2 3( ),  ( ),  ( )s v s v s v: 
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1 1 2 3
1( ) ( ),s v gv x x x= − + +      (11.8) 

2 3
2( ) ,s v v v= +       (11.9) 

1
3( ) .s v v=         (11.10) 

Funkcja (11.8) określa zysk sprzedawcy przy uwzględnieniu zasobów 

przekazanych do jednostek decyzyjnych i założeniu, że zysk osiągnięty dla przychodu 

o wielkości 1v  wynosi 1gv , gdzie dla potrzeb przykładu przyjęto 0,2.g =  

Funkcja (11.9) określa przyrost satysfakcji nabywcy z działań jednostki decyzjnej 

Logistyka i jednostki decyzyjnej Obsługa Nabywcy łącznie. 

Funkcja (11.10) określa prognozowany przychód SW wynikający z działań 

jednostki decyzyjnej Marketing. 

Złożenie funkcji q i s definiuje funkcję f dla oceny wariantów decyzyjnych: 

( ) 0( ) ( ) ,     .f x s q x x X= ∈       (11.11) 

Formuła (11.11) definiuje model bazowy (7.9) dla zadania decyzyjnego (7.1) dla 

rozpatrywanego przykładu. 

 
11.3.2 Faza ujawniania preferencji decydenta 

Załóżmy, że decydent wskazał ograniczenia na wartości współrzędnych ocen: 

0,  1,2,3,iL i= =  1 100,U =  2 10,U =  3 1100.U =  

Dla algorytmów PDAE/M i EPO określono przestrzeń decyzyjną 

{ }3 |   0 140,  1,2,3 ,DEC iX x x i= ∈ ≤ ≤ =ℝ  przy czym zachodzi 0 .DECX X⊂  

Dla potrzeb fazy ujawniania preferencji uruchomiony został algorytm PDAE/M14. 

Algorytm wyznaczył szkielet dolny a
DS  i aproksymację górną a

GA  (w tym przypadku 

zastosowano operację filtracji – patrz podrozdział 9.3.2). Para (aDS , a
GA ) 15 została 

zapamiętana w repozytorium. Aby uniknąć konieczności rozwiązywania zadań 

optymalizacyjnych, współrzędne elementu *y  zostały przybliżone za pomocą formuły 

                                                 
14 Parametry, z jakimi został uruchomiony na potrzeby tego przykładu algorytm PDAE/M oraz algorytm 
EPO, zostały zamieszczone w dodatku E.  
15 Szkielety dolne i aproksymacje górne wyznaczone w tym rozdziale zamieszczono w dodatku E. 
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( ) ( )
max , 1,2,3

a a
D G

i
y f S f A

y i
∈ ∪

= , co w tym przypadku prowadzi do wartości (67,22, 6,58, 

911,07)  16. 

Poniżej przedstawiono przebieg hipotetycznego, interakcyjnego procesu 

decyzyjnego, który wykorzystuje algorytm EPO oraz dane przechowywane 

repozytorium. 

Interakcja 1 

Decydent zadał kierunek ustępstw 1 (10,  10,  10)τ =  i zażądał wyznaczenia 

oszacowania oceny 1( ).f τ  Spośród par ( ,D GS A ) przechowywanych w repozytorium (na 

tym etapie jedyną taką parą jest para ( a
DS , a

GA )) największą dokładność oszacowania 

otrzymano dla pary (a
DS , a

GA ): 

1( , ) (62,30,  1,67, 906,15),aL Sτ =  

1( , ) (63,22,  1,94, 1100,00),aU Aτ =  

1( , , ) 0,70.a aS Aε τ =  

W oparciu o szkielet dolny a
DS  wyznaczono zakres zmienności funkcji 

kryterialnych: 

min ( ) (10,83,  1,6,  635,00),a
Df S =  

max( ) (67,21,  6,57,  911,06).a
Df S =  

Decydent założył większą dokładność oszacowania, 0,1zε = . Algorytm EPO 

wyznaczył parę ( b
DS , b

GA ) zapewniającą żądaną dokładność (para ta została zapamiętana 

w repozytorium) w 1 iteracji. Otrzymano następujące wektory oszacowań 

współrzędnych oraz dokładność oszacowania: 

1( , ) (62,30,  1,67, 906,15),b
DL Sτ =  

1( , ) (62,88,  1,85, 906,48),b
GU Aτ =  

1( , , ) 0,04.b b
D GS Aε τ =  

                                                 
16 Dla poprawy przybliżenia *y  należałoby wyznaczać je dynamicznie, z uwzględnieniem wszystkich 

elementów szkieletów dolnych DS  i aproksymacji górnych GA  generowanych w trakcie algorytmu, ta 

wersja nie została jednak w przykładzie zrealizowana, gdyż przykład ten ma charakter przede wszystkim 
poglądowy. 
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Interakcja 2 

Decydent, na podstawie wyznaczonego oszacowania oceny 1( ),f τ  stwierdził, że 

ocena ta charakteryzuje się małą wartością przyrostu satysfakcji nabywcy ( 1
2( )f τ ) 

i zażądał wyznaczenia oszacowania oceny ( )f τ  dla 2 (10,  5,  10).τ =  Spośród par 

( ,D GS A ) przechowywanych w repozytorium największą dokładność oszacowania 

uzyskano dla pary (b
DS , b

GA ): 

2( , ) (57,67,  1,81, 901,52),b
DL Sτ =  

2( , ) (58,46,  1,94, 902,70),b
GU Aτ =  

2( , , ) 0,03.b b
D GS Aε τ =  

Załóżmy, że decydent uznał uzyskaną dokładność oszacowania za wystarczającą. 

Zauważmy, że oszacowanie oceny na tym etapie zostało wyznaczone na podstawie 

przechowywanych w repozytorium szkieletów dolnych i aproksymacji górnych. W tym 

przypadku zatem nie było potrzeby wykonania żadnych dodatkowych obliczeń wartości 

funkcji kryterialnych. 

Interakcja 3 

Decydent, na podstawie wyznaczonego oszacowania oceny 2( )f τ  stwierdził, że 

ocena ta wciąż charakteryzuje się małą wartością przyrostu satysfakcji nabywcy, przy 

jednocześnie dużej wartości sprzedaży ( 2
3( )f τ ). Zażądał więc wyznaczenia 

oszacowania oceny 3( )f τ  dla 3 (10,  2,  15)τ = . Spośród par ( ,D GS A ) 

przechowywanych w repozytorium największą dokładność oszacowania uzyskano dla 

pary ( b
DS , b

GA ): 

3( , ) (44,41,  2,02, 876,86),b
DL Sτ =  

3( , ) (50,36,  3,05, 891,37),b
GU Aτ =  

3( , , ) 0,21.b b
D GS Aε τ =  

Decydent założył większą dokładność oszacowania, 0,05.zε =  Algorytm EPO 

wyznaczył parę ( c
DS , c

GA ), zapewniającą żądaną dokładność (para ta została zapamiętana 

w repozytorium) w 31 iteracjach. Uzyskano następujące wektory oszacowań 

współrzędnych oraz dokładność oszacowania: 
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3( , ) (45,28,  2,20, 878,17),c
DL Sτ =  

3( , ) (46,61,  2,45, 880,58),c
GU Aτ =  

3( , , ) 0,05.c c
D GS Aε τ =  

Interakcja 4 

Decydent zadał kierunek ustępstw 4 (10,  1,  20)τ =  i zażądał wyznaczenia 

oszacowania oceny 4( ).f τ  Spośród par ( ,D GS A ) przechowywanych w repozytorium 

największą dokładność oszacowania uzyskano dla pary (b
DS , b

GA ): 

4( , ) (27,75,  2,64, 832,13),b
DL Sτ =  

4( , ) (40,60,  4,11, 886,16),b
GU Aτ =  

4( , , ) 0,29.b b
D GS Aε τ =  

Interakcja 5 

Decydent zadał kierunek ustępstw 5 (2,  10,  20)τ =  i zażądał wyznaczenia 

oszacowania oceny 5( ).f τ  Spośród par ( ,D GS A ) przechowywanych w repozytorium, 

największą dokładność oszacowania uzyskano dla pary (b
DS , b

GA ): 

5( , ) (66,07,  0,85, 899,61),b
DL Sτ =  

5( , ) (66,73,  1,60, 902,70),b
GU Aτ =  

5( , , ) 0,15.b b
D GS Aε τ =  

Interakcja 6 

Decydent zadał kierunek ustępstw 6 (10,  1,  1)τ =  i zażądał wyznaczenia 

oszacowania oceny 6( ).f τ  Spośród par ( ,D GS A ) przechowywanych w repozytorium 

największą dokładność oszacowania uzyskano dla pary (b
DS , b

GA ): 

6( , ) (18,52,  1,71, 906,20),b
DL Sτ =  

6( , ) (40,60,  4,10, 909,88),b
GU Aτ =  

6( , , ) 0,48.b b
D GS Aε τ =  

Decydent założył większą dokładność oszacowania, 0,1.zε =  Algorytm EPO nie 

był w stanie wyznaczyć oszacowania z zadaną dokładnością, uzyskując jedynie 

dokładność 0,17. Dokładność ta została uzyskana dla pary (d
DS , d

GA ) w 32 iteracjach 
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algorytmu EPO, po czym 10 kolejnych prób wyznaczenia pary ( ,D GS A ) zapewniającej 

większą dokładność zakończyły się niepowodzeniem i działanie algorytmu zostało 

przerwane. Para (dDS , d
GA ) została zapamiętana w repozytorium. Uzyskano następujące 

wektory oszacowań współrzędnych oraz dokładność oszacowania: 

6( , ) (19,00,  1,76, 906,25),d
DL Sτ =  

6( , ) (27,79,  2,63, 907,40),d
GU Aτ =  

6( , , ) 0,17.d d
D GS Aε τ =  

Interakcja 7 

Decydent zadał kierunek ustępstw 7 (10,  1,  30)τ =  i zażądał wyznaczenia 

oszacowania oceny 7( ).f τ  Spośród par ( ,D GS A ) przechowywanych w repozytorium 

największą dokładność oszacowania uzyskano dla pary (d
DS , d

GA ): 

7( , ) (33,63,  3,22, 810,30),d
DL Sτ =  

7( , ) (36,40,  3,48, 818,91),d
GU Aτ =  

7( , , ) 0,05.d d
D GS Aε τ =  

Decydent uznał wyznaczoną dokładność oszacowania za satysfakcjonującą. 

Interakcja 8 

Na podstawie oszacowania oceny 7( ),f τ  decydent stwierdził, że w stosunku do 

7( )f τ  preferowałby ocenę, która charakteryzuje się jeszcze większym zyskiem przy 

zbliżonym przyroście satysfakcji nabywcy, a mniejszym poziomem przychodu. 

Decydent zadał kierunek ustępstw 8 (5,  1,  60)τ =  i zażądał wyznaczenia 

oszacowania oceny 8( ).f τ  Spośród par ( ,D GS A ) przechowywanych w repozytorium 

największą dokładność oszacowania uzyskano dla pary (d
DS , d

GA ): 

8( , ) (50,27,  3,20, 707,65),d
DL Sτ =  

8( , ) (51,34,  3,53, 722,27),d
GU Aτ =  

8( , , ) 0,07.d d
D GS Aε τ =  

Decydent założył większą dokładność oszacowania, 0,02.zε =  Algorytm EPO 

wyznaczył parę ( e
DS , e

GA ), zapewniającą żądaną dokładność (para ta została zapamiętana 
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w repozytorium) w 7 iteracjach. Otrzymano następujące wektory oszacowań 

współrzędnych oraz dokładność oszacowania: 

8( , ) (50,33,  3,21, 708,40),e
DL Sτ =  

8( , ) (51,34,  3,30, 713,90),e
GU Aτ =  

8( , , ) 0,02.e e
D GS Aε τ =  

Decydent uznał, że kierunek ustępstw 8τ  najpełniej opisuje jego preferencje 

względem rozwiązania zadania i postanowił zakończyć fazę ujawniania preferencji. 

W interakcji 6 wykorzystany został mechanizm sygnalizowany w podrozdziale 

10.4, gwarantujący, że algorytm EPO nie wchodzi w nieskończoną pętlę działań nawet, 

gdy kryterium zatrzymania tego algorytmu (krok 1) nigdy nie jest spełnione. 

Modyfikacja ta polega ona na tym, że jeśli w j-tej iteracji algorytm EPO w h próbach (h 

jest dodatkowym parametrem algorytmu) algorytm nie wyznaczy pary ( DS , GA ) będącej 

źródłem lepszego oszacowania od pary (j
DS , j

GA ), jego praca jest przerywana. 

 
11.3.3 Faza identyfikacji rozwiązania 

Dla potrzeb identyfikacji rozwiązania zadania decyzyjnego wykorzystano algorytm 

EOS o nazwie GENOCOP III pobrany ze strony WWW (źródła internetowe: 

GENOCOP III). Algorytm ten jest modyfikacją algorytmu GENOCOP II, którego opis 

zamieszczono w (Michalewicz, 2003). Algorytm GENOCOP III rozpoczyna działanie 

od próby wyznaczenia elementu dopuszczalnego, od którego rozpocznie się eksploracja 

zbioru 0.X  Jeśli po ustalonej wartością parametru NTRIES liczbie prób algorytm nie 

jest w stanie wyznaczyć takiego elementu, prosi on użytkownika o jego podanie.  

Algorytm GENOCOP III wykorzystano w rozpatrywanym przykładzie dla 

wyznaczenia rozwiązania zadania (7.1) poprzez rozwiązanie zadania optymalizacyjnego 

(11.1), gdzie ( ) 18 ,  1,2,3.i i iλ τ
−

= =  

Parametrowi NTRIES nadano wartość 0, aby algorytm GENOCOP III nie 

wyznaczał elementu dopuszczalnego lecz oczekiwał na podanie go przez użytkownika. 

Postępowanie takie jest racjonalne z powodu ograniczania liczby obliczeń wartości 

funkcji kryterialnych, gdyż po zakończeniu fazy ujawniania preferencji dysponujemy na 

ogół licznym zbiorem wariantów decyzyjnych (w postaci przechowywanych 
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w repozytorium szkieletów dolnych DS ). Dla potrzeb rozwiązania zadania (11.1) za 

punkt startowy algorytmu GENOCOP III przyjęto element 

8
1( , ) (37,19,  20,04,  34,22),edtL Sτ =  determinujący wartość oszacowania od dołu 

współrzędnej 8
1( ).f τ  

Algorytm GENOCOP III wyznaczył rozwiązanie (37,18,  20,03,  34,22)x =  

zadania (11.1), któremu odpowiada ocena ( ) (50,37,  3,21,  709,00).f x =  Zauważmy, 

że zgodnie z ideą oszacowań, ocena ( )f x  znajduje się wewnątrz prostopadłościanu 

wyznaczonego przez wektor 8( , )eL Sτ  i wektor 8( , ).eU Aτ  

Współrzędne wariantu x  określają zatem najbardziej preferowany przez decydenta 

sposób rozdysponowania zasobu 1u  wśród jednostek decyzyjnych Marketing (37,18 

jednostek zasobu), Logistyka (20,03 jednostek zasobu) i Obsługa Nabywcy (34,22 

jednostek zasobu). Rozdysponowanie zasobu 1u  określone przez wariant x  prowadzi 

zatem do takiego działania poziomu operacyjnego (przypomnijmy określonego poprzez 

odwzorowania ,  1,2,3lq l = ), przy którym decydent spodziewa się osiągnąć: 

• zysk o wartości 50,37 ( 1( )f x ); 

• łączny przyrost satysfakcji nabywcy z działań jednostek decyzyjnych Logistyka 

i Obsługa Nabywcy o wartości 3,21 ( 2( )f x ); 

• prognozowany przychód wynikający z działań jednostki decyzyjnej Marketing 

o wartości 709,00 ( 3( ).f x )  

 
11.4 Podsumowanie  

Przedstawiliśmy w tym rozdziale kompletną metodę rozwiązania zadania 

decyzyjnego (7.1), której szkic zaprezentowano w podrozdziale 8.5. W metodzie tej 

wykorzystuje się zaproponowane w rozprawie algorytmy: PDAE/M, EPO oraz dowolny 

algorytm z grupy algorytmów EOS. Postulat ograniczenia liczby obliczeń wartości 

funkcji kryterialnych został w tej metodzie zrealizowany poprzez zastosowanie 

w fazie ujawniania preferencji lokalnego poprawiania oszacowań ocen efektywnych. 

Zapamiętywanie w repozytorium wyznaczonych przez algorytm PDAE/M i algorytm 

EPO szkieletów dolnych i aproksymacji górnych pozwala na wielokrotne 
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wykorzystanie wyznaczonych w trakcie trwania procesu decyzyjnego wariantów 

decyzyjnych i elementów niedopuszczalnych. 

Rozdział ten zawiera również przykład zastosowania zaproponowanej metody do 

rozwiązania ilustracyjnego, choć wcale nietrywialnego, zadania decyzyjnego (7.1) 

z zakresu problematyki handlu wielkopowierzchniowego. 

W fazie identyfikacji rozwiązania zastosowano algorytm GENOCOP III z grupy 

algorytmów EOS oraz skorzystano z możliwości użycia wariantów decyzyjnych 

przechowywanych w repozytorium jako elementów wyjściowej populacji dla tego 

algorytmu. Wykorzystanie dla potrzeb algorytmu EOS wariantów decyzyjnych 

przechowywanych w repozytorium prowadzi do redukcji ogólnego nakładu obliczeń. 

Zauważmy, że w repozytorium znajdować może się taki wariant 0x X∈ , którego 

ocena ( )f x  zawarta jest w prostopadłościanie wyznaczonym przez oszacowanie tej 

oceny. Zaprezentowanie decydentowi, po zakończeniu fazy ujawniania preferencji, 

wariantu x może skutkować uznaniem przez decydenta tego wariantu za rozwiązanie 

zadania (7.1). W takim przypadku przystąpienie do fazy identyfikacji rozwiązania nie 

jest konieczne. 

Zwróćmy uwagę także na fakt, że w zaproponowanym repozytorium 

przechowywane są jedynie szkielety dolne i aproksymacje górne. Możliwe jest jednak 

poszerzenie zakresu przechowywanych w repozytorium danych o wszystkie warianty 

decyzyjne i elementy niedopuszczalne, wyznaczone w fazie ujawniania preferencji. 

Wątek polegający na efektywnym wykorzystaniu tych informacji w trakcie trwania 

procesu decyzyjnego nie był jednak w rozprawie badany. 

W rozdziale 12 przedstawimy potencjalne kierunki dalszych badań, które mogą 

przyczynić się do efektywnych, komputerowych realizacji przedstawionej w tym 

rozdziale metody rozwiązania zadania (7.1). 
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Rozdział 12 

 

Podsumowanie i potencjalne kierunki 
dalszych badań 
 
12.1 Podsumowanie 

Sformułowane w rozdziale 3 zadanie badawcze zostało rozwiązane w całości. 

Zaproponowany w rozdziale 7 Model Zintegrowany ustanawia ramy formalne dla 

wspomagania podejmowania decyzji w sklepie wielkopowierzchniowym. 

Wyabstrahowanie tego modelu umożliwia rozwiązywanie wielokryterialnych 

problemów decyzyjnych szczebla zarządczego w praktyce. Model Zintegrowany 

pozwala wykorzystywać już istniejące modele cząstkowe, stworzone dla potrzeb 

rozwiązywania problemów decyzyjnych z różnych obszarów funkcjonowania sklepu 

wielkopowierzchniowego, poprzez integrację informacji dostarczonych przez te modele 

dla potrzeb wspomagania podejmowania decyzji przez zarząd sklepu. Takie holistyczne 

spojrzenie na problematykę podejmowania decyzji w sklepie wielkopowierzchniowym 

jest nowatorskie i według wiedzy autora nie było dotąd prezentowane w literaturze. 

Mimo że struktura Modelu Zintegrowanego została zaprojektowana w oparciu 

o rozpoznanie problemów podejmowania decyzji w handlu wielkopowierzchniowym, 

model ten ma charakter uniwersalny i może znaleźć zastosowanie także w innych 

dziedzinach, w którym występują złożone, wielokryterialne problemy decyzyjne.  

W rozdziałach 8-11 przedstawiono metodykę rozwiązywania zadania decyzyjnego 

(7.1), uwzględniającą charakter i strukturę Modelu Zintegrowanego, w szczególności 

fakt nieanalitycznej, w ogólnym przypadku, postaci wektora funkcji kryterialnych ( )f ⋅  

oraz założenie o konieczności uwzględnienia kosztu obliczeń wartości tych funkcji. 

Zaproponowana w tych rozdziałach modyfikacja idei oszacowań współrzędnych ocen 

efektywnych wskazywanych kierunkami ustępstw umożliwia efektywną pod względem 

obliczeniowym realizację procesu decyzyjnego (zgodnie z metodykami 

Wielokryterialnego Podejmowania Decyzji), prowadzącego do wyznaczenia 

rozwiązania zadania (7.1). Wykorzystanie oszacowań współrzędnych ocen dla potrzeb 
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procesu decyzyjnego wymagało rozwinięcia idei algorytmów heurystycznych, 

stosowanych do wyznaczania zbioru wariantów efektywnych. Dla potrzeb rozprawy 

zmodyfikowano ideę algorytmów Ewolucyjnej Optymalizacji Wielokryterialnej. 

Modyfikacja ta polega na wykorzystaniu zarówno elementów dopuszczalnych ( 0x X∈ ), 

jak i elementów niedopuszczalnych ( 0x X∉ ) do wyznaczania przybliżeń zbioru 

wariantów efektywnych. Według wiedzy autora takie rozwinięcie Ewolucyjnej 

Optymalizacji Wielokryterialnej nie było jak dotąd prezentowane w literaturze. 

Wykorzystanie idei wyznaczenia oszacowań współrzędnych ocen z wykorzystaniem 

algorytmów Ewolucyjnej Optymalizacji Wielokryterialnej pozwala na wyeliminowanie 

(lub znaczną redukcję) obliczeń optymalizacyjnych z metod Wielokryterialnego 

Podejmowania Decyzji. Zaproponowana metoda jest także koncepcyjnie prosta, więc – 

jak to zilustrowano w rozdziale 11 – może być łatwo stosowana w praktyce. 

 
12.2 Potencjalne kierunki dalszych badań 

12.2.1 Szkielety górne i aproksymacje górne 

Zaproponowane w rozprawie definicje szkieletu górnego (definicja 8.6) oraz 

aproksymacji górnej (definicja 9.1) nie są jedynymi możliwymi definicjami zbiorów, 

które mogą, zgodnie z intuicją, stanowić przybliżenie „od góry” zbioru ( )0 .E X  Jedna 

z możliwych modyfikacji definicji aproksymacji górnej i definicji szkieletu górnego 

została wskazana w podrozdziale 9.7. Celowym byłoby przebadanie własności 

alternatywnych definicji aproksymacji zbioru ( )0E X  „od góry” dla potrzeb oszacowań 

współrzędnych ocen efektywnych z zadaną dokładnością. 

 
12.2.2 Algorytmy heurystyczne do wyznaczania szkieletów dolnych 

i aproksymacji górnych 

Zaproponowane w rozprawie algorytmy PDAE/M i EPO ilustrują możliwość 

jednoczesnego wyznaczania szkieletów dolnych i aproksymacji górnych. Jak to już 

zostało wspomniane w podrozdziale 10.8, przy ich konstrukcji, dla czytelności 

prezentacji idei modyfikacji algorytmów Ewolucyjnej Optymalizacji Wielokryterialnej, 

nie był ściśle przestrzegany postulat minimalizowania liczby obliczeń wartości funkcji 

kryterialnych. Pod tym kątem celowe byłoby zatem podjęcie dalszych badań nad 

bardziej efektywnymi realizacjami obu algorytmów. Na przykład w algorytmie 
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PDAE/M następuje systematyczna modyfikacja każdego elementu szkieletu dolnego. 

Możliwe jest powielenie tego schematu dla aproksymacji górnych. Innym możliwym 

wątkiem, wartym zbadania, jest taka modyfikacja algorytmu EPO, która pozwalałaby na 

wykorzystywanie każdego wyznaczonego w trakcie działania tego algorytmu elementu 

dopuszczalnego lub niedopuszczalnego. Postępowanie takie byłoby racjonalne 

ze względu na ograniczanie liczby obliczeń wartości funkcji kryterialnych. 

Algorytm PDAE/M oraz algorytm EPO wymagają określenia wartości parametrów 

sterujących ich działaniem (np. parametr θ  algorytmu EPO). W konsekwencji naturalne 

wydaje się podjęcie badań nad wpływem wartości tych parametrów na jakość 

wyznaczanych przez oba algorytmy rozwiązań. Zastosowane w obu algorytmach 

sposoby modyfikowania elementów mogą być zastąpione przez inne mechanizmy. 

Jakość wyznaczanych przez oba algorytmy rozwiązań może być zależna zarówno od 

wymiaru przestrzeni decyzyjnej, jak i wymiaru przestrzeni ocen. Wątek ten wart jest 

zbadania w kontekście wykorzystania obu algorytmów dla zadań o znacznej 

wymiarowości. 

Zaproponowane w algorytmie PDAE/M rozwinięcie idei algorytmów 

ewolucyjnych może być zastosowane do już istniejących algorytmów Ewolucyjnej 

Optymalizacji Wielokryterialnej (patrz podrozdział 9.3.1) tak, aby i one, w miejsce 

wyznaczania jedynie szkieletów dolnych, wyznaczały jednocześnie szkielety dolne 

i aproksymacje górne. Rozwinięcie to może być także zastosowane dla innej klasy 

algorytmów heurystycznych, wyznaczających przybliżenia zbioru wariantów 

efektywnych. 

Wydaje się, że celowe byłoby również poddanie działania zaproponowanych 

algorytmów PDAE/M i EPO analizie probabilistycznej. Dla praktycznych zastosowań 

obu algorytmów ważne jest bowiem zarówno oszacowanie szybkości zbieżności 

jak i oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzenia G GS A≠  w momencie zatrzymania 

algorytmów. 

 
12.2.3 Wykorzystywanie oszacowań ocen efektywnych w procesie decyzyjnym 

W fazie ujawniania preferencji decydent otrzymuje zamiast ocen efektywnych ich 

oszacowania. Z praktycznego punktu widzenia istotnym wydaje się podjęcie badań nad 

efektywnością procesu decyzyjnego opartego o oszacowania ocen efektywnych. 
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Wskazanie przez decydenta preferowanego przez niego rozwiązania może być 

wynikiem obserwacji jedynie zgrubnych oszacowań ocen efektywnych. Badanie 

skłonności decydentów do podejmowania decyzji w oparciu o oszacowania ocen może 

być istotne dla rozwoju metod przybliżonych WPD szczególnie wtedy, gdy koszt 

obliczania wartości funkcji kryterialnych jest istotny (jak to założono w rozprawie). 

Kolejnym perspektywicznym kierunkiem badań jest z pewnością dopuszczenie 

w trakcie procesu decyzyjnego zmian w modelu bazowym (7.9), to znaczy zmian 

wskaźników, według których oceniane są warianty decyzyjne, a także dopuszczenie 

redefinicji zbioru 0X  i zbadanie możliwości wykorzystywania wyznaczonych już 

w trakcie tego procesu wariantów decyzyjnych i elementów nie będących wariantami 

decyzyjnymi. Dopuszczenie zmian modelu bazowego (7.9) w procesie decyzyjnym 

uczyniłoby ten proces podobnym do procesu decyzyjnego w postaci wprowadzonej 

przez Simona (Simon 1977), złożonego z czterech faz: fazy formułowania problemu, 

fazy modelowania, fazy wyboru, fazy analizy, zamkniętych w tzw. pętli uczenia (por. 

także Kaliszewski 2006a, 2008a) 
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Dodatek A 

 

Specyfika działalności handlowej 
realizowanej w sklepach 
wielkopowierzchniowych 
 
A.1 Nabywca 

A.1.1 Motywacje do dokonywania zakupów 

Wyróżnia się następujące motywacje nabywców do dokonywania zakupów 

(McGoldrick 2003): 

• dążenie do zaspokajania potrzeb codziennych – niezbędnych do codziennego 

funkcjonowania; 

• dążenie do zaspokajania potrzeb społecznych – produkty lub aktywność 

człowieka mogą wyrażać jego przynależność do grupy społecznej lub 

przekazywać sygnały o relacjach społecznych konsumenta; 

• dążenie do zaspokajania potrzeb komunikowania poprzez symbole – produkty 

lub przywiązanie do konkretnego sklepu mogą stanowić symbole sukcesu, 

osiągnięć, statusu lub władzy; 

• dążenie do zaspokajania motywacji hedonistycznych – odczuwanie 

przyjemności poprzez smak, zapach, dźwięk i doznania wzrokowe, czerpanie 

przyjemności z aktu konsumpcji lub z dokonywania zakupów; 

• dążenie do zaspokajania potrzeb poznawczych – zdobywanie wiedzy poprzez 

korzystanie z książek, programów informacyjnych, Internetu; 

Konsumenci dokonują zakupów, gdyż nabyte produkty służą do zaspokajania 

najbardziej podstawowych potrzeb, ale także dlatego, że zakupy dostarczają im pewnej 

formy rozrywki i sposobu spędzania wolnego czasu. Dla sprzedawcy ma to szczególne 

znaczenie, ponieważ ma on wpływ na warunki, w których dokonywane są zakupy, na 

przykład, poprzez: wygląd sklepu, oferowany asortyment, zakres świadczonych usług, 

zachowania personelu (Borusiak 2005). Z kolei zamożni nabywcy chcą czerpać 

przyjemność z dokonywania zakupów, dlatego cenią sobie przyjemną atmosferę, która 
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panuje w sklepie oraz świadczone usługi, które powinny być na wysokim poziomie. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż mimo rosnącego znaczenia pobudek wypływających 

z postawach hedonistycznych popularnością cieszą się sklepy dyskontowe na przykład 

Aldi, Lidl (Uncles 2006).  

A.1.2 Rodzaje zakupów 

Według Borusiak (Borusiak 2005) nabywca podejmuje decyzje o zakupie albo 

przed udaniem się do sklepu, albo pod wpływem bodźców wywołanych jego 

obecnością w sklepie. Sklep – jako otoczenie, w którym dokonywane są zakupy – 

generuje bodźce, które wpływają na stany emocjonalne nabywcy i w efekcie na jego 

zachowanie (model Mehrabiaha–Russela patrz (Borusiak 2005)). Z badań wynika, że 

uczucie przyjemności, którego nabywca doświadcza w sklepie na wpływ na: długość 

czasu w nim spędzonego, wielkość zakupów, gotowość do przekraczania 

zaplanowanych wydatków, skłonność do interakcji z personelem sklepu, radość 

z kupowania, skłonność do powrotu do sklepu. 

Zakupy podzielić można na (Borusiak 2005): 

• specjalnie zaplanowane – decyzja o zakupie podjęta została przez nabywcę, 

zanim pojawił się on w sklepie; 

• zaplanowane ogólnie – nabywca zaplanował zakup produktu z danej kategorii, 

ale nie sprecyzował go dokładnie przed pojawieniem się w sklepie; 

• zakupy zastępcze – nabywca będąc już w sklepie kupuje produkt inny niż ten, 

którego zakup planował wcześniej; 

• zakupy niezaplanowane – decyzja o zakupie danego produktu podjęta była 

dopiero w sklepie, a jego zakup nie był wcześniej planowany. 

Do zakupów niezaplanowanych należą tzw. zakupy impulsywne, które ściśle wiążą 

się z oddziaływaniem warunków panujących w sklepie na nabywcę i których znaczenie 

ma tendencję wzrostową dzięki rosnącej efektywności aranżacji sklepu (McGoldrick 

2003). W (Gąsiorowska 2003) stwierdzono, że „około 80% zakupów w niektórych 

kategoriach produktowych i od 30 do 50% wszystkich zakupów w supermarketach 

stanowią zakupy impulsywne”. 

A.1.3 Segmentacja nabywców 

Z uwagi na technikę niskich marż stosowaną w handlu wielkopowierzchniowym 

(Bolton i in. 2006), istotne znaczenie ma pozyskanie i utrzymanie jak największej 



 143 

liczby nabywców, często korzystających z usług sklepu. Jak piszą Corstjens i Corstjens 

(Corstjens, Corstjens 1995) „Supermarket w ramach jego obszaru działania musi być 

atrakcyjny dla różnych ludzi z jego. Sprzedawca nie może pozwolić sobie na eliminację 

jakiejś znaczącej grupy nabywców”. Jak zauważają autorzy, wyjątkiem od zasady „być 

atrakcyjnym dla nabywców o różnych preferencjach zakupowych”, są sklepy 

dyskontowe z bardzo mocnym akcentem położonym na utrzymanie niskich cen 

(przywiązujące mniejszą wagę do poziomu obsługi i jakości oferowanego asortymentu). 

Strategia niskich cen sprzyja wyodrębnieniu się grupy nabywców zainteresowanych 

taką ofertą. 

Podział nabywców na grupy na przykład według: czynników demograficznych, 

geograficznych, behawioralnych oraz badanie preferencji zakupowych dla 

poszczególnych grup może mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji 

związanych choćby z właściwym doborem asortymentu, czy racjonalnym poziomem 

cen. Z badań wynika, że odsetek nabywców szukających korzystnej oferty cenowej dla 

produktów przemysłowych wynosi 41% (McGoldrick 2003). Taka wiedza stwarza 

możliwości dla lepszego zarządzania sklepem. 

A.1.4 Programy lojalnościowe 

Termin program lojalnościowy może być zdefiniowany jako działanie 

marketingowe firmy, nagradzające nabywców za częste korzystanie z usług lub 

produktów oferowanych przez tę firmę. Celem programów lojalnościowych jest więc 

budowanie długotrwałych relacji z nabywcą. Precyzyjna definicja nie jest możliwa, 

gdyż działania te mają różnoraki charakter i w znacznym stopniu pokrywają się 

z działaniami na przykład w ramach akcji promocyjnych. Najbardziej znanymi 

przykładami tej formy współpracy z nabywcą są programy lojalnościowe 

przewoźników lotniczych (np. „Miles & More” firmy Lufthansa). W latach 90-tych 

ubiegłego wieku programy lojalnościowe zaczęły być stosowane w sieciach 

supermarketów, dla przykładu program „Carte Iris” francuskiej sieci Champion, czy 

„ClubCard” sieci sklepów Tesco (Reinartz 2006). Narzędziem realizacji programu 

lojalnościowego w sklepach wielkopowierzchniowych są tzw. karty nabywcy (klienta), 

które w jednoznaczny sposób pozwalają na identyfikację nabywcy oraz odnotowywanie 

jego transakcji sprzedaży. Na podstawie wskaźników charakteryzujących aktywność 

nabywcy (np. wartość realizowanych przez niego zakupów) ustalana jest nagroda na 

przykład w postaci upustów (McGoldrick 2003). Odnotowywanie danych o zakupach 
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posiadacza karty pozwala na dostęp do takich informacji, jak struktura koszyka 

zakupów, częstotliwość wizyt, reakcje nabywcy na poziom cen i akcje promocyjne itp. 

Na podstawie tych informacji możliwe staje się badanie preferencji zakupowych 

nabywców (Uncles 2006). 

Stosowanie programów lojalnościowych ma swoje wady i zalety. Można je oceniać 

z perspektywy sprzedawcy i nabywcy. Z punktu widzenia sprzedawcy do zalet należą 

m.in. (McGoldrick 2003): 

• wzmacnianie więzów lojalności nabywcy ze sklepem; 

• dostęp do szczegółowych danych o zachowaniach zakupowych nabywców; 

• promocje oparte na punktach gromadzonych w programie są alternatywą dla 

promocji cenowych. 

Z kolei do wad zaliczyć można koszt systemów informatycznych dedykowanych 

dla potrzeb programu lojalnościowego, czy wręcz koszt samych kart. Z badań wynika 

(McGoldrick 2003), że sprzedawca musi liczyć się z: 

• odmową nabywcy do wzięcia udziału w programie lojalnościowym (np. 

z powodu posiadania już zbyt wielu kart); 

• frustracją nabywcy z powodu skromnych nagród i długiego czasu potrzebnego 

do ich uzyskania. 

Ponieważ sieci wielkopowierzchniowe oferują swoim nabywcom programy 

lojalnościowe – w ramach programów zarządzania relacjami z nabywcami (ang. 

Customer Relationships Management – CRM) – odpowiednie nimi sterowanie jest 

integralnym składnikiem działalności tych firm. Wymienione „za” i „przeciw” sugerują, 

że podejmowanie właściwych decyzji w tej sferze działalności sprzedawcy może mieć 

kluczowe znaczenie. Zbyt duże nakłady na stworzenie programu lojalnościowego i jego 

obsługę, który nie przynosi oczekiwanych rezultatów, mogą w znacznym stopniu 

wpływać na rentowność sprzedawcy. Jednak dostęp do danych, jakie stają się dostępne 

dzięki wprowadzeniu indywidualnych kart nabywcy, daje możliwości ich właściwego 

wykorzystania nie tylko dla potrzeb zarządzania sklepem, ale także dla potrzeb 

producentów (w ramach usprawniania współpracy sprzedawca–producent). 

Dane zbierane w ramach CRM mogą wykorzystywać środowiska akademickie do 

modelowania zjawisk zachodzących w handlu detalicznym. To z kolei skutkować może 

powstaniem nowych narzędzi dla potrzeb podejmowania decyzji (z których skorzystać 
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może także sprzedawca, który dane udostępniał). W (Eliashberg, Lilien 1993b) podano, 

że jeden z największych wpływów na rozwój modeli marketingowych, opisujących 

zachowania nabywców miały (w latach 80-tych XX wieku) dane z systemów 

informatycznych sprzedawców. 

 
A.2 Asortyment 

A.2.1 Asortyment w placówkach wielkopowierzchniowych i jego klasyfikacje 

Ze względów praktycznych – zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy – 

asortymentowi nadaje się strukturę hierarchiczną, definiując grupy produktów 

w oparciu o pewne wspólne cechy (np. „słone przekąski”). Podobne ze względu na 

pewne cechy grupy zamyka się w jednostkach agregacji wyższego rzędu (np. „produkty 

chemiczne”). Hierarchia taka może być wzbogacona o dodatkowe poziomy na przykład 

podgrupy – zależne to jest od potrzeb sprzedawcy. Dzięki tej naturalnej dekompozycji 

asortymentu, sprzedawca może podejmować decyzje związane z jego jakością na 

każdym poziomie hierarchii, określając dla przykładu cele taktyczne dla całej grupy 

produktów (dla przykładu wielkość przestrzeni sprzedaży przydzielonej dla danej 

grupy). Grupowanie produktów ze względu na pewne cechy istotnie wpływa na wygodę 

nabywcy podczas dokonywania zakupów – sprzedawca dąży do takiego 

zagospodarowywania przestrzeni sprzedaży i aranżacji wnętrza sklepu, by nabywca 

mógł względnie łatwo odszukać żądaną grupę produktów i w ramach tej grupy 

konkretny produkt. Dla potrzeb zarządzania asortymentem sprzedawcy wprowadzają 

także inne metody grupowania produktów, na przykład, według roli, jaką pełnią one 

w sklepie (m.in. produkty: podstawowe, okolicznościowe i sezonowe) (McGoldrick 

2003). 

W zależności od zmieniających się w czasie upodobań i preferencji nabywców, 

pewne grupy produktów mogą „awansować” do roli produktów podstawowych. Tak 

stało się dla przykładu z grupą produktów poprawiających urodę i stan zdrowia, które są 

obecnie powszechnie dostępne w hipermarketach (McGoldrick 2003). 

SW prowadzą sprzedaż marek produktów znanych krajowych producentów oraz 

producentów działających globalnie. Te marki określa się terminem „marki 

producentów”. W ostatnich jednak latach znacząco wzrosło w handlu detalicznym 

znaczenie markek własnych – produktów wytwarzanych zgodnie ze specyfikacją 
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sprzedawcy (Cash i in. 1995) i dostępnych w jego sklepach. Marki własne po 

wyprodukowaniu trafiają bezpośrednio na półki sklepowe i nie są wobec nich 

stosowane środki marketingowe, zwykle stosowane przez producentów. Ogranicza to 

koszty marketingowe i koszty związane z pakowaniem produktów, przez co SW mogą 

stosować dla tych produktów wyższe marże i tak sprzedając je po znacząco niższych 

cenach. Marki własne pomagają wzmacniać przywiązanie nabywcy do sieci sklepów, 

gdyż tylko w tej sieci są one dostępne. Dla przykładu wiodące sieci handlowe 

w Wielkiej Brytanii – Sainsbury’s i Tesco – sprzedają więcej marek własnych niż 

marek producentów. Nabywcy lojalni wobec marek własnych tych sprzedawców nie 

znajdą ich w sklepach konkurencyjnych sieci, przez co marki te są głównym 

składnikiem stanowiącym o lojalności nabywcy wobec sieci handlowej (Corstjens, 

Corstjens 1995). We wczesnym etapie rozwoju marek własnych były one postrzegane 

jako tania i niskiej jakości alternatywa dla marek producentów, jednak w miarę jak 

w ich wytwarzanie i promocję dokładano więcej starań, postrzegane przez nabywcę 

ryzyko związane z ich zakupem malało, a różnice między nimi i markami producentów 

zostały w znacznym stopniu zniwelowane (McGoldrick 2003). 

Istnieje także inny podział asortymentu, istotny z punktu widzenia badań 

marketingowych i reakcji nabywców na zjawiska występujące w handlu. Jest to podział 

na produkty utylitarne i hedonistyczne. Produkty utylitarne to takie, których zakupom 

nie towarzyszą specjalne emocję (np. mleko, proszek do prania). Produkty 

hedonistyczne to te, które nabywane są w celu czerpania z nich przyjemności, których 

zakup wywołuje pozytywne emocje (np. zakup wina na romantyczną kolację). Podział 

między tymi kategoriami nie jest ostry, a pewne produkty (np. szampony) mogą mieć 

cechy każdej z nich (Sloot i in. 2005). 

A.2.2 Problemy decyzyjne związane z zarządzaniem asortymentem 

Różnorodność oferowanych przez SW produktów oraz chęć zaspokajania upodobań 

nabywców o różnych preferencjach zakupowych powodują mnogość problemów 

związanych z efektywnym zarządzaniem asortymentem. Efektywność ta może być 

opisywana typowo monetarnymi kryteriami, takimi jak zysk czy wartość sprzedaży 

w zadanym okresie czasu. Można także na podstawie badań ankietowych nabywców 

mierzyć (stosując pewną skalę) postrzeganą przez nich jakość asortymentu. Efektywne 

zarządzanie asortymentem wymaga kompromisów, które sprzedawca musi 

uwzględniać, by spełniać oczekiwania nabywców. Oferowanie przez sklep jedynie 
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drogich produktów o bardzo wysokiej jakości mogłoby spowodować odpływ nabywców 

mniej zamożnych. Zbyt wąska oferta mogłaby niekorzystnie odbić się na wizerunku 

sklepu i w efekcie końcowym spowodować spadek zainteresowania nabywców jego 

ofertą. Poniżej przedstawione zostaną problemy decyzyjne związane z zarządzeniem 

asortymentem w SW. 

Różnorodność asortymentu 

Dobór produktów, które mają być oferowane w SW, zdeterminowany jest nie tylko 

potrzebą zaspokajania preferencji zakupowych nabywców, ale także poprzez bariery 

wynikające, na przykład, z ograniczonej przestrzeni sprzedaży, czy też ograniczonych 

środków finansowych przeznaczonych na magazynowanie i zakup produktów. 

Dodatkowym utrudnieniem staje się wprowadzanie przez producentów na rynek 

nowych odmian produktów, którym towarzyszą często kampanie reklamowe na szeroką 

skalę. Zmusza to sprzedawcę do rewizji asortymentu (nadążanie za modą i trendami, 

które panują na rynku). Ustalenie polityki zarządzania różnorodnością asortymentu 

wymaga więc jej określenia co najmniej w niżej wymienionych obszarach. 

„Szerokość” i „gł ębokość” asortymentu. Szerokość asortymentu określa, jak wiele 

różnych odmian produktów (SKU) oferuje sprzedawca. Szerokość asortymentu może 

być zróżnicowana w zależności od grupy do jakiej należą produkty. I tak, na przykład, 

w grupie „czekolady” występować może duże zróżnicowanie według producentów oraz 

smaków, a z kolei papier toaletowy sprzedawany może być w kilku zaledwie 

odmianach. Głębokość asortymentu określa ile sztuk danej odmiany produktu ma być 

umieszczone na półce. Zbyt wąski asortyment może negatywnie wpływać na 

postrzeganie przez nabywcę oferty sklepu, a przyjęcie zbyt zróżnicowanej struktury 

asortymentu może generować duże koszty sprzedaży – przestrzeń na półkach 

sklepowych jest jednym z najważniejszych zasobów, jakimi dysponuje sprzedawca, 

której jednostka (np. metr bieżący) ma swoją cenę. Umieszczenie na półkach odmian 

produktu, na który nie ma popytu, prowadzić może do marnotrawienia tej przestrzeni. 

Natomiast zbyt mała głębokość asortymentu prowadzić może do zwiększenia kosztów 

uzupełniania produktów na półkach (w przypadku, gdy jest na nie popyt) lub do 

występowania zjawiska braku produktów na półkach. Brak produktu na półce skutkuje 

z kolei różnymi negatywnymi reakcjami nabywców, a w skrajnym przypadku 

prowadzić może nawet do rezygnacji z zakupów. 



 148 

Wiedza o reagowaniu nabywców na zjawisko braku produktów na półkach jest 

istotna ponieważ w praktyce nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tego zjawiska 

(ze względu na opóźnienia w dostawach produktów spowodowane czynnikami 

losowymi, błędne decyzje dotyczące zamawianych ilości produktów wynikające 

z niewłaściwych prognoz popytu, itp.). Podejmując właściwe decyzje, sprzedawca 

minimalizuje występowanie tego zjawiska i jego skutki. Z badań wynika (Sloot i in. 

2005), że reakcje nabywców na brak produktów na półkach zależą od rodzaju 

produktów, których brakuje. Dla przykładu, brak produktów hedonistycznych zwiększa 

prawdopodobieństwo dokonania przez nabywcę zakupu w innym sklepie. Zjawisko to 

jest bardzo złożone, gdyż reakcje nabywców na jego występowanie obejmują cały 

wachlarz zachowań: od zakupu produktu innej marki, dokonanie zakupu w innym 

sklepie, odłożenie zakupu, aż do zaniechania zakupu. Reakcje te zależą także od wielu 

czynników, między innymi od: przywiązania do marki, rodzaju produktu (utylitarny lub 

hedonistyczny), dostępności na półce produktów innych marek, częstotliwości 

dokonywania zakupów danego produktu przez nabywcę, lojalności wobec sklepu, czy 

też od stopnia konieczności dokonania zakupu danego produktu (Verhoef, Sloot 2006).  

„Wi ęcej” nie oznacza też „lepiej”, tak przynajmniej wynika z badań (Broniarczyk, 

Hoyer 2006). Zbyt duża różnorodność asortymentu w danej grupie produktów 

prowadzić może do problemów z podjęciem przez nabywcę decyzji o zakupie, 

obniżając tym samym jego komfort przy dokonywaniu zakupów. W skrajnym 

przypadku prowadzić może do decyzji o zaniechaniu zakupu. Badania laboratoryjne 

wykazały, na przykład, że redukcja różnorodności asortymentu w grupie „prażona 

kukurydza” o 25-50% (z zachowaniem tej samej wielkości przestrzeni dla tej grupy 

i przy obecności ulubionych przez nabywców marek) nie miała wpływu na postrzeganie 

asortymentu przez nabywcę. 

Reorganizacja asortymentu. Konieczność okresowej reorganizacji asortymentu 

wynika między innymi z następujących czynników: 

• na rynku dostępne są nowe lub zmodyfikowane produkty; 

• zaistniała potrzeba rozszerzenia oferty o nowe linie produktów; 

• zaistniała potrzeba rozszerzenia oferty o nowe marki; 

• zauważono brak satysfakcji nabywców z dotychczasowego asortymentu; 

Pierwsze trzy czynniki związane są z decyzjami dotyczącymi pozyskiwania 

nowych produktów, a czwarty czynnik – z decyzjami dotyczącymi zmian w istniejącej 



 149 

ofercie (McGoldrick 2003). Problem reorganizacji asortymentu jest złożony, choćby 

z tego powodu, że pomiędzy produktami ujawniają się oddziaływania skrośne – 

sprzedaż jednych produktów wpływać może pozytywnie na sprzedaż innych. 

Klasycznym przykładem jest tu związek między produktami z grupy „piwa” i „słone 

przekąski”. Drobiazgowa analiza danych o sprzedaży pozwala także na wyłowienie 

mniej oczywistych zależności. Podejmowanie zbyt pochopnych decyzji o usunięciu 

z oferty produktów, na które jest mały popyt, bez uwzględniania oddziaływań 

skrośnych prowadzić może w konsekwencji do spadku sprzedaży tych produktów, które 

przynoszą zysk, a które nabywca kupował z reguły wraz z produktami usuniętymi 

z oferty (Brijs i in. 1997). Rozszerzanie asortymentu niesie także ze sobą ryzyko 

podejmowania niewłaściwych decyzji. Z badań wynika (Preston, Mercer 1990), że wraz 

z dodawaniem nowych wariantów (np. kolor) pewnego produktu, sprzedaż wszystkich 

jego odmian nie rośnie w sposób liniowy – wzrost sprzedaży przy poszerzeniu oferty 

z 4 do 6 wariantów jest mniejszy niż z 2 do 4. Problem ten komplikuje się dodatkowo, 

ponieważ wspomniana zależność może być różna dla różnych grup produktów. 

Wprowadzenie nowych wariantów produktów do oferty spowodować może nawet 

spadek rentowności sklepu, gdyż należy uwzględnić koszt zarządzania bardziej 

różnorodną ofertą. Konkurencja na rynku wymusza na producentach wprowadzanie 

nowych wariantów istniejących już produktów, różniących się smakiem, wielkością 

opakowania itp. Może się zdarzyć, że dla jednego produktu dostępnych jest ponad 20 

SKU (Cash i in. 1995). Przy ilości produktów oferowanych przez sprzedawcę, 

oferowanie każdych dostępnych dla nich odmian jest praktycznie niemożliwe. Z tego 

powodu problem wyboru produktów do oferty dodatkowo się komplikuje. 

Zarządzanie asortymentem jest procesem dynamicznym, który wymaga 

uwzględnienia sezonowości oraz mody i przez to wymusza rewizję asortymentu 

w odpowiednim czasie. Zbyt późne wprowadzenie do oferty produktu, na który zaistniał 

odpowiednio wcześniej popyt na rynku, prowadzić może do strat związanych 

z niezrealizowaną sprzedażą tego produktu. Utrata sprzedaży może mieć miejsce, gdy 

produkty sezonowe usuwane są z oferty zbyt wcześnie, a wciąż istnieje na nie popyt. 

Z kolei mała wrażliwość sprzedawcy na trendy w modzie prowadzić może do 

postrzegania jego oferty jako mało atrakcyjnej, co w konsekwencji może mieć wpływ 

na wizerunek sklepu. 
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Reorganizacja asortymentu wymaga współpracy z dostawcami. Negocjacje 

z dostawcami nie obejmują jedynie cen zakupu. Intencją sprzedawcy jest zakup 

produktów po jak najniższych cenach, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych, 

wzajemnych relacji sprzedawca–dostawca, które dają obu stronom szansę na osiąganie 

w przyszłości korzyści z tej współpracy (Cash i in. 1995). Poza negocjacjami w zakresie 

cen zakupu, ustalanie warunków współpracy z dostawcami może obejmować 

negocjacje dotyczące, między innymi: warunków dostaw produktów, wsparcia ze strony 

dostawcy dla akcji promocyjnych organizowanych przez sprzedawcę, warunków 

ekspozycji asortymentu w sklepie, upustów cenowych w przypadku zakupu 

odpowiednio dużej ilości produktów (McGoldrick 2003). 

Szybka reakcja na potrzeby nabywców oraz dążenie do ograniczania kosztów 

logistycznych sprzedawcy, prowadzić może do ścisłej współpracy pomiędzy dostawcą 

a sprzedawcą. Przykładem jest tu udana współpraca firmy Procter&Gamble z firmą 

Wal-Mart w ramach programu zarządzania zapasami sprzedawcy przez dostawcę 

(VMI), która zaowocowała rozwojem koncepcji efektywnej obsługi nabywcy (ECR) 

(Christopher, Peck 2005).  

Jakość asortymentu 

Z reguły istnieje korelacja pomiędzy ceną i jakością produktu. Sprzedawca musi 

decydować w jakich proporcjach oferował będzie produkty wysokiej jakości 

(podnosząc swój prestiż) w stosunku do produktów niższej jakości (Cash i in. 1995). 

Oferowanie produktów niższej jakości może przekładać się na wzrost kosztów 

związanych z przyjmowaniem i obsługą reklamacji, co w konsekwencji może 

prowadzić do spadku poziomu obsługi nabywcy. Z kolei oferowanie w dużej mierze 

produktów dobrych jakościowo (przez to droższych) i ograniczenie wyboru produktów 

tańszych (niższej jakości) powodować może spadek zainteresowania ofertą sklepu 

nabywców o niskich dochodach. Przedstawiając segmentację nabywców (patrz 

podrozdział A.1.3) zaznaczyliśmy, że sprzedawcy (z reguły) zależy na pozyskaniu 

nabywców o różnych preferencjach zakupowych. 

 

Zarządzanie cenami produktów 

Ponieważ handel w SW realizowany jest w oparciu o niskie marże (Bolton i in. 

2006), na rentowność sklepu duży wpływ ma ustalanie cen produktów. Duża 
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różnorodność produktów (często ponad 10 000 SKU), stanowi o złożoności problemu 

polegającego na racjonalnym ustalaniu cen (McGoldrick 2003). W tabeli 2.1 

przedstawiono jaki wpływ na wzrost zysku może mieć zwiększenie cen o 1%, przy 

zachowaniu wielkości sprzedaży. 

 

Firma Wzrost zysku 
w „%” 

Kroger 70 

Metro 66 

Costco 36 

Albertson 25 

Carrefour 25 

Tesco 20 

Wal-Mart 19 

Aldi 15 

Tabela A.1. Wzrost zysku firmy przy wzroście cen o 1%. 
Ź r ó d ł o: Simon H. i in. (Simon i in. 2006). 

 

Racjonalne zarządzanie ceną wymaga pełnego zrozumienia reakcji nabywców na 

zmiany cen produktów. Wrażliwość cenowa nabywców definiowana jako stopień 

reakcji na zmianę cen uzależniona może być na przykład od lojalności wobec 

konkretnej marki, poziomu dochodów, wieku nabywcy, stopnia znajomości cen 

konkurencji. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym podejmowanie decyzji 

w zakresie cen jest występowanie zależności skrośnych – gdy na przykład spadek cen 

dla jednego produktu, powoduje wzrost jego sprzedaży, a jednocześnie spadek 

sprzedaży innego produktu (McGoldrick 2003). Ponieważ nadrzędnym celem sklepu 

jest przynoszenie zysku, sprzedawca powinien podchodzić do procesu ustalania cen 

w sposób holistyczny. Uwzględnienie zależności skrośnych stanowi jedną z przesłanek 

do stosowania takiego podejścia. 

Przy podejmowaniu decyzji operacyjnych (krótki horyzont czasowy), taktycznych 

(średni horyzont czasowy), czy strategicznych (dłuższy horyzont czasowy) w obszarze 

ustalania cen, sprzedawca powinien brać pod uwagę następujące czynniki (McGoldrick 

2003): 

• ceny w konkurencyjnych sieciach sklepów; 
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• czynniki geograficzne, demograficzne, kulturowe (np. na obszarach, gdzie 

średni dochód mieszkańców jest wysoki, ceny niektórych produktów mogłyby 

być wyższe, niż na obszarach zamieszkałych przez ludność uboższą); 

• zysk krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy (wzrost cen może 

wpłynąć na zysk sklepu w krótkim okresie czasu, ale w dłuższym okresie czasu, 

może niekorzystnie wpłynąć na wizerunek sklepu i spowodować utratę 

nabywców). 

W handlu wielkopowierzchniowym wyróżnić można dwie główne strategie 

związane z polityką cenową: EDLP (ang. everyday low price) oraz Hi-Lo (ang. high low 

price). W przypadku strategii EDLP sprzedawca utrzymuje w każdym dniu niskie ceny 

na produkty, ale rezygnuje z tymczasowych obniżek cen. Eliminuje tym samym 

u nabywców niepewność, związaną z poziomem cen w różnych okresach czasu. Jest to 

przeciwieństwo strategii Hi-Lo, która charakteryzuje się stosowaniem częstych 

promocji cenowych (dzięki którym ceny są chwilowo niższe niż w sklepach stosujących 

strategię EDLP), jednak kosztem wyższych cen na co dzień. Polityka EDLP jest prosta 

i spójna, łatwiejsza do zakomunikowania i przekazania nabywcom, że sklep 

charakteryzuje się niskimi cenami.  

Polityka Hi-Lo pozwala sprzedawcy przyciągać nabywców (zwiększenie wizyt 

w sklepie) dla których cena ma istotne znaczenie. Eksperymentalne badania dla 26 grup 

produktów w sieci supermarketów liczącej 86 sklepów (Drèze i in. 1994b) pokazały, że 

średnia (dla grup produktów) obniżka cen o 10% i stosowanie strategii EDLP 

spowodowało wzrost sprzedaży (w sztukach) o 3%, zaś wzrost cen o 10% i stosowanie 

strategii Hi-Lo spowodowało spadek sprzedaży o 3%. Ponieważ jednak reakcja 

nabywców na zmiany cen nie była zbyt wielka, zanotowano duże zmiany rentowności – 

dla strategii EDLP spadek o 18%, a dla Hi-Lo wzrost o 15%. Podany przykład ukazuje, 

jak przyjęcie polityki w obszarze zarządzania cenami może przekładać się na wynik 

finansowy sklepu. W praktyce sprzedawca nie musi ściśle przestrzegać wybranej 

strategii dla całego asortymentu. Ma on tu absolutną dowolność i wybór. Może 

decydować o przyjęciu strategii EDLP dla pewnych grup produktów, a stosować 

strategię Hi-Lo dla innych grup. Badania pokazują, że sprzedawcy w istocie tak 

postępują (Bolton, Shankar 2003). 

Na ceny produktów wpływ mają także działania konkurencyjnych sieci sklepów. 

Często działania te prowadzą do „wojen cenowych”, które skutkują erozją marż. 
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Metodą na unikanie agresywnego konkurowania na płaszczyźnie cen może być 

oferowanie pewnych produktów tylko w danym sklepie, co utrudnia nabywcom 

porównywanie cen produktów w tym sklepie z cenami konkurencji. Przykładem takich 

działań jest wprowadzanie marek własnych (Corstjens, Corstjens 1995). 

Zarządzanie ceną w handlu wielkopowierzchniowym jest problemem złożonym, 

przy którego rozwiązywaniu sprzedawca powinien uwzględniać także decyzje 

podejmowane w innych obszarach zarządzania, jak choćby w obszarze zarządzania 

promocjami sprzedażowymi. Takie planowane i skoordynowane działanie wymaga 

jednak właściwych metod zarządczych opartych o rzetelną wiedzę ilościową 

i jakościową. Ponieważ znajomość cen ogranicza się u nabywców z reguły do kilku 

zaledwie produktów, właściwe wykorzystanie tej informacji i wytworzenie w umysłach 

nabywców wizerunku sklepu z najbardziej atrakcyjną ofertą cenową skieruje ich do 

tego właśnie sklepu, a nie do tego, którego oferta jest rzeczywiście najtańsza (Simon 

i in. 2006). 

Alokacja produktów na półkach 

Elementem strategii tzw. marketingu w punkcie sprzedaży, ukierunkowanej na 

zwiększenie zysku, powinna być taka aranżacja ekspozycji, która spełnia oczekiwania 

nabywcy, a przez to prowadzić może do zwiększenia sprzedaży. Ma to istotne znaczenie 

choćby z tego powodu, że nabywcy podejmują często decyzję o zakupie produktu 

dopiero w miejscu, gdzie jest on eksponowany. Odpowiedni dobór produktów i ich 

aranżacja staje się zatem kluczowym elementem marketingu, mającego szczególne 

znaczenie dla SW, w których produkt „sprzedaje się” i „promuje się” sam (z bardzo 

ograniczoną pomocą personelu). Sposób prezentowania produktów na półkach – m.in. 

liczba jednostek sprzedaży produktu umieszczanych na półce, lokalizacja produktu na 

półce, odpowiednie oznaczenie oraz odpowiedni dobór asortymentu – są jednymi 

z najczęściej stosowanych przez sprzedawców narzędzi lokalnego marketingu. Z badań 

dostępnych w literaturze wynika, że ilość miejsca przydzielonego produktom, ich 

umiejscowienie, oraz dobór asortymentu mają wpływ na zwiększenie sprzedaży (zysk). 

Eksperymenty wykazały, że odpowiednia alokacja wybranych grup produktów na 

półkach zwiększyć może obroty sklepu o 5–6%. Wynik ten osiągnięto manipulując 

jedynie przydzieloną dla grup produktów przestrzenią oraz wprowadzając zmiany 

w umiejscowieniu produktów na półkach (Drèze i in. 1994a). 
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Problem alokacji produktów na półkach wymaga uwzględnienia ograniczeń, które 

wiążą się z dostępnością zasobów (np. przestrzeń) lub z prowadzoną polityką handlową 

sprzedawcy zarówno w kontekście marketingowym, jak i logistycznym. Możemy 

wymagać, by znana była minimalna i maksymalna wielkość miejsca na półce, którą 

może zajmować dany produkt. Ograniczenia te mogą wynikać na przykład 

z wprowadzania do sprzedaży nowego produktu – w takim przypadku sprzedawca, 

chcąc zwrócić uwagę nabywcy na ten produkt, określa, ile co najmniej miejsca należy 

mu przydzielić. Określenie maksymalnego miejsca na półce wynikać może z kolei 

z faktu, że sprzedawca chcąc eksponować produkt, który występuje w wielu odmianach 

(np. zapach, kolor), dla każdej odmiany ustala, ile maksymalnie miejsca może ona 

zajmować. Tym samym zapewnia dostępność wszystkich odmian, choć każdej 

w ograniczonych ilościach. Ograniczenia związane z minimalną ilością przydzielanego 

produktom miejsca na półkach mogą wprowadzać umowy partnerskie z dostawcami lub 

producentami. Umowy te mogą także określać, na których półkach eksponowane mają 

być produkty producenta (np. na tych, które umieszczone są na wysokości oczu), 

za możliwość eksponowania produktów w atrakcyjnym miejscu obowiązuje zwykle 

dodatkowa opłata.  

Kluczowym elementem, który należy uwzględnić przy alokacji produktów na 

półkach jest tzw. współczynnik elastyczności przestrzennej popytu informujący o tym, 

jak zmiana przestrzeni przydzielonej produktowi przekłada się na zmianę popytu. Na 

podstawie badania elastyczności przestrzennej popytu, Borusiak (2005) wyodrębnia 

za Curhanem (1972) następujące grupy produktów: 

• produkty nieelastyczne – dla których zwiększanie przestrzeni ekspozycyjnej nie 

ma wpływu na wielkość sprzedaży; 

• produkty elastyczne – dla których efekt wzrostu sprzedaży wraz ze wzrostem 

przestrzeni jest znaczący w przedziałach niewielkiej przestrzeni ekspozycyjnej; 

• produkty nadelastyczne – których sprzedaż jest stosunkowo niska przy małej 

przestrzeni, a rośnie znacząco przy przekroczeniu określonej przestrzeni 

ekspozycyjnej, aż do punktu, od którego dalsze zwiększanie przestrzeni nie 

prowadzi do zwiększenia sprzedaży. 

Rozwiązywanie problemów decyzyjnych związanych z alokacją produktów na 

półkach może być skoordynowane z innymi działaniami, na przykład z działaniami 

promocyjnymi. Przydzielenie większej przestrzeni na półkach produktom, które 
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aktualnie oferowane są w promocji, spotęgować może ogólny efekt marketingowy 

(efekt synergii). 

Zagadnienie racjonalnego podziału dostępnej przestrzeni na półkach dla 

poszczególnych produktów rozszerza się naturalnie na grupy produktów lub inne 

jednostki agregacji (Desmet, Renaudin 1998).  

 
A.4 Promocje sprzedażowe 

Stosowanie promocji sprzedażowych motywowane jest następującymi celami 

(w kolejności od najbardziej istotnego do najmniej istotnego) (McGoldrick, 2003): 

• skłanianie nabywców do częstszych zakupów lub zakupu większych ilości 

produktu; 

• przeciwdziałanie akcjom promocyjnym konkurencji; 

• skłanianie do konsumpcji (nabywania) produktów osób, które wcześniej z nich 

nie korzystały; 

• wprowadzanie nowych lub zmodyfikowanych produktów; 

• wykorzystanie szansy, jakie stwarza sezonowość popytu czy położenie 

geograficzne sklepu; 

• skłanianie nabywców do ponownego zakupu produktu; 

• stymulowanie zakupów impulsywnych; 

• skłanianie nabywców do zakupu marek własnych; 

• walka z ogłoszeniami reklamowymi konkurencyjnych sieci; 

• skłanianie nabywców do zakupu produktów w większych opakowaniach. 

 

A.4.1 Rodzaje promocji sprzedażowych (Gedenk i in. 2006) 

Promocje sprzedażowe można podzielić na promocje cenowe i promocje nie oparte 

na cenie. Najczęściej stosowanymi promocjami cenowymi są tymczasowe obniżki cen. 

Inne typy promocji to: powiększone opakowanie (typu „25% więcej”), promocje typu 

„kup dwie sztuki, jedna gratis”, upusty związane z kilkukrotnym zakupem produktu, 

kupony (które w sklepie można wymienić na upust) i inne. 

W kategorii promocji nie opartych na cenie można wydzielić te, które służą jako 

narzędzia wspierające inne promocje (często cenowe) lub zwracające uwagę nabywców 

na promowane produkty. Wspieranie może polegać na przykład na specjalnym 
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eksponowaniu produktów objętych tymczasowymi obniżkami cen. Ten typ promocji 

może służyć do komunikowania nabywcom o stosowaniu w sklepie polityki niskich cen 

lub do wskazywania nowego produktu. 

A.4.2 Wpływ promocji sprzedażowych na nabywców i sprzedaż 
(Gedenk i in. 2006) 

Efekty wywołane przez promocje podzielić można na krótkoterminowe 

i długoterminowe. Te pierwsze występują podczas trwania promocji, te drugie mają 

wpływ na zachowania nabywców także po okresie trwania promocji. 

Efekty krótkoterminowe 

Promocje powodują zazwyczaj gwałtowny wzrost sprzedaży promowanych 

produktów, sięgający nawet kilkuset procent. Wzrost ten wynika z wpływu – jaki 

w okresie, w którym mają one miejsce – wywierają one na nabywców. Promowane 

produkty mogą przyciągać klientów innych sieci handlowych, skłaniać ich do zmiany 

marek produktów na promowane, skłaniać do zakupu produktów z promowanej 

kategorii produktów (przy rezygnacji z zakupu produktu innej kategorii), skłaniać do 

zakupu produktu tych nabywców, którzy zwykle z niego nie korzystają, skłaniać do 

zakupu na zapas (lub konsumowania w szybszym tempie). Nie wszystkie wspomniane 

efekty muszą korzystnie wpływać na zysk sprzedawcy. Jeśli dla przykładu marża 

sprzedawcy dla promowanego produktu jest niższa w okresie promocji od marży dla 

produktu, z którego zakupu nabywca zrezygnował na rzecz tego pierwszego 

(i jednocześnie nie zaobserwowano znaczącego wzrostu sprzedaży produktów nie 

objętych promocją), promocja może mieć negatywny wpływ na zysk. Ponadto zjawisko 

kupowania produktów na zapas (po atrakcyjnych cenach) może spowodować spadek 

wielkości sprzedaży po zakończeniu promocji. Badanie rentowności promocji powinno 

również uwzględniać ten fakt. Sprzedawca jest zainteresowany, by nabywcy wraz 

z promowanymi produktami kupowali także te, które nie są promowane. Jeśli jednak 

z promocji korzystają tylko ci nabywcy, którzy specjalnie wybrali się na zakupy jedynie 

z powodu promocji na dany produkt, sprzedawca nie zanotuje wzrostu sprzedaży 

innych produktów. 

Z badań wynika, że równoczesne stosowanie promocji cenowych oraz promocji 

pełniących funkcje komunikacyjne, ma znaczne przełożenie na zwiększenie sprzedaży 

promowanych produktów w stosunku do efektu, jaki dałoby stosowanie jedynie obniżki 

cen. Zaobserwowano również wpływ promowanych produktów na zwiększenie 
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sprzedaży produktów z innych kategorii niż te, do których należały te pierwsze. 

Zjawisko to może mieć jednak charakter asymetryczny tzn. promocja produktów 

kategorii A, stymuluje znacząco sprzedaż produktów kategorii B, ale obniżki cen 

produktów z kategorii B nie wpływają znacząco na zwiększenie sprzedaży produktów 

z kategorii A (Mulhern, Leone 1991) – taką zależność zaobserwowano dla ciast 

w proszku (kategoria A) i lukru (kategoria B). W (Mulhern, Leone 1991) sugeruje się, 

by owa asymetryczność była brana pod uwagę, przy wyborze grup produktów, które 

mają zostać objęte promocjami cenowymi.  

Efekty długoterminowe 

Promocje sprzedażowe mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek sklepu. 

Promocje cenowe mogą „przyzwyczaić” nabywców do niskich cen, przyczyniając się 

tym samym do postrzegania sklepu przy kolejnych zakupach po zakończeniu promocji, 

jako mniej atrakcyjnego cenowo.  

Zaobserwowano również, że nabywcy dokonujący dużych zakupów w ramach 

jednej wizyty mają skłonność faworyzowania tych sklepów, które stosują strategię 

EDLP, podczas gdy nabywcy dokonujący małych zakupów, preferują sklepy, które 

oferują znaczące promocje cenowe. 

A.4.3 Problemy decyzyjne związane ze stosowaniem promocji sprzedażowych 

Z przedstawionej charakterystyki promocji sprzedażowych wynika, że ich 

efektywne stosowanie wymaga podejmowania decyzji z uwzględnieniem wielu 

powiązanych ze sobą czynników. Planowanie akcji promocyjnych – ze względu na ich 

długoterminowe efekty oddziaływania na nabywców – powinno być spójne ze 

strategicznymi i taktycznymi celami sprzedawcy.  

Przy planowaniu promocji sprzedażowych racjonalnym wydaje się także 

uwzględnianie analiz efektywności działań promocyjnych w przeszłości, co zmniejsza 

ryzyko podjęcia błędnych decyzji. 

Bogata oferta asortymentowa SW daje szerokie możliwości wyboru produktów 

przeznaczonych do promocji. Sprzedawcy powinni jednak wybierać tylko takie grupy 

produktów, które dają realną szansę na przyciągnięcie nabywców i wzmacnianie ich 

lojalności względem sklepu (sieci sklepów). Stosowanie promocji cenowych dla 

produktów łatwo psujących się może nie być właściwe z powodu charakterystycznego 

dla tej grupy produktów utrzymywania równomiernej rotacji zapasów (Bolton, Shankar 



 158 

2006). Właściwe decyzje o wyborze produktów do celów promocyjnych wynikać mogą 

ze zrozumienia wzajemnego wpływu obniżek cenowych jednych produktów na 

sprzedaż innych. Zrozumienie zależności skrośnych może dodatkowo skłaniać 

sprzedawcę do takiej aranżacji asortymentu na półkach sklepowych, aby produkt objęty 

promocją umieszczony był obok produktu, o którym wiadomo (z danych 

historycznych), że jego wielkość sprzedaży jest pozytywnie skorelowana z promocją 

cenową produktu promowanego. 

Częste stosowanie promocji cenowych może mieć ujemny wpływ na sprzedaż 

produktów w okresie, gdy nie są objęte promocją. Jeśli takie zjawisko zachodzi, 

sprzedawca powinien rozważyć zmniejszenie częstotliwości tej formy promocji (Levy 

i in. 2004). 

Ważnym czynnikiem, który sprzedawca powinien brać pod uwagę są nakłady 

związane z promocją produktów. Analogicznie jak dla relacji cena–wielkość sprzedaży 

badać można, jak wydatki na promocję wpływają na wielkość sprzedaży danego 

produktu. Sprzedawca dysponujący określonym limitem wydatków na promocje 

sprzedażowe, powinien uwzględniać tę relację przy ich podziale na poszczególne grupy 

produktów. Dla pewnych grup produktów duże nakłady na promocję nie muszą 

przekładać się na korzystny wynik finansowy. 

Sprzedawca musi liczyć się z tym, że stosowanie promocji sprzedażowych 

przekłada się na zmianę wielkości sprzedaży w poszczególnych grupach produktów. 

Decyzje dotyczące promocji powinny więc mieć wpływ na decyzje podejmowane na 

poziomie logistycznym – w odpowiednim czasie dostępna powinna być w sklepie taka 

ilość produktów, która wynika z prognoz sprzedaży dla promowanych produktów 

(Huchzermeier, Iyer 2006) i dla produktów nie objętych promocją, których sprzedaż 

stymulowana jest poprzez produkty promowane. 

Umiejętne planowanie czasu rozpoczęcia promocji sprzedażowej dla konkretnego 

produktu może mieć istotne znaczenie, gdy w tym okresie czasu także jego producent 

planuje działania marketingowe stymulujące sprzedaż, co powinno prowadzić do 

synergii promocji sprzedawcy i akcji marketingowej producenta. Dodatkowo 

współpraca obu partnerów w tym zakresie skutkować może uzyskaniem niższych cen 

zakupu danego produktu w okresie trwania promocji sprzedaży (Mulhern, Leone 1991). 
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A.5 Reklama w środkach masowego przekazu (McGoldrick 2003) 

Reklama w środkach masowego przekazu ma zarówno zalety jak i wady, których 

uwzględnienie może być niezbędne przy planowaniu budżetu na reklamę, szczególnie 

w kontekście celów, jakie sprzedawca wyznacza sobie do osiągnięcia przy pomocy 

reklamy w założonym okresie czasu. Poziom wydatków ustalany może być według 

prostych reguł (np. wydatki na reklamę stanowić będą pewien procent przewidywanej 

wartości sprzedaży lub będą na poziomie wydatków na reklamę u konkurencji) lub 

reguł bardziej skomplikowanych, zależnych na przykład od efektywności środków 

reklamowych w porównaniu z innymi instrumentami marketingowymi, jakimi 

dysponuje sprzedawca (np. odnowienie sklepu, rozbudowa sklepu). 

Wybór odpowiedniej treści ogłoszeń reklamowych oraz odpowiedniej formy 

przekazu stanowi ważny obszar decyzyjny dla sprzedawców i agencji reklamowych, 

które z nimi współpracują. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych w tym obszarze 

trudno sformalizować, gdyż przy ich rozwiązywaniu niezbędna jest niepodlegająca 

formalizacji kreatywność decydenta. Dla pewnych jednak zastosowań (np. 

reklamowanie cotygodniowych ofert specjalnych) możliwe jest częściowe 

zautomatyzowanie czynności wyboru produktów i ustalania ich cen do ogłoszenia 

reklamowego. Wybór odpowiedniego środka przekazu ma także istotne znaczenie, gdyż 

jedne przekazy trafiają do szerokiej rzeszy odbiorców, ale są bardzo drogie (telewizja), 

inne zaś są tanie i pozwalają na umieszczenie wszystkich potrzebnych informacji 

(Internet), ale nie trafiają do tak wielu odbiorców, jak w przypadku telewizji. 

Planowanie działań reklamowych powinno być także skoordynowane 

z promocjami sprzedażowymi, gdyż oba te obszary działania stanowią elementy działań 

marketingowych sprzedawcy. 

 
A.6 Środowisko sprzedaży 

 
A.6.1 Elementy wchodzące w skład środowiska sprzedaży 

Sprzedawca może wpływać na środowisko sprzedaży poprzez (McGoldrick 2003): 

• muzykę – z badań wynika, że w supermarketach tempo nadawanej muzyki ma 

wpływ na szybkość poruszania się nabywców w sklepie; 
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• zapachy – choć badania, jak zapachy wpływają na nastrój i zachowania 

nabywców są wciąż w stadium początkowym, istnieją doniesienia o uzyskaniu 

pewnych wyników w tym obszarze; 

• kolory – wywołują one u człowieka różne skojarzenia (np. kolor niebieski 

kojarzy się z relaksem i poczuciem zimna); ich zrozumienie pozwala 

wykorzystywać barwy do oznaczania na przykład różnych obszarów sklepu 

(żywe i podstawowe barwy rekomendowane są do oznaczania obszarów sklepu, 

którym znajdują się produkty z grupy „zabawki”, natomiast kolory neutralne 

zalecane są dla stoisk z damską odzieżą, by nie dominowały kolorów odzieży). 

Jednym z najbardziej kluczowych elementów związanych z tworzeniem środowiska 

sprzedaży jest zagospodarowanie przestrzeni sprzedaży tak, by nabywca odwiedził 

możliwe wszystkie części sali sprzedaży i aby wydłużyć czas jego pobytu 

w sklepie (w wyniku obserwacji zachowań nabywców stwierdzono, że dzięki temu 

nabywcy dokonują zakupów o wyższej wartości) (Borusiak 2005). Należy zauważyć, że 

aranżacja przestrzeni sprzedaży, która jest właściwa z punktu widzenia sprzedawcy 

i jego celów, nie musi być pozytywnie postrzegana przez nabywców. Z badań wynika 

na przykład, że zagospodarowanie przestrzeni sprzedaży ma silny wpływ na 

postrzegany poziom stresu związany z dokonywaniem zakupów (Baker i in. 2002). 

Przemyślana aranżacja przestrzeni sprzedaży pozwala na wspieranie działań 

promocyjnych sprzedawcy, poprzez wydzielanie specjalnych miejsc, na których 

produkty objęte promocją mogą być lepiej eksponowane.  

W zależności od typu prowadzonej działalności handlowej, stosuje się różne 

sposoby aranżacji przestrzeni sprzedaży, jednak dla supermarketów przyjął się 

powszechnie tzw. układ siatkowy, charakteryzujący się długimi rzędami regałów (na 

których eksponowane są produkty), ustawionymi równolegle do siebie, poprzecinanymi 

prostymi alejami. Inny sposób aranżacji przestrzeni sprzedaży to tzw. układ swobodny, 

przy którym nabywca ma większą swobodę w wyborze kierunku poruszania się 

pomiędzy elementami wyposażenia (np. regały, wieszaki) – stosowany jest często 

w sklepach z odzieżą (McGoldrick 2003). 

A.6.2 Problemy decyzyjne związane z aranżacją przestrzeni sprzedaży 

Podstawowym problemem, przed którym stoi sprzedawca, jest określenie 

właściwego rozmieszczenia grup produktów w obrębie sklepu. Dla wygody 
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dokonywania zakupów, ich rozmieszczenie powinno odzwierciedlać hierarchiczny 

układ asortymentu tak, by lokalizacja przez nabywcę produktów w obrębie sali 

sprzedaży była względnie łatwa. W literaturze prezentowane są podstawowe zasady, 

którymi powinien kierować się sprzedawca przy planowaniu rozmieszczenia grup 

produktów w obrębie sali sprzedaży – na przykład ze względu na możliwość kradzieży, 

małe i relatywnie drogie produkty powinny znajdować się w miejscach, gdzie możliwa 

jest ich stała obserwacja (Borusiak 2005). Reguły te są względnie proste do 

zastosowania i wydają się racjonalne – z tego też powodu mogą być w łatwy sposób 

zastosowane przez różnych sprzedawców. Stosowanie tylko takich reguł powoduje, że 

osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w tym obszarze może być trudne. Właściwym 

więc wydaje się poszukiwanie możliwości, dzięki którym sprzedawca może 

podejmować trafne decyzje w obszarze zarządzania przestrzenią sprzedaży. 

W kontekście racjonalnego rozmieszczania grup produktów możliwe jest 

wykorzystywanie badań przedstawiających wpływ sprzedaży jednych grup produktów 

na inne i uwzględnienie tego wpływu na ich rozmieszczenie w sklepie (Drèze i in. 

1994a). Wykorzystanie technologii informatycznych, umożliwiających obserwację 

ruchu nabywców w obszarze sali sprzedażowej może także przyczynić się do lepszego 

gospodarowania przestrzenią sprzedaży (Miroforidis 2005). 

Inny problem, który rozwiązać musi sprzedawca, to przydział przestrzeni sprzedaży 

dla poszczególnych grup produktów. Wielkość przestrzeni dedykowanej dla grup 

produktów często wynika bezpośrednio z udziału sprzedaży tych grup w stosunku do 

wielkości sprzedaży osiąganej przez sklep w pewnym okresie czasu. Oprócz tej prostej 

reguły stosuje się też bardziej realistyczne (przez co bardziej skomplikowane) modele 

uwzględniające na przykład zależność pomiędzy wielkością przydzielonej przestrzeni, 

a wielkością sprzedaży dla danej grupy produktu (różne produktów mogą w odmienny 

sposób „reagować” na zwiększanie ich powierzchni ekspozycyjnej). Na przykład 

Desmet i Renaudin (1998) oraz Campo i in. (2000) w swoich modelach podziału 

dostępnej przestrzeni dla poszczególnych grup produktów uwzględniają dodatkowo 

wpływ różnych czynników takich, jak czynniki demograficzne, czynniki związane 

z położeniem geograficznym sklepu, czynniki związane ze stopniem zurbanizowania 

obszaru, czynniki związane z istnieniem konkurencji na rynku. Autorzy ci uwzględniają 

ponadto wielkość sklepu oraz inne, charakteryzujące go atrybuty. 
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Przy podejmowaniu decyzji związanych z promocjami sprzedażowymi zachodzi 

często konieczność specjalnej ekspozycji promowanych produktów. Sprzedawca musi 

więc podejmować decyzje związane z określeniem miejsc w sklepie dla promowanych 

produktów tak, by uzyskać zakładany efekt marketingowy. Jeśli przy tego typu 

decyzjach sprzedawca weźmie pod uwagę, że pewne obszary sklepu odwiedzane są 

częściej inne zaś rzadziej, w pewnych jego obszarach zazwyczaj gromadzi się więcej 

nabywców niż w innych, a potencjalne miejsce na ekspozycję promocyjną znajduje się 

na przecięciu szlaków, którymi zazwyczaj podążają nabywcy, to efekty podjętych 

decyzji mogą być lepsze. 

Problem, przed którym stoi sprzedawca, to częstotliwość korekt zarówno 

w kontekście rozmieszczenia grup produktów, jak i w kontekście przydziału dla nich 

przestrzeni sprzedaży. Nieuzasadnione, zbyt częste zmiany w aranżacji przestrzeni 

sprzedaży mogą być nie tylko kosztowne dla sprzedawcy, ale mogą mieć również 

negatywny wpływ na stałych nabywców, przyzwyczajonych do konkretnego 

rozmieszczenia produktów. Dla tych nabywców szybkość dokonywania zakupów może 

mieć istotne znaczenie. Konieczność zbyt częstego przyzwyczajania się do nowej 

aranżacji mogłaby nawet prowadzić do osłabienia ich przywiązania do sklepu. 

 
A.7 Obsługa nabywcy oraz czynniki mające wpływ na jej poziom 

(McGoldrick 2003) 

Z badań marketingowych wynika, że niedostateczna liczba otwartych stanowisk 

kasowych oraz czas oczekiwania w kolejce stanowią źródło niezadowolenia dla blisko 

połowy ankietowanych nabywców. Poprawa tych parametrów obsługi nabywcy może 

więc stanowić ważny element w budowaniu pozytywnego wizerunku sklepu. Inne 

czynniki, które mają wpływ na niezadowolenie nabywcy, to na przykład ceny na 

etykietach produktów niezgodne z cenami rzeczywistymi, braki produktów na półkach, 

uszkodzenia produktów, wolna lub niedostępna pomoc ze strony personelu, źle 

udzielona informacja. Każdy z nich jest skutkiem ubocznym braku odpowiednich 

działań ze strony sprzedawcy. 

Możliwości w powiększaniu zakresu usług świadczonych przez sklep na rzecz 

nabywców są praktycznie niewyczerpane. Dla przykładu przedstawimy tu kilka 

wybranych usług świadczonych w brytyjskiej sieci Sainsbury’s: pomoc (na prośbę 

nabywcy) przy przenoszeniu produktów do samochodu, darmowe pieluszki 
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w przebieralni dla niemowląt, pomoc przy pakowania produktów do torebek 

w godzinach szczytu. Wiele sieci sklepów świadczy usługi finansowe dla nabywców, 

choćby w zakresie różnego rodzaju ubezpieczeń. Równie powszechne stało się 

w placówkach wielkopowierzchniowych korzystanie z kart płatniczych. 

Sprzedawcy starają się ułatwiać dostęp do informacji o produktach poprzez 

montowanie elektronicznych kiosków informacyjnych na sali sprzedaży. Oprócz 

kiosków informacyjnych instalowane są także czytniki kodów kreskowych, które 

nabywcy wykorzystują do sprawdzania cen produktów bezpośrednio w przestrzeni 

sprzedaży (Kalyaman i in. 2006). 

A.7.1 Problemy decyzyjne związane z obsługą nabywcy 

Wysoki poziom usług świadczonych na rzecz nabywcy przez personel sklepu 

wymaga jego wysokich kwalifikacji – merytorycznych oraz interpersonalnych 

(szczególnie na stanowiskach pracy związanych z przyjmowaniem reklamacji). 

Odpowiedni poziom usług można osiągnąć poprzez zastosowanie systemu szkoleń, 

podnoszących kwalifikacje personelu, tu jednak sprzedawca musi liczyć się z kosztami, 

które w tym zakresie należy ponieść. Nakłady na szkolenie personelu powinny być 

jednak zgodne ze strategią firmy i charakterem jej działalności. Dla przykładu 

w sklepach dyskontowych, poziom usług świadczonych nabywcom jest niski, gdyż taka 

jest specyfika handlu tam realizowanego – nacisk jest tam kładziony przede wszystkim 

na niskie ceny, a nie na wysoki poziom obsługi nabywcy. 

Ponieważ w handlu detalicznym koszty pracy są znaczące w stosunku do innych 

kosztów działalności (Merker i in. 2006), każda nieefektywność w tym zakresie może 

w znaczący sposób zmniejszać rentowność sklepu. Na przykład, decyzje o zwiększeniu 

zatrudnienia w postaci personelu uzupełniającego zapasy na półkach lub personelu 

kasowego powinny być podejmowane w sposób przemyślany, z uwzględnianiem „za” 

i „przeciw”. Właściwe planowanie pracy może być często kluczem do rozwiązania 

problemów kolejek przy kasach, na przykład przy planowaniu obsady stanowisk 

kasowych powinno się wykorzystywać informacje o natężeniu ruchu w sklepie 

w różnych dniach tygodnia i w różnych porach dnia. 

Wprowadzając nowe udogodnienia dla nabywców sprzedawca powinien w jakimś 

stopniu umieć oszacować zysk jaki może dzięki temu osiągnąć. Jeśli sprzedawca 

prowadzi sieć sklepów, może eksperymentalnie w jednym z nich wprowadzić nowe 
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udogodnienie i monitorować jego wpływ na zachowanie nabywców. Sprzedawca 

powinien liczyć się także z faktem, że to nowe udogodnienie może być łatwo 

zastosowane przez konkurencyjne sieci. Zatem przewaga nad konkurencją, którą 

mógłby dzięki takiemu działaniu osiągnąć w krótkim okresie czasu jest łatwa do 

zniwelowania w przyszłości (Corstjens, Corstjens 1995). Należy podkreślić, że 

monitorowanie działań konkurencji i adaptowanie przynoszących korzyści rozwiązań 

jest szeroko wykorzystywane (tak stało się z czytnikami kodów kreskowych 

w systemach kasowych, terminalami do kart płatniczych, barami kawowymi na terenie 

sklepu itp.). 

Inwestując w rozwiązania oparte na nowych technologiach informatycznych 

sprzedawca ma szansę na ograniczenie występowania usterek (np. błędne oznaczenia 

cenowe produktów) w bieżącej działalności. Jako przykład takiej technologii mogą tu 

służyć elektroniczne etykiety na półkach wyświetlające ceny produktów bezpośrednio 

z systemów informatycznych sklepu (Kalyaman i in. 2006). Wiąże to się jednak 

ze znacznymi nakładami na infrastrukturę informatyczną. Przed podjęciem decyzji 

dotyczącej nowych inwestycji sprzedawca powinien rozważyć, czy uzyskanie 

analogicznego efektu nie jest możliwe w inny sposób, na przykład przez zmianę 

sposobu pracy personelu bądź zatrudnienie dodatkowych pracowników. 
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Dodatek B 

 

Prezentacja wybranych modeli i narzędzi dla 
potrzeb podejmowania decyzji w SW 
 
B.1 Wybrane modele optymalizacyjne 

 
B.1.1 Problem alokacji produktów na półkach sklepowych 

W podrozdziale 4.3, w którym opisano zagadnienia związane z asortymentem 

produktów w sklepach wielkopowierzchniowych, zwrócono uwagę na zadanie 

rozmieszczenia produktów na półkach. W podrozdziale A.2 przedstawiono w sposób 

opisowy, przed jakimi problemami decyzyjnymi stoi sprzedawca w związku z takim 

zadaniem. W literaturze anglojęzycznej problem ten przyjmuje oznaczenie SSAP (ang. 

Shelf Space Allocation Problem). Dla potrzeb prezentacji modeli formalnych dla tego 

zagadnienia sformułujemy teraz problem SSAP. 

Rozważamy zbiór produktów wybranych do sprzedaży, które mają być 

rozmieszczone na jednej lub wielu półkach. Półka jest elementem wyposażenia sklepu, 

na którym prezentuje się produkt. Półki maja określoną pojemność. 

Problem SSAP możemy sformułować w następujący sposób: 

określić, jak mają być rozmieszczone produkty na półkach, 

by zysk z ich sprzedaży był maksymalny. 

Z badań dostępnych w literaturze przedmiotu (Drèze i in. 1994a) wynika, że ilość 

miejsca przydzielonego produktom, ich lokalizacja, oraz dobór asortymentu wpływają 

na poziom sprzedaży. Uwzględnianie innych elementów strategii marketingowej (np. 

operowanie ceną produktu) oraz ich wpływu na popyt zwiększa stopień trudności 

zadania, ale tym samym umożliwia bardziej wiarygodne oddanie rzeczywistości. 

Czynniki takie jak ilość przydzielonego dla produktu miejsca na półce, wybrany do 

umieszczenia na półce zbiór produktów, cena produktu, mają zróżnicowany wpływ na 

wielkość sprzedaży, przez co rozsądnym wydaje się uwzględnianie w pierwszej 

kolejności tych czynników, które mają na nią wpływ największy. 
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Operowanie pojęciem „zysk”, wymaga określenia kosztów związanych 

ze sprzedażą. Źródeł kosztów może być wiele: koszty nabycia produktów, koszty 

magazynowania, koszty związane z uzupełnianiem produktów na półkach, koszty 

związane z wprowadzeniem do sprzedaży nowego asortymentu itp. 

Poza uwzględnieniem czynników opisanych w podrozdziale 4.3 i w podrozdziale 

A.2 oraz przy uwzględnieniu zagadnień związanych z kreowaniem środowiska 

sprzedaży (patrz podrozdział 4.6), z praktycznego punktu widzenia, istotnym wydaje się 

przyjęcie założenia, że optymalnej alokacji podlegają produkty w ramach grup 

produktów (np. „kawy”, „herbaty”). Nie przyjęcie tego założenia mogłoby prowadzić 

do optymalnej ze względu na zysk alokacji na tej samej półce produktów z różnych 

grup, na przykład produkty z grupy „słone przekąski” mogłyby znaleźć się na półce 

z szamponami. Formułowany problem powinien oddawać przyjętą w SW zasadę 

podziału przestrzeni sprzedaży na tzw. działy sprzedaży (np. „napoje”, „słodycze”), 

a w ramach działów na grupy produktów (np. „wody mineralne”, „czekolady”) lub 

nawet w ramach grup – na podgrupy (np. „wody mineralne gazowane”, „czekolady 

gorzkie”). W przypadku formułowania problemu dla grupy produktów (lub podgrupy), 

znana musi być dostępna dla tej grupy (podgrupy) przestrzeń. Dekompozycja problemu 

do poziomu grupy (lub podgrupy) produktów zapewnia, że po jego rozwiązaniu rozkład 

produktów w sklepie zgodny będzie z ugruntowaną tradycją polegającą na tym, że 

każdy dział oraz grupy w ramach działu mają przydzielone w sklepie obszary, 

a produkty z różnych grup nie są umieszczane na tych samych półkach. Sprzedawcy 

łamią czasem świadomie tę zasadę, umieszczając na przykład na półce z winami 

korkociągi (produkt uzupełniający). Zakłada się zwykle, że przed przystąpieniem do 

rozwiązania problemu SSAP został rozwiązany problem przydziału przestrzeni 

sprzedaży dla jednostek agregacji wyższego rzędu (grupa, dział sprzedaży) tzn. 

w sklepie wydzielono półki dla poszczególnych grup (podgrup) produktów, ustalono ich 

rozmieszczenie na sali sprzedaży oraz określono dla każdej grupy asortymentowej 

długość półek, na których rozmieszczone mają być produkty tej grupy. 

Problem alokacji produktów na półkach nie jest problemem trywialnym, gdyż 

należy uwzględnić w nim wiele wzajemnie powiązanych czynników. Wykorzystanie 

komputerów do jego rozwiązania wymaga stworzenia modelu optymalizacyjnego, 

podania sposobu określenia parametrów modelu oraz metody jego rozwiązania. 
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W opisywanych dalej modelach optymalizacyjnych ilość miejsca przydzielanego 

produktom wyrażona może być długością półki lub poprzez podanie ile opakowań 

produktu ma być umieszczonych na półce. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że 

choć w opisie problemu operuje się często słowem „półka”, w wielu odpowiadających 

mu modelach (np. w modelach: 1,2,3 opisanych dalej w rozprawie), podziałowi podlega 

dostępna przestrzeń (dostępna długość półek), a pojęcie półki ma znaczenie tylko 

wtedy, gdy w jakiś sposób ten fizyczny obiekt jest związany z popytem (np. poprzez 

ujętą w modelu 4 miarę atrakcyjności półki). 

Aby rozwiązanie problemu nie było trywialne, należy wprowadzić dla każdego 

produktu ograniczenie od góry na zajmowaną przestrzeń (w przeciwnym przypadku 

produkt dający największy zysk może zająć całą dostępna przestrzeń). Dla każdego 

produktu należy też wprowadzić ograniczenie od dołu na zajmowaną przestrzeń, aby 

uniknąć rozwiązań, w których przydzielane są niepraktycznie małe przestrzenie. Dla 

uwzględnienia takich ograniczeń konieczne jest wprowadzenie zmiennych binarnych, 

co prowadzi do tzw. modeli mieszanych, zawierających zmienne decyzyjne ciągłe 

i dyskretne (w tym przypadku binarne).  

W zależności od przyjętej w modelu funkcji celu otrzymujemy model o postaci 

liniowej lub nieliniowej ze zmiennymi mieszanymi. Zatem postać funkcji celu 

przesądza o postaci zadania, a postać zadania określa klasę metod, które mogą być 

wykorzystane do jego rozwiązania. 

Należy podkreślić, że wraz ze wzrostem uwzględnianych w modelu czynników, 

czyli ze wzrostem jego złożoności, rośnie liczba parametrów modelu, które należy 

określić, by możliwe było jego stosowanie. W przypadku braku danych historycznych 

dotyczących sprzedaży lub gdy dane te są niekompletne, precyzyjne określenie 

parametrów modelu może być trudne lub nawet niewykonalne. Z kolei w przypadku, 

gdy model jest wrażliwy na zmiany wartości parametrów, przyjęcie zgrubnych 

oszacowań może doprowadzić do rozwiązań odległych od rozwiązania optymalnego. 

Analizę wrażliwości dla pewnego modelu alokacji produktów z dwoma 

parametrami służącymi do ujęcia zależności pomiędzy popytem na produkt 

a przestrzenią przydzieloną temu produktowi przedstawiono w Urban (2002). Borin i in. 

(1994) podają, że eksperymenty prowadzone w sklepie – badanie wpływu przydzielonej 

przestrzeni na poziom sprzedaży – są wiarygodną metodą estymacji dla tych dwóch 
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parametrów. Z drugiej strony, estymacja parametrów na podstawie badań 

eksperymentalnych może być trudna przy dużej liczby produktów z powodu braku 

akceptacji kadry kierowniczej dla ciągłych zmian w układzie produktów na półkach, co 

jest w takich eksperymentach niezbędne. Zebranie danych na podstawie eksperymentów 

może być kosztowne oraz czasochłonne. 

Realizując system informatyczny wspomagający podejmowanie decyzji 

związanych z zarządzaniem przestrzenią i asortymentem, należy wziąć pod uwagę 

złożoność modelu optymalizacyjnego, na podstawie którego byłby on budowany oraz 

trudności związane z estymacją parametrów modelu. Yang i Chen (1999) podają, w jaki 

sposób można uprościć istniejący już model optymalizacyjny, aby zmniejszyć trudności 

związane z jego wykorzystaniem przy realizacji systemu informatycznego. Stanąć więc 

możemy przed wyborem albo modelu bardzo dokładnie opisującego rzeczywistość, 

którego nie możemy wykorzystać w praktyce, albo modelu mniej dokładnego, ale 

łatwego w realizacji. To drugie rozwiązanie przyjęła na przykład firma AC Nielsen, 

która w swym znanym produkcie Spaceman (źrodła internetowe: Spaceman) 

wbudowała proste reguły heurystyczne alokujące liczbę opakowań produktów 

proporcjonalnie do ich udziału w sprzedaży oraz uwzględniające takie ilości produktu 

na półce, by starczyło go na zadaną liczbę dni (w tym celu wykorzystuje się dane 

historyczne o wielkości sprzedaży). Sam fakt oparcia tego systemu na prostych 

regułach, a nie na przykład na opisanych w literaturze modelach optymalizacyjnych 

podpowiada, że wykorzystanie w praktyce modeli optymalizacyjnych nie jest łatwe. 

W tym miejscu należy zdać sobie sprawę, że jeśli złożony model, wymagający dużej 

liczby parametrów, będzie wykorzystywany do realizacji systemu informatycznego, to 

w przypadku wprowadzania do sprzedaży nowych produktów parametry z nimi 

związane będą musiały być na bieżąco uaktualniane, w przeciwnym przypadku model 

nie będzie wiernie oddawał rzeczywistości. Dodatkowym utrudnieniem może być fakt, 

że taki system informatyczny na ogół potrzebuje danych z innych istniejących już 

w firmie systemów (np. dane o sprzedaży, ceny, marże, poziom zapasów, wymiary 

produktów), a więc powinien być z nimi zintegrowany. Koszt ekonomiczny takiej 

integracji może być wysoki. 

W zależności od stopnia skomplikowania modelu, konieczny może być dostęp do 

wyników badań marketingowych opracowywanych przez specjalistyczne firmy. 

W takim przypadku dane zawarte w tych opracowaniach (np. udział sprzedaży 
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produktów na rynku) również muszą być wprowadzone do systemu informatycznego. 

Dynamicznie rozwijający się rynek wymaga stałego dostępu do wyników badań 

i analiz. Jeśli od systemu informatycznego chcielibyśmy wymagać, by pomagał 

w podejmowaniu racjonalnych decyzji, dane te muszą być okresowo uaktualniane, aby 

odpowiadały one aktualnej sytuacji na rynku. Koszt uaktualnionych danych może być 

również znaczący. 

Reasumując, ekonomiczny koszt związany z wdrożeniem i utrzymaniem systemu 

informatycznego dla potrzeb wspomagania decyzji stanowić może znaczącą barierę dla 

sprzedawcy. 

Wybrane modele dla problemu SSAP 

W każdym z przedstawionych tu modeli, autorzy modelu kładą nacisk na inny 

aspekt modelowanej rzeczywistości. Aby ukazać pełną, matematyczną złożoność 

problemu SSAP przedstawiono poniżej pełną postać modelu Hansena-Heinsbroeka. Dla 

pozostałych modeli przedstawiono jedynie ich zasadnicze elementy w sposób opisowy. 

Z dokładnym opisem pozostałych modeli zapoznać można się korzystając z podanych 

materiałów źródłowych. 

Wybór prezentowanych modeli jest subiektywnym wyborem autora, 

podyktowanym chęcią przedstawienia zagadnienia z różnej perspektywy. 

Model 1: Hansen, Heinsbroek (1978) 

W zaproponowanym przez Hansena i Heinsbroeka modelu optymalizacyjnym dąży 

się do maksymalizacji zysku poprzez wybór produktów do sprzedaży z dostępnego 

zbioru produktów oraz przydział przestrzeni dla ekspozycji tych produktów. Traktują 

oni przestrzeń na półce jako obiekt posiadający jeden wymiar – długość. Dla każdego 

produktu określona jest długość opakowania. Przyjęte ograniczenia to: 

• wielkość przydzielonej dla produktu przestrzeni musi być całkowitą 

wielokrotnością długości opakowania; 

• jeśli produkt został wybrany do sprzedaży, musi mieć przydzieloną co najmniej, 

określoną dla niego przestrzeń minimalną; 

• dostępna dla wszystkich rozpatrywanych produktów przestrzeń jest ograniczona. 

Prognozowany zysk dla produktu i określony jest następująco: 

iiiii rcrAm i −α ,       (B.1) 
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w którym im  jest marżą produktu i, ir  – wielkością przestrzeni przydzielonej 

produktowi i, ic  – kosztem jednostki przestrzeni przydzielonej produktowi i. 

Przewidywany popyt na produkt i, będący funkcją przydzielonej przestrzeni, 

określony jest następująco: 

( ) .i
i i i iD r Ar α=         (B.2) 

Zależność popytu od wielkości przestrzeni przydzielonej została zbadana i opisana 

w wielu pracach, na przykład w (Curhan 1972). Występujące w formule (B.2) 

parametry Ai > 0 oraz ]1,0[∈iα , określają kształt krzywej popytu w funkcji wielkości 

przestrzeni przydzielonej dla produktu i. Parametr αi zwany jest wskaźnikiem 

elastyczności przestrzennej popytu. Ta nieliniowa zależność stosowana jest także, jak 

dalej zobaczymy, w innych modelach opisywanych w rozprawie i ma następujące 

właściwości: 

• wraz ze wzrostem wielkości przydzielonej przestrzeni maleje przyrost popytu 

(taką zależność wykazano w wielu badaniach marketingowych dla wielu 

rodzajów produktów); 

• dla małych wielkości parametru ,ir  funkcję iD  można przybliżyć funkcją 

liniową; 

• przy estymacji parametrów iA  oraz iα  (na podstawie danych historycznych 

o sprzedaży), można poprzez zlogarytmowanie zależności (B.2) zastosować 

regresję liniową. 

Pierwsza i druga właściwość mogą być przydatne przy rozwiązywaniu zadania 

optymalizacyjnego wynikającego z modelu. 

Koszty związane z uzupełnianiem na półkach braków wszystkich produktów 

występują w postaci funkcji dwóch zmiennych ( ), ,f N L  gdzie N jest liczbą uzupełnień 

w tygodniu, L – liczbą dni określającą, z jakim wyprzedzeniem należy zamawiać 

produkt, celem uzupełnienia półek. Gdy sprzedawca dysponuje magazynem, z którego 

w nocy może przenieść produkty na półki, L przyjmuje wartość 0. 

Po uwzględnieniu (B.1) oraz funkcji ( ), ,f N L  postać maksymalizowanej funkcji 

celu z przybiera postać: 
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gdzieR– maksymalna wielkość przestrzeni, jaka może być przydzielona produktom, 

ir ′  – minimalna wielkość przestrzeni, jaką należy przydzielić dla produktu i, jeśli 

został on wybrany do sprzedaży, 

il  – wielkość przestrzeni zajmowanej przez jedno opakowanie produktu i, 

n  – liczba rozpatrywanych produktów. 

Miarą dla wielkości R, ir ′ , il  są jednostki długości. 

Warunek (B.4) ogranicza wielkość przestrzeni zajętej przez produkty do wielkości 

dostępnej przestrzeni, warunki (B.5) – (B.7) narzucają ograniczenia na minimalną 

i maksymalną wielkość przydzielonej przestrzeni dla danego produktu, w zależności, 

czy został on wybrany ( 1iy = ) czy nie ( 0iy = ). Warunek (B.8) zapewnia, że wielkość 

przydzielonej produktowi przestrzeni jest całkowitą wielokrotnością rozmiaru jego 

opakowania. 

Komentarz 

W modelu Hansena-Heinsbroeka popyt na produkt jest zależny jedynie od 

przydzielonego mu miejsca na półce .ir  Nie uwzględnia się wpływu na popyt produktu i 

popytu na inne produkty, którym również przydzielono miejsce na półkach.  

Dla szacowania wartości optymalnej zadania optymalizacyjnego opisanego 

formułami (B.3)-(B.8) zaproponowano wykorzystanie metody uogólnionych 
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mnożników Lagrange’a, natomiast dla znajdowania rozwiązań dopuszczalnych bliskich 

rozwiązaniom optymalnym zaproponowano algorytm heurystyczny. 

Model 2: Borin i in. (1994) 

W modelu tym dąży się do maksymalizacji zwrotu z inwestycji dla wybranej grupy 

produktów. Koszt inwestycji określa się jako koszt nabycia takiej ilości wybranego 

asortymentu, by miejsce dla niego przydzielone było całkowicie wypełnione. Zmienne 

decyzyjne w opisywanym modelu określają: 

• asortyment (wybrany ze zbioru dostępnych na rynku produktów z danej grupy) – 

zmienne binarne; 

• przestrzeń przydzieloną dla każdego produktu, mierzoną liczbą umownych 

jednostek (wielkość ustalona w ramach grupy produktów, każdemu produktowi 

można przydzielić całkowitą wielokrotność umownych jednostek) – zmienne 

całkowite. 

W funkcji określającej popyt na produkt uwzględniono, podobnie jak w modelu 

Hansena-Heinsbroeka, wpływ przestrzeni przydzielonej danemu produktowi, jak 

również wpływ przestrzeni przydzielonej dla innych produktów z grupy. Formalne 

ujęcie efektu wzajemnego oddziaływania produktów na popyt w ramach przydzielonej 

im przestrzeni ma sens, gdyż dla produktu i mogą istnieć inne produkty, które są jego 

substytutem (wtedy mogą zmniejszać popyt na produkt i) lub produkty, które są 

komplementarne w stosunku do i (mogą zwiększać popyt na produkt i). W literaturze 

czynnik ten określa się najczęściej w formie multiplikatywnej. Przy oznaczeniach 

przyjętych dla modelu Hansena-Heinsbroeka, czynnik ten modyfikuje popyt na produkt 

i określony formułą (B.2) w sposób określony formułą (5.2).  

Ponieważ w opisywanym modelu optymalizacji podlegają produkty w ramach 

jednej grupy (produkty podobne), zakłada się, że są one konkurencyjne względem 

siebie, przez co współczynniki ij∂  występujące w formule (5.2) przyjmują wartość 

z przedziału [-1,0]. W oparciu o badania dotyczące zachowań nabywców (lojalność 

wobec danej marki, skłonność do wyboru produktu innej marki, gdy szukany produkt 

nie jest dostępny na półce), Borin i in. przedstawili funkcję popytu dla produktu i jako 

sumę czterech składników: 
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• Ui – parametru określającego siłę oddziaływania produktu i na nabywcę, 

mierzoną w kontrolowanych warunkach, gdy wszystkie produkty otrzymują od 

sprzedawcy takie samo wsparcie marketingowe; 

• Mi – parametru określającego wpływ, jaki na popyt wywiera dodatkowe 

wsparcie marketingowe sprzedawcy – w opisywanym modelu tym instrumentem 

marketingowym jest jedynie przydzielana produktom przestrzeń; 

• Ai – parametru określającego tzw. popyt nabyty określony jako zwiększenie 

popytu na produkt i w związku z zapotrzebowaniem na produkty dostępne na 

rynku z tej samej grupy produktów, do której należy produkt i, a które zostały 

wykluczone ze sprzedaży; 

• Si – parametru związanego z faktem, że prognozowana sprzedaż dla produktu i 

może być większa od dostępnej ilości tego produktu, przez co niezaspokojone 

zapotrzebowanie na produkt może być potencjalnie przeniesione na pozostałe, 

wybrane do sprzedaży produkty. 

Model formułowany jest przy ograniczeniach analogicznych jak ograniczenia 

(B.4)-(B.7) modelu Hansena-Heinsbroeka. 

Komentarz 

W Borin i in. (1994) zwraca się uwagę na fakt, że potencjalne korzyści 

z implementacji modelu nie mogą być do końca określone bez właściwej estymacji jego 

parametrów. Zauważmy, że dla n produktów liczba współczynników ij∂  jest rzędu 

2O( )n , co może stanowić poważną przeszkodę przy uwzględnianiu opisywanego efektu 

oddziaływań skrośnych w praktyce – estymacja parametrów ij∂  może być niezwykle 

trudna i kosztowna. Jako jedną z metod, która może znacznie pomóc w estymacji 

parametrów, podaje się zastosowanie zaawansowanych komputerowych systemów 

wizualizacji, gdzie wpływ zastosowanych instrumentów marketingowych można badać 

bez prowadzenia eksperymentów w rzeczywistym sklepie. W (Yang i Chen 1999) 

również zwraca się uwagę na możliwość badania reakcji nabywców na układ 

produktów na półkach w eksperymentach przeprowadzanych przy pomocy komputerów 

(prezentowanie rozmieszczenia produktów na ekranie komputera i badanie reakcji 

nabywcy). Dane zebrane w takich eksperymentach mogą posłużyć do estymacji 

parametrów modelu.  
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Do rozwiązania modelu zastosowano heurystyczną metodę przeszukiwania – 

symulowane wyżarzanie (ang. simulated annealing).  

Model 3: Urban (2002) 

Model zaproponowany przez Urbana łączy zarówno poziom marketingowy 

(przydzielana produktom przestrzeń na półkach, wydatki na reklamę, cena sprzedaży 

produktów), jak i poziom logistyczny poprzez uwzględnienie, w postaci dodatkowych 

zmiennych decyzyjnych, wielkości zamówienia oraz kosztów związanych 

z utrzymaniem odpowiedniego poziomu zapasów. Model wyraźnie odróżnia poziom 

zapasów na półkach od poziomu zapasów na zapleczu oraz określa przepływ produktów 

pomiędzy tymi dwoma lokalizacjami.  

W modelu zakłada się, że 

popyt dla danego produktu jest funkcją aktualnego poziomu zapasu produktu na półce, 

a nie tylko funkcją przydzielonej produktowi przestrzeni na półce. 

Urban uzasadnia przyjęcie powyższego założenia tym, że w wielu modelach, 

w których istnieje zależność pomiędzy popytem a przydzieloną dla produktu 

przestrzenią zakłada się, że przydzielona przestrzeń jest przez cały czas (gdy odbywa 

się sprzedaż) wypełniona produktem i nie uwzględnia się faktu, że przestrzeń ta może 

być pusta z powodu wyczerpania się zapasów (lub nie w pełni wypełniona produktem). 

W modelu przyjmuje się, że zamawiany produkt umieszczany jest na zapleczu, 

stamtąd zaś, w sposób ciągły, uzupełniane są braki na półkach. Dla produktu i wraz 

z upływem czasu stan zapasu kształtuje się następująco: 

• w chwili 0t  całkowity poziom zapasu produktu na zapleczu jest większy od 

maksymalnej ilości produktu, jaka może być eksponowana na półce; 

• w chwili 0t  na półce umieszcza się produkt w ilości jaka może być eksponowana 

na półce, pomniejszając tym samym zapas umieszczony na zapleczu; 

• dopóki z zapasu na zapleczu można utrzymywać na półce maksymalną ilość 

produktu, stale się go uzupełnia; ilość produktu na półce jest w tym okresie 

stała, przez co popyt także jest stały (wynika z przyjętej zależności dotyczącej 

popytu); w tym okresie jest on tak naprawdę funkcją przydzielonego produktowi 

miejsca na półce, ze stałego popytu w tym okresie wynika, że całkowity 

poziomu zapasów produktu i maleje w sposób liniowy; 
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• kiedy w pewnej chwili 1 0t t>  zapas na zapleczu wyczerpie się, poziom zapasów 

na półce zaczyna spadać, przy czym tempo tego spadku jest mniejsze niż 

w okresie od 0t  do 1,t  gdyż maleje popyt na produkt; 

Dla zbioru n produktów, przedstawionego kontekstu logistycznego, określonego 

okresu czasu T oraz przy znanych: 

• kosztach nabycia produktów; 

• kosztach eksponowania produktów na półce (w modelu przyjęto taki sam koszt 

dla wszystkich produktów, argumentując ten fakt trudnościami związanymi 

z określeniem precyzyjnych wartości dla poszczególnych produktów); 

• kosztach magazynowania produktów; 

• cenach sprzedaży produktów; 

• parametrach określających dla poszczególnych produktów zależność popytu od 

wydatków na ich promocję (wielkość popytu jest proporcjonalna do γr , gdzie r 

to wydatki na promocję produktu, a 0 1γ< <  współczynnik określający ich 

wpływ na popyt); 

• parametrach krzywej opisującej wpływ poziomu zapasów produktu na półce na 

jego popyt (krzywa o kształcie opisanym formułą (B.2) w modelu 

Hansena-Heinsbroeka); 

• wskaźnikach elastyczności cenowej popytu, opisujących wpływ ceny produktu 

na jego popyt (wielkość popytu jest proporcjonalna do ε−p , gdzie p jest ceną 

produktu, a 1ε >  jego wskaźnikiem elastyczności cenowej popytu); 

maksymalizacji podlega prognozowany zysk w okresie T, będący sumą zysków dla 

poszczególnych produktów. Zmiennymi decyzyjnymi są: 

• wielkość zamówienia dla poszczególnych produktów; 

• przydzielona dla produktów przestrzeń na półkach; 

• cena sprzedaży produktów; 

• poziom wydatków na reklamę dla każdego z produktów. 

Przyjęte ograniczenia odnoszą się do: 

• minimalnej i maksymalnej przestrzeni przydzielanej produktom; 
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• nieprzekraczalnego poziomu zamówień dla wszystkich produktów (ograniczenie 

związane z dostępną pojemnością magazynu, budżetem i dostępnością 

produktów); 

• minimalnego poziomu zamówień składanych dostawcom (ograniczenie 

związane z umową zawartą pomiędzy dostawcą a sprzedawcą); 

• ustalonego minimalnego i maksymalnego poziomu cen produktów (ograniczenie 

związane z istnieniem konkurencji na rynku); 

• ustalonego budżetu wydatków na reklamę wszystkich produktów (kwota 

budżetu może mieć ustaloną wartość, niezależną od wielkości sprzedaży lub 

może stanowić jej pewną ustaloną część). 

Komentarz 

Zaproponowany przez Urbana model jest znacznie bardziej rozbudowany 

w porównaniu z poprzednimi, wcześniej omawianymi modelami. Dokładniej ustala on 

strukturę kosztów związanych ze sprzedażą i magazynowaniem produktów. Łączy także 

aspekt operacyjny związany z zamawianiem produktu, gdzie znaczenie ma 

minimalizacja kosztów związanych z prowadzoną sprzedażą, oraz aspekt 

marketingowy, gdzie celem jest osiąganie wysokiego poziomu sprzedaży i satysfakcji 

nabywcy. W modelu pominięto efekt związany z oddziaływaniem na popyt jednego 

produktu popytu innych produktów z grupy (oddziaływania skrośne), przez co 

w znaczący sposób zmniejszeniu ulega liczba estymowanych parametrów. 

Uproszczenie to zostało ponadto uzasadnione tym, że oddziaływania skrośne wywierają 

mniejszy (z reguły) wpływ na popyt produktu niż efekt związany bezpośrednio 

z przydzieloną dla produktu przestrzenią. Przyjęcie założenia o ciągłym uzupełnianiu 

produktów na półkach zapasami z zaplecza może nie być jednak opłacalne z punktu 

widzenia kosztów operacyjnych sprzedawcy. Efektywne zarządzanie przepływem 

produktów z zaplecza na półki sklepowe może wiązać się z wykonywaniem tej 

czynności w określonych momentach czasu. 

W opisywanym modelu, zmienne decyzyjne są ciągłe. Jak wspomnieliśmy w opisie 

problemu SSAP, produkt na półkach umieszczany jest w sztukach (a także w sztukach 

zamawiany). Zatem w tym przypadku uzyskiwane wartości zmiennych decyzyjnych 

muszą być zaokrąglane do wartości całkowitych. Jednak rozwiązanie zadania 

optymalizacyjnego wynikającego z modelu ze zmiennymi ciągłymi, a następnie 

zaokrąglenie uzyskanych wartości do wartości całkowitych w przypadku 
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maksymalizacji funkcji celu z reguły prowadzi do niższych wartości funkcji celu niż 

rozwiązanie zadania optymalizacyjnego ze zmiennymi dyskretnymi. 

Model 4: Hwang i in. (2005) 

Model zaproponowany w (Hwang i in. 2005), podobnie jak model Urbana, 

integruje czynnik marketingowy oraz logistyczny. W oparciu o badania 

przeprowadzone przez Drèze i in. (1994), uwzględnia on wpływ lokalizacji produktów 

na półce na jego sprzedaż. Uwzględnienie w modelu półek umieszczonych na różnych 

poziomach, odzwierciedla w pewnym stopniu warunki, w jakich prowadzona jest 

sprzedaż w SW. Półkom przypisuje się liczbowo określony stopień atrakcyjności, 

zależny od wysokości, na której są umieszczone. 

Założenie o utrzymywaniu na półkach zawsze maksymalnej, wyliczonej dla danego 

produktu ilości produktu, implikuje stałą wielkość popytu – zależy on od przydzielonej 

produktowi przestrzeni (w modelu Urbana było tak tylko w pewnym okresie czasu). 

W modelu założono, że popyt na produkt uzależniony jest od trzech czynników: 

• przestrzeni przydzielonej produktowi; 

• przestrzeni przydzielonej pozostałym produktom; 

• średniej ważonej z atrakcyjności półek, na których umieszczono produkt. 

W modelu uwzględniono koszty w sposób podobny do kosztów zaproponowanych 

przez Urbana. W modelu podlega maksymalizacji zysk ze sprzedaży produktów. 

Zmiennymi decyzyjnymi w modelu są: 

• liczba jednostek produktu i, gdy jest on umieszczony na półce j; 

• wielkość zamówienia na produkt i. 

W modelu przyjęto następujące ograniczenia: 

• przestrzeń przydzielona wszystkim produktom na półce j nie może być większa 

od pojemności tej półki; 

• przestrzeń przydzielona produktowi i na wszystkich półkach ma być większa lub 

równa od ustalonego dla tego produktu ograniczenia minimalnego i ma być 

mniejsza lub równa od ustalonego dla tego produktu ograniczenia 

maksymalnego; 

• wielkość zamówienia na produkt i ma być wartością większą od zera; 
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• liczba jednostek produktu i, gdy jest on umieszczony na półce j ma być 

wartością większą lub równą zero. 

Komentarz 

Zmienne decyzyjne w omawianym tu modelu są zmiennymi całkowitymi, 

uwzględniony jest więc fakt, że produkt z reguły wystawia się na półkach i zamawia 

w sztukach. 

Do poszukiwania optymalnego rozwiązania zaproponowano dwie metody: 

• procedurę heurystyczną wykorzystującą iteracyjny algorytm oparty na metodzie 

gradientowej (procedura podaje rozwiązanie w liczbach całkowitych);  

• algorytm genetyczny. 

 
B.1.2 Zagadnienie doboru cen produktów z uwzględnieniem promocji cenowych 

Levy i in. (2004) zwracają uwagę na znaczenie, jakie w sektorze handlowym ma 

właściwe zarządzanie cenami produktów. Akcentują oni słabości tradycyjnych technik 

ustalania cen produktów (opartych o względnie proste, dające się w łatwy sposób 

zastosować reguły), wskazując jednocześnie na najważniejsze zjawiska (występujące 

także w handlu wielkopowierzchniowym), które powinny być uwzględnione 

w modelach optymalizacyjnych, jeśli na ich podstawie mają być tworzone 

zaawansowane narzędzia wspomagające proces podejmowania decyzji w zakresie 

polityki cenowej. Autorzy postulują na przykład konieczność uwzględniania 

w modelach kosztów związanych ze zmianami cen. W (Friend, Walker 2005) 

zamieszczono przykłady wykorzystywania dla potrzeb handlu zaawansowanych 

narzędzi dla potrzeb ustalania cen produktów. 
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Przedstawione w (Levy i in. 2004) postulaty dla narzędzi dla potrzeb ustalania cen 

mogą być trudne do spełnienia w całości. Konieczność uwzględniania szeregu zjawisk 

marketingowych, często powiązanych ze sobą wzajemnymi relacjami, skutkować może 

powstaniem bardzo skomplikowanego modelu, a w konsekwencji i skomplikowanego 

narzędzia, którego stosowanie wymagać może dużych zdolności analitycznych osób, 

które z niego korzystają oraz sporych nakładów na jego utrzymanie (zapewnienie 

właściwych danych, pozyskiwanie danych ze źródeł zewnętrznych, na przykład cen 

w konkurencyjnych sieciach handlowych). 

Tytułem przykładu przedstawiony zostanie poniżej model optymalizacyjny, który 

nie spełnia wszystkich wymagań stawianych tej klasie modeli w (Levy i in. 2004), choć 

integruje kilka istotnych czynników marketingowych. Co najważniejsze, w oparciu 

o ten model optymalizacyjny zbudowany został system informatyczny, wykorzystujący 

dane z systemów transakcyjnych sprzedawcy. System ten poddany został weryfikacji 

w praktyce. 

Model RETPRICE: Shankar, Krishnamurthi (2002) 

Model RETPRICE powstał dla potrzeb ustalania dla danego sklepu optymalnych 

(w sensie maksymalizacji zysku sprzedawcy w zadanym horyzoncie czasowym): 

• cen produktów; 

• wielkości upustów cenowych; 

• częstotliwości ich stosowania. 

Model ten służy do ustalania polityk cenowych operatorów stosujących strategie 

EDLP i Hi-Lo w stosunku do produktów marek własnych i marek producentów, przy 

czym marki producentów podzielone zostały na kategorie „duże”, „małe”, ze względu 

na ich względny udział w rynku. Model RETPRICE pozwala ustalić jak często należy 

dokonywać obniżek cen, nie wskazuje jednak terminów takich obniżek.  

Shankar i Krishnamurthi, w oparciu o zbudowany na bazie modelu RETPRICE 

system informatyczny pokazali, że potencjalny zysk w okresie rocznym osiągnięty przy 

przyjęciu optymalnych decyzji proponowanych przez system jest istotnie większy niż 

przy stosowaniu dotychczasowych reguł (dla badanych 11 sklepów stosujących 

strategię EDLP i Hi-Lo).  
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Model RETPRICE poddano ocenie kadrom zarządzającym SW, które 

zaakceptowały wnioski sformułowane na podstawie badań. Za główne zalety modelu 

uznano to, że: 

• model opiera się na estymowanych na podstawie danych transakcyjnych 

reakcjach nabywców na poziom cen i upustów cenowych; 

• parametry modelu mogą być szacowane na bieżąco na podstawie danych 

transakcyjnych; 

• za pomocą modelu ustalane są ceny oraz wielkość i częstotliwość obniżek cen 

dla każdego produktu; 

• model pozwala mierzyć wpływ zmian wybranych parametrów (np. kosztów 

zakupu produktów) na zysk. 

Kadrom zarządzającym SW uczestniczącym w ocenie zadano pytanie o istotność 

uwzględnienia w modelu wpływu na sprzedaż danego produktu, obok obniżki jego 

ceny, także obniżek cen innych produktów. Przeważająca większość badanych osób 

wyrażała opinie, że zależności skrośne nie są czynnikiem znaczącym. 

Komentarz 

Funkcja celu modelu RETPRICE opisująca zysk sprzedawcy uwzględnia m.in. 

koszty związane z kosztami przeprowadzania promocji cenowych, przez co spełnia 

jeden z ważnych postulatów sformułowanych w (Levy i in. 2004), dotyczący 

praktycznej realizacji systemów informatycznych dla potrzeb wspomagania procesu 

ustalania cen. Stosunkowo prosto model może być rozbudowany o zmienne decyzyjne 

reprezentujące czynniki logistyczne, jak to ma miejsce na przykład w modelu Urbana 

(patrz podrozdział B.1.1). 

 
B.1.3 Inne modele 

Przedstawienie wyczerpującego przeglądu modeli stosowanych w zakresie 

podejmowania decyzji w SW nie jest celem rozprawy. Warto jednak – dla pokazania 

różnych technik modelowania – przedstawić krótką charakterystykę dwu innych 

interesujących rozwiązań, opartych o analizę danych transakcyjnych. 

Programy lojalnościowe sklepów oraz dane o sprzedaży zawarte w ich systemach 

transakcyjnych, pozwalają na stosowanie technik marketingowych ukierunkowanych na 

indywidualnych nabywców. Baydar (2003) prezentuje model, dzięki któremu możliwe 
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jest ustalanie optymalnych wartości obniżek cen dla poszczególnych nabywców 

i wybranego podzbioru produktów. Dla każdego nabywcy tworzone jest kryterium 

optymalności będące ważoną kombinacją trzech czynników: zysku, wielkości 

sprzedaży, satysfakcji nabywcy (odpowiednio zdefiniowanej). Decydent określa wagi 

kryteriów (wspólne dla wszystkich nabywców wagi wynikają ze strategii działania 

sklepu). Zadanie maksymalizacji wszystkich kryteriów jednocześnie rozwiązywane jest 

metodą symulacji środowiska zakupowego, gdzie agenty (modele indywidualnych 

nabywców) wchodzą w interakcję z uproszczonym modelem sklepu w zadanym okresie 

czasu (dni). Agent charakteryzuje się szeregiem parametrów, określających między 

innymi jego wrażliwość na poziom cen dla poszczególnych produktów, 

prawdopodobieństwo zakupu danego produktu, częstotliwość wizyt w sklepie. 

Określenie tych parametrów możliwe jest na podstawie historycznych danych 

o sprzedaży. Rozwiązanie zaproponowane przez Baydara jest o tyle interesujące, że 

rozbudowa modelu nabywcy oraz modelu sklepu (pozwalająca symulować reakcje 

nabywców na inne zjawiska występujące w handlu wielkopowierzchniowym), mogłaby 

posłużyć do badania skutków podejmowanych decyzji (w tym przypadku przez 

odpowiedni dobór wag) także w innych obszarach decyzyjnych. 

Przedstawienie trafnej oferty handlowej jest kluczowym problemem decyzyjnym, 

przed którym staje sprzedawca. W modelu PROFSET (Brijs i in. 1997) do tworzenia 

oferty wykorzystano zidentyfikowane z danych transakcyjnych zależności opisujące 

sprzedaż produktów z uwzględnieniem oddziaływań skrośnych. W modelu tym 

wyróżnia się produkty podstawowe, które muszą obligatoryjnie znaleźć się w ofercie, 

oraz produkty, które mogą stanowić rozszerzenie asortymentu podstawowego, ale nie 

muszą. Rozwiązania uzyskiwane przy pomocy modelu PROFSET były lepsze niż 

rozwiązania wyznaczane przy zastosowaniu reguł wyboru produktów opartych jedynie 

o zysk z ich sprzedaży, bez uwzględniania zależności skrośnych. Model ma istotną 

z praktycznego punktu widzenia zaletę, bowiem dzięki zastosowaniu metod eksploracji 

danych do identyfikowania zależności skrośnych nie wymaga estymacji dużej liczby 

parametrów opisujących te zależności, jak to ma miejsce w modelu 

Hansena-Heinsbroeka (patrz podrozdział B.1.1). 
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B.2 Przykład modelu hybrydowego 

Przedstawimy tu opis prototypowego eksperckiego systemu KAPA (Knowledge–

Assisted Pricing Assistant), wspomagającego proces podejmowania decyzji cenowych 

w SW w oparciu o integrację (sterowaną regułami) trzech różniących się naturą modeli 

ustalania cen produktów. System ten uwzględnia hierarchiczną strukturę asortymentu, 

oraz charakterystykę sklepu i jego wybranych konkurentów. 

System KAPA: Sung, Lee (2000) 

Według Sung i Lee, jedną z przesłanek do budowy systemu KAPA stanowiły 

trudności przy ustalaniu cen tysięcy produktów z uwzględnieniem wszystkich 

ograniczeń związanych z przyjętą polityką cenową firmy i poziomem cen 

w konkurencyjnych sieciach handlowych. KAPA jest systemem eksperckim, który przy 

wyznaczaniu cen produktów uwzględnia specyfikę hierarchicznego układu asortymentu 

(dział sprzedaży, grupa, podgrupa, produkt) oraz hierarchicznego grupowania sklepów 

(dla setek sklepów możliwe jest przyjęcie podziału na grupy sklepów ze względu, na 

przykład, na ich lokalizację geograficzną). Polityka cenowa na każdym poziomie obu 

hierarchii opisywana jest parametrami, występującymi w formule (B.9), przy czym nie 

każdy poziom hierarchii zawiera wszystkie parametry. Dany produkt i w danym sklepie 

s odziedziczy część parametrów (które określą dla niego politykę cenową) zarówno 

z hierarchii obrazującej podział asortymentu, jak i z hierarchii ustalającej grupowanie 

sklepów. Przy określaniu parametrów formuły (B.9) dla produktu i w sklepie s na bazie 

przyjętych hierarchii dojść może do konfliktu polegającego na tym, że na przykład 

wartość parametru α (marża handlowa) pochodzić może ze zbioru parametrów 

przypisanych do sklepu s lub ze zbioru parametrów charakteryzujących podgrupę 

asortymentową, do której i należy. Konflikty związane z dziedziczeniem parametrów 

rozwiązywane są poprzez zdefiniowane w systemie reguły. Dzięki takiemu podejściu 

możliwe jest zdyscyplinowane podejście do ustalania cen na poziomie produktów, 

uwzględniające politykę cenową firmy w stosunku do całego sklepu (z uwzględnieniem 

jego wybranych konkurentów) oraz w stosunku do poszczególnych poziomów 

hierarchii asortymentu. 

System bazuje na trzech podstawowych modelach opisowych wyznaczania ceny 

produktu, w których jego cena zależy (odpowiednio dla każdego modelu) od: 

• przyjętej marży – model α; 
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• ceny danego produktu w konkurencyjnych sieciach – model β; 

• popytu na dany produkt – model γ. 

Ponieważ wyznaczone na podstawie każdego modelu ceny mogą być różne, cena 

końcowa produktu stanowi średnią ważoną cen uzyskanych z modeli. Wagi określają 

istotność ceny składowej w konkretnej sytuacji (np. dla nowego produktu w warunkach 

braku konkurencji wagi odpowiadające dwóm ostatnim modelom przyjmują wartość 

zero; z kolei dla produktu już występującego w ofercie i przy założeniu istnienia 

konkurencji wszystkie trzy modele biorą udział w ustalaniu sugerowanej ceny 

produktu). Dla ustalonego produktu oraz dla ustalonego sklepu cena p wyznaczana jest 

zgodnie z formułą: 

( ) ( ) ( )
1

: 1 1 1 ,
n

j j j
j

p w c w p w pα β γα β γ
=

= + + − + +∑    (B.9) 

gdzie wα , jwβ , wγ  to wagi poszczególnych modeli, przy czym dla modelu β występuje 

tyle składników (wag), ile określono konkurencyjnych sieci handlowych (n). Parametry 

(c, α), (pj, βj), (p, γ) stanowią odpowiednio parametry specyficzne dla modeli 

cząstkowych α, β, γ. 

Realizacja systemu KAPA wymagała określenia dwóch podstawowych 

repozytoriów danych opisujących: 

• hierarchię produktów, hierarchię sklepów, konkurencyjne sklepy; 

• reguły ustalające wartości parametrów formuły (B.9). 

System KAPA ma na celu ustalanie cen produktów naśladując zachowania 

ekspertów. W przeprowadzonym eksperymencie Sung i Lee dokonali porównania cen 

sugerowanych przez system z cenami ustalonymi przez ekspertów. System KAPA 

określił takie same ceny, jak eksperci w 68 na 76 przypadków – 89,5%. Wysoka 

skuteczność systemu pokazuje, że reguły przyjęte do określania wag dla cen 

uzyskiwanych z poszczególnych modeli, oraz reguły decydujące o ustaleniu ceny 

produktu w tym przypadku wiernie naśladują sposób działania ekspertów. 

Komentarz 

Niewątpliwą zaletą systemu KAPA, szczególnie w odniesieniu do realiów handlu 

wielkopowierzchniowego, jest uwzględnianie przy ustalaniu ceny produktu 

wzajemnego wpływu polityki cenowej przyjętej dla danego sklepu i wpływu działania 
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konkurencji na poziom cen. System ten wiernie oddaje sposób pracy ekspertów, 

a reguły wypracowane przez ekspertów powstały w efekcie wieloletniej praktyki 

w dziedzinie zarządzania ceną (a więc akumulują wiedzę pozyskaną przez lata). Może 

on zatem stanowić może bardzo użyteczne narzędzie wspomagające ustalanie cen setek 

i tysięcy produktów. Przy stworzeniu mechanizmów umożliwiających względnie łatwe 

modyfikowanie bazy reguł, możliwe jest dostosowywanie systemu do konkretnych 

potrzeb użytkownika końcowego. 
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Dodatek C 

 

Wybrane rozwiązania informatyczne stosowane 
w SW 
 
C.1 Rozwiązania informatyczne dla automatycznej identyfikacji  

obiektów 

SW oferują do kilkudziesięciu tysięcy SKU (przypomnijmy, że jest to skrót od ang. 

Stock Keeping Unit), oraz obsługują tysiące nabywców. Dla potrzeb efektywnej 

realizacji bieżących działań sprawnej rejestracji w systemach informatycznch wymagać 

mogą – poza SKU – także inne obiekty, takie jak na przykład zawartość półek 

sklepowych; palety na których dostarczane są produkty, a nawet skład personelu 

pracującego na terenie sklepu (dla potrzeb systemów rejestracji czasu pracy). 

Automatyczny odczyt unikalnego numeru jaki obiektowi przypisano w systemie 

informatycznym (a tym samym dostęp do jego atrybutów), zakodowanego specjalnym 

kodem (czytelnym dla urządzeń komputerowych), umożliwia sprawniejszą od 

manualnej rejestrację zdarzeń związanych z tymi obiektami. Zebrane dane mogą być 

poddawane wielowymiarowej analizie. 

Na potrzeby tego rozdziału założymy, że sprzedawca utrzymuje centralne 

repozytorium danych – CRD (zrealizowane jako system komputerowy z bazą danych), 

w którym przechowywane są informacje o obiektach wymagających jednoznacznej 

identyfikacji oraz inne informacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

systemów informatycznych sprzedawcy. 

 
C.1.1 Optyczne czytniki kodów kreskowych 

Szybka identyfikacja obiektów jest możliwa za pomocą optycznych czytników, 

wykorzystujących kodowanie znaków alfanumerycznych w postaci serii pionowych 

cienkich lub grubych linii (tzw. kod kreskowy). Przykładem takiego kodu jest kod UPC 

(ang. Universal Product Code), który jest jednym ze standardów przemysłowych, 

wykorzystywanych przez producentów do oznaczania produktów w sposób unikalny 

w skali światowej. Etykieta z kodem kreskowym (dowolnego typu, niekoniecznie UPC) 
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zawiera kod numeryczny produktu czytelny zarówno dla człowieka (ciąg znaków 

alfanumerycznych), jak i dla optycznego czytnika zdolnego do odczytania ciągu 

znaków zakodowanych w postaci kodu kreskowego. Transfer odczytanych danych do 

CRD może mieć charakter przewodowy lub bezprzewodowy, z zastosowaniem 

protokołów transmisji danych w urządzeniach komputerowych (np. RS-232, Bluetooth 

lub inne protokoły transmisji bezprzewodowej).  

Czytniki kodów kreskowych wykorzystywane są na szeroką skalę przede 

wszystkim w systemach kasowych (Cash i in. 1995), w których służą do jednoznacznej 

identyfikacji produktu, a tym samym do pozyskania z CRD jego ceny koniecznej do 

realizacji transakcji sprzedaży. Jeśli nabywca posługuje się dodatkowo specjalną kartą 

z zakodowanym numerem (może to wynikać z jego uczestnictwa w programie 

lojalnościowym), który identyfikuje go w CRD, to zebranie dodatkowych informacji 

(np. poziomu upustu dla zidentyfikowanego nabywcy) potrzebnych do realizacji 

transakcji sprzedaży może być w całości przeprowadzone przy pomocy czytników 

kodów kreskowych. Wykorzystanie czytników kodów kreskowych znacząco 

przyspiesza obsługę nabywcy w strefie kas i pozwala na ograniczenie liczby błędów, 

które mogłyby mieć miejsce w przypadku ręcznego wprowadzania cen do systemu 

transakcyjnego przez personel sklepu. 

Dostęp do danych o produktach (np. cena) wymagany jest nie tylko dla potrzeb 

realizacji transakcji sprzedaży, ale także w obrębie sali sprzedaży, gdzie podstawowych 

informacji o produktach może potrzebować personel sklepu oraz nabywcy. W SW 

stosowane są w tym celu przenośne lub stacjonarne komputery, wyposażone 

w zintegrowane czytniki kodów kreskowych, które czerpią informacje z CRD (po 

uprzednim odczytaniu kodu kreskowego produktu i przesłaniu go do CRD) i prezentują 

ją w czytelnej formie na wyświetlaczach (np. komputery bezprzewodowe firmy Symbol 

Technologies (źródła internetowe: Symbol)). 

 
C.1.2 Technologia RFID 

Technologia RFID (ang. Radio Frequency Identification) (Kalyaman i in. 2006) 

pozwala na zakodowanie informacji w postaci cyfrowej w tzw. etykiecie RFID, 

stanowiącej małych rozmiarów układ scalony wyposażony w mini-antenę, nie 

wymagający własnego zasilania (etykieta pasywna) lub z własnym źródłem zasilania 

(etykieta aktywna). Informacja ta może być odczytana (lub zmieniana) zdalnie, drogą 
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radiową poprzez specjalny moduł. W przypadku etykiet pasywnych, pole 

elektromagnetyczne emitowane przez czytnik zasila etykietę RFID i umożliwia odczyt 

(zapis) danych w niej zawartych. Zawartość etykiety RFID może być odczytana 

z odległości do 10 metrów (w przypadku etykiet aktywnych). Cechą charakterystyczną 

tego rozwiązania jest możliwość jednoczesnego odczytu informacji z wielu etykiet 

RFID. Odczytane dane przekazywane są do systemów komputerowych (poprzez sieć 

komputerową), gdzie możliwe jest ich przetwarzanie. Zaletą tej technologii jest również 

możliwość lokalizacji obiektów. 

Kalyaman i in. (2006) podają szereg zastosowań dla technologii RFID, która – choć 

znacznie mniej rozpowszechniona niż technologia oparta na kodach kreskowych – 

zaczyna być stosowana w celu usprawnienia działań sprzedawcy. Informacja 

zakodowana w kodzie kreskowym ma charakter statyczny, a informacja zawarta 

w etykiecie RFID może być w dowolnym momencie modyfikowana, co pozwala, na 

przykład, na zapis pomiarów temperatury w jakiej przechowywany był produkt na 

drodze od producenta do sprzedawcy17. Możliwość zdalnej i automatycznej 

identyfikacji produktów pozwala m.in. na odczyt aktualnego poziomu zapasów na 

półkach sklepowych i właściwe reagowanie na jego niski poziom. Prowadzić to może 

do ograniczenia zjawiska występowania braku produktów na półkach. Duża zaleta 

rozwiązań RFID widoczna jest w przypadku systemów kasowych – wszystkie produkty 

z wózka lub kosza nabywcy mogą być jednocześnie odczytane przez system kasowy, co 

jest znacznym usprawnieniem w stosunku do obecnie stosowanych systemów 

kasowych, opartych o czytniki kodów kreskowych. Może to skutkować znaczną 

redukcją kosztów pracy i zwiększeniem szybkości obsługi nabywcy. System kasowy 

zbudowany w oparciu o technologię RFID wydaje się być także bardziej efektywny 

nawet w stosunku do zautomatyzowanych systemów kasowych, obsługiwanych 

samodzielnie przez nabywcę. Są one stosowane w niektórych sieciach (Litwin, 

Wolfram 2006) i bazują na przenośnych komputerach, umożliwiających rejestrację 

nabywanych produktów z wykorzystaniem wbudowanego czytnika kodów kreskowych 

i realizację transakcji sprzedaży z wykorzystaniem zgromadzonych danych, bez 

konieczności wykładania produktów na ladę kasjerską. Kalyaman i in. (2006) podają 

możliwość wykorzystania etykiet RFID dla potrzeb minimalizacji ubytków, gdzie 

                                                 
17 Wymaga to oczywiście infrastruktury RFID w obrębie całego łańcucha dostaw, a więc współpracy 
wszystkich ogniw tego łańcucha, zorientowanej na wykorzystanie tej technologii dla uzyskania 
wspólnych korzyści. 
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system komputerowy jest tak zaprogramowany, że sygnalizuje niewłaściwe 

przemieszczenia produktów w obrębie magazynu. Zakodowanie w etykiecie RFID 

terminu przydatności produktu do spożycia pozwolić może także na automatyczną 

identyfikację tych produktów, dla których termin ten upływa i podjęcie wobec nich 

stosownych akcji. 

Przedstawiony opis podstawowych cech technologii RFID pozwala przypuszczać, 

że przy masowym jej stosowaniu przez producentów, pośredników i sprzedawców, 

możliwe jest znaczne podniesienie efektywności działań w różnych obszarach ich 

aktywności. Jeśli dla przykładu możliwe jest automatyczne rozpoznanie zawartości 

wózka nabywcy i automatyczne ściągniecie należności z jego karty płatniczej, 

tradycyjna forma obsługi kasjerskiej staje się formą przestarzałą i kosztowną. Koszt 

inwestycji w infrastrukturę RFID będzie malał w miarę jak technologia ta będzie coraz 

bardziej rozpowszechniona. Możliwe staną się wtedy nowe zastosowania tej 

technologii. Załóżmy, że każdy wózek i kosz na zakupy został wyposażony w etykietę 

RFID. Dzięki rozmieszczonym na sali sprzedaży czytnikom, możliwe stanie się 

określenie (z pewną dokładnością) trasy, jaką wózek (kosz) pokonał w obrębie sklepu. 

Gromadzenie takich danych w CRD oraz późniejsza ich analiza pozwalać mogą na 

wyodrębnianie często i rzadko odwiedzanych miejsc w sklepie lub badania na jak długo 

wózki zatrzymywane były w danym miejscu sklepu. Tego typu informacja posłużyć 

może do lepszego podejmowania decyzji dla potrzeb określania miejsca ekspozycji 

produktów promocyjnych. Systemy śledzące przemieszczanie się nabywców na terenie 

sklepu (ang. Customer Tracking Systems) już istnieją i są już komercyjnie 

wykorzystywane (McGoldrick 2003). Wykonanie takiego systemu w oparciu 

o technologię RFID pozwolić może na instalację w obrębie sklepu jednej, uniwersalnej 

infrastruktury opartej o czytniki radiowe służącej do wielu celów – również do 

pozyskiwania danych dla potrzeb podejmowania decyzji.  

 
C.2 Rozwiązania informatyczne dla potrzeb marketingu  

i dla potrzeb obsługi nabywcy 

Tradycyjnym sposobem oznaczania produktów na półkach są papierowe etykiety 

umieszczane na brzegach półki, informujące m.in. o cenie produktu. W podobny sposób 

(choć bardziej atrakcyjny wizualnie) sprzedawcy informują o akcjach promocyjnych lub 

wskazują na atrakcyjne cenowo produkty. Tego typu materiały informacyjne wymagają 
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stałej wymiany w zależności od zmieniających się cen, czy wprowadzania nowych 

promocji sprzedażowych. Konieczne staje się także zaangażowanie personelu sklepu do 

wykonania czynności wymiany. W przypadku stosowania polityki cenowej Hi-Lo 

i częstych akcji promocyjnych, dbanie o właściwe oznakowanie produktów i miejsc 

promocyjnych w sklepie może być kosztowne (koszt materiałów, koszt pracy). 

Alternatywą dla papierowych etykiet cenowych są etykiety elektroniczne 

(Kalyaman i in. 2006) będące małymi urządzeniami wyposażonymi w ekrany LCD, 

umieszczanymi w miejsce etykiet papierowych, na których możliwe jest wyświetlenie 

informacji z CRD. Elektroniczne etykiety cenowe mogą być sprzężone z CRD 

przewodowo lub bezprzewodowo. Podstawową zaletą tego typu rozwiązania jest 

możliwość natychmiastowej zmiany ceny na etykiecie, jeśli uległa ona zmianie w CRD. 

W odróżnieniu od tradycyjnej metody, znikają koszty przygotowania nowych etykiet, 

koszt ich wymiany, wreszcie zostają znacząco ograniczone ludzkie błędy związane 

z mylnym oznakowaniem produktów na półkach. Dowolne manipulowanie ceną na 

etykiecie (którego koszt jest niski) otwiera też nowe możliwości związane 

z zarządzaniem ceną – ceny mogą być zmieniane częściej, na przykład w odpowiedzi na 

zmieniające się uwarunkowania na rynku. 

Tradycyjne oznakowania promowanych produktów mogą być również zastąpione 

(Kalyanam i in. 2006) kolorowymi wyświetlaczami LCD, połączonymi z CRD. 

W zależności od wielkości wyświetlacza, możliwe jest prezentowanie różnego rodzaju 

treści, w zależności od potrzeb sprzedawcy. Atrakcyjne oznakowanie produktów 

z oferty promocyjnej ma duże znaczenie marketingowe i stanowi wsparcie dla promocji 

cenowych. W ramach prowadzonych wspólnie z producentami akcji promocyjnych, 

sprzedawca może wykorzystywać dużych rozmiarów panele LCD do prezentowania ich 

materiałów reklamowych. Dodatkowo sprzedawca może czerpać zysk z umieszczania 

reklam firm trzecich (niekoniecznie producentów, czy dostawców), które chcą dotrzeć 

ze swoją ofertą do nabywców. Dynamiczna wymiana treści w dowolnym momencie 

pozwala na przyjęcie bardzo elastycznego modelu zarządzania przestrzenią reklamową 

– firmy trzecie płacą za czas ekspozycji własnych materiałów reklamowych 

w zależności od swoich potrzeb i możliwości. Przeprowadzone badania pokazały 

(Burke 2006), że stosowanie – zamiast papierowych oznaczeń, pozwalających na 

prezentowanie jedynie statycznych treści – 50. calowych wyświetlaczy plazmowych do 

prezentowania treści reklamowych (statycznych i dynamicznych), miało znaczący 
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pozytywny wpływ zarówno na wzrost liczby wizyt nabywców w sklepie, jak i na wzrost 

sprzedaży. 

Przy podejmowaniu decyzji w zakresie rozmieszczania produktów na półkach 

sklepowych, istotne znaczenie mogą mieć dane o zachowaniach nabywców przy 

wyborze produktów. Informacja o tym jak nabywca dokonuje przeglądu produktów na 

półce, jak długo skupia wzrok na poszczególnych markach produktów i w jaki sposób 

przeskakuje wzrokiem z jednej części półki na drugą (lub z jednego produktu na drugi), 

może być odpowiednio wykorzystana i „zamieniona” w efektywne rozmieszczenie 

produktów na półkach. Systemy informatyczne umożliwiające pozyskanie tego typu 

danych istnieją i są wykorzystywane w warunkach laboratoryjnych (źródła internetowe: 

Tobii). Systemy umieszczone na półkach sklepowych i śledzące ruchy gałek ocznych 

(ang. Eye Tracking Systems) lub pozwalające na obserwację mimiki twarzy, dawać 

mogą rzeczywisty obraz zachowań nabywców w sklepie, w odróżnieniu od instalacji 

wykorzystywanych w laboratoriach, gdzie wierne symulowanie warunków panujących 

w sklepie może być trudne. Dane zebrane przy pomocy takiego systemu mogą być 

niezwykle cenne dla producentów produktów, którzy mogą je pozyskać na podstawie 

umów partnerskich ze sprzedawcą. Informacja o tym, że produkt konkurencyjnej firmy 

przyciąga wzrok kilka razy częściej niż produkt własny może być bodźcem do zmiany 

szaty graficznej opakowania.  

Alternatywą dla systemów monitorujących zachowania nabywców są systemy 

komputerowe symulujące środowisko sklepu. Komputery osobiste stosowane 

współcześnie (nie wspominając o dedykowanych stacjach graficznych) są w stanie 

dostarczyć takiej mocy obliczeniowej, by możliwa była wirtualna rekonstrukcja 

środowiska, w którym nabywcy dokonują zakupów, a następnie badanie – w tej 

wirtualnej rzeczywistości – ich zachowań. W systemie takim (Burke 1996) użytkownik 

„porusza się” za pomocą zaawansowanego interfejsu graficznego wśród wykreowanych 

w pamięci komputera półek, zapełnionych wirtualnymi produktami. Użytkownik 

systemu dokonuje wyboru produktów, jakby znajdował się w rzeczywistym sklepie. 

W czasie sesji z systemem zbierane są dane użyteczne z marketingowego punktu 

widzenia (na przykład czas jaki nabywca poświęca danej kategorii produktów lub jak 

długo czyta dane umieszczone na opakowaniu). Możliwość wielokrotnych zmian 

asortymentu lub zmian rozmieszczenia produktów na półkach – tańsze w wirtualnym 

sklepie, niż w rzeczywistych warunkach – pozwala na badanie reakcji użytkowników 
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systemu na te zmiany i ewentualne ich późniejsze odzwierciedlenie w rzeczywistym 

sklepie. Wadą takich symulacji jest nie uwzględnianie wielu czynników, które mają 

wpływ na zachowania nabywców. Na przykład, za pomocą wizualizacji w systemie 

komputerowym trudno jest odtworzyć tłok panujący na sali sprzedaży, czy unoszące się 

zapachy w jakiejś części sklepu. Im lepsza wizualizacja oraz im doskonalsze metody 

interakcji z wirtualnym sklepem, tym dane zebrane przez system będą miały większą 

wartość z punktu widzenia badań nad zachowaniem nabywcy w punkcie sprzedaży. 

Zgromadzone zaś dane i ich analiza mogą przełożyć się na bardziej efektywną aranżację 

asortymentu. 

W celach eksperymentalnych stosowane są systemy informatyczne ułatwiające 

dokonywanie zakupów, oparte o przenośne komputery (montowane do wózków na 

zakupy) tzw. PDA (ang. Personal Digital Assistant) sprzężone bezprzewodowo z CRD 

i przewidujące (na podstawie danych historycznych o zakupach danego nabywcy i przy 

wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów predykcji) listę produktów, które 

nabywca prawdopodobnie zechce kupić (Cumby i in. 2004). Taka „sugerowana” lista 

produktów prezentowana jest następnie na początku wizyty w sklepie na wyświetlaczu 

PDA. PDA „potrafi” zlokalizować, w której alei sklepu znajduje się wózek i na tej 

podstawie wyświetlać te produktu z listy, które w tej alei są umieszczone na półkach. 

Zastosowanie eksperymentalnego systemu spowodowało wzrost dochodów 

u testowanego sprzedawcy o 11% – PDA „dbał” o to, żeby nabywcy nie zapominali 

dokonywać zakupów produktów, które potencjalnie mieli zamiar nabyć podczas wizyty 

w sklepie. PDA – w zależności od dostępnych opcji w oprogramowaniu – mogą 

w różny sposób ułatwiać dokonywanie zakupów. Kalyaman i in. (2006) sugerują 

stosowanie PDA do „inteligentnego” sugerowania produktów, których zakup 

powiązany może być z wybranym już produktem. Na przykład, jeśli nabywca 

zarejestrował przy pomocy PDA zakup makaronu z oferty promocyjnej, system może 

zasugerować zakup odpowiedniego sosu w oparciu o dostępne w systemie 

informatycznym przepisy kulinarne. Stosowanie PDA w kontekście przedstawionym 

powyżej pozwala na stwierdzenie, że urządzenia te stanowić mogą ważny element 

interakcji nabywca–sklep i służyć mogą do realizacji koncepcji marketingu 

bezpośredniego, realizowanego na terenie sklepu. 

Badania cen konkurencji są jednym z zadań, realizowanym przez sprzedawców 

(McGoldrick 2003). Rejestrowanie cen może być usprawnione przy pomocy 
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przenośnych komputerów (wyposażonych w czytniki kodów kreskowych) będących 

w stałym kontakcie z systemem komputerowym firmy, która ceny bada. Przy pomocy 

komputerów przenośnych możliwe staje się badanie innych zjawisk na przykład 

dostępności produktów na półkach w konkurencyjnej sieci. 

Pozyskiwanie danych marketingowych, szczególnie tych związanych 

z zachowaniami nabywców na terenie sklepu jest o wiele bardziej kosztowne 

i trudniejsze do przeprowadzenia niż ma to miejsce w przypadku sklepów 

elektronicznych, gdzie każdy ruch na stronie WWW elektronicznego sklepu może być 

rejestrowany w systemie komputerowym i na podstawie takiego rejestru zdarzeń, 

możliwa jest drobiazgowa analiza zachowań nabywcy. Możliwe jest w szczególności 

badanie czasu spędzanego przez nabywcę na stronach odpowiadających poszczególnym 

grupom produktów. Strumień zdarzeń może informować o dziesiątkach parametrów 

charakteryzujących zachowanie nabywcy (van den Poel, Buckinx 2005). W przypadku 

sklepu internetowego pozyskanie danych nie jest kosztowne i potencjalnie każdy sklep 

wirtualny może taki rejestr zdarzeń prowadzić. W przypadku tradycyjnego SW, montaż 

urządzeń do badania zachowań nabywców może być bardzo kosztowny. Jednak 

odpowiednio zorganizowane pozyskiwanie danych oraz ich właściwa analiza prowadzić 

może do podejmowania lepszych decyzji w zakresie zarządzania asortymentem, czy też 

do efektywnego zagospodarowania sali sprzedaży. 
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Dodatek D 

 

Opis komponentów MZ i zachodzących pomiędzy 
nimi interakcji 
 
D.1 Obszar decyzji operacyjnych 

SW, rozumiany jako obiekt fizyczny, nie jest w ścisłym tego słowa znaczeniu 

elementem MZ, gdyż nie jest on jednostką decyzyjną, a jedynie obiektem działania 

Jednostek Decyzyjnych. Ze względu jednak na centralną pozycję w rozpatrywanym tu 

problemie został on w graficznej reprezentacji MZ również uwzględniony. Na rysunku 

7.1 elementy i opisy SW są wykonane kolorem bardziej agresywnym. 

SW podzielony został na najbardziej istotne z punktu widzenia działań 

operacyjnych obszary (strefy). Przyjęty podział wydaje się właściwy przy założeniu, że 

w danym obszarze sklepu przede wszystkim podejmowane są działania 

charakterystyczne dla tego obszaru (np. w strefie kas zarówno personel obsługujący jak 

i nabywcy podejmują działania ukierunkowane na sfinalizowanie transakcji sprzedaży), 

a inne działania na przykład dokonywanie zakupów jest czynnością marginalną, nawet 

jeśli ekspozycja w tej strefie została przygotowana w sposób sprzyjający dokonywaniu 

tzw. zakupów impulsywnych. 

Magazyn. W tym obszarze składowane są produkty, które trafiają od dostawców do 

SW, po czym w stosownym czasie i po odpowiednim przygotowaniu (wymagającym 

nakładów pracy, np. przyjęcie dostawy, usunięcie opakowań zbiorczych, itp.) mogą być 

przetransportowane na salę sprzedaży. Na rysunku 7.1 zaznaczono możliwe drogi, 

jakimi przemieszczane są produkty. Magazyn zajmuje małą powierzchnię w stosunku 

do powierzchni sali sprzedaży. Spełnia on ważną rolę bufora, który pozwala na 

przechowywanie rezerw produktów na wypadek nieprzewidzianego wzrostu popytu, 

czy też problemów z punktualnością i jakością dostaw (produkty wadliwe, produkty 

o innej specyfikacji niż zamawiane itp.). 

Sala Sprzedaży. Sala Sprzedaży jest miejscem, w którym produkty są eksponowane 

i w którym w procesie interakcji ze środowiskiem wykreowanym przez sprzedawcę 
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nabywca podejmuje ostateczne decyzje co do ich zakupu. Sala sprzedaży ma określoną 

pojemność (powierzchnię), która może być przeznaczona dla potrzeb poszczególnych 

grup produktów według ustalonych kryteriów. Sprzedawca dysponuje swobodą 

aranżacji sali sprzedaży i może nią w dowolny sposób dysponować, 

w zależności od przyjętej taktyki działań marketingowych. Na sali sprzedaży pracuje 

personel sklepu, odpowiedzialny za czynności logistyczne (uzupełnianie zapasów), jak 

i personel obsługujący nabywcę (wsparcie merytoryczne).  

Strefa Kas. Stanowi stosunkowo niewielki obszar pracy personelu sklepu, 

odpowiedzialnego za sfinalizowanie transakcji sprzedaży z wykorzystaniem sprzętu 

informatycznego wchodzącego w skład stanowisk kasowych. Nowoczesne stanowiska 

kasowe stanowią zespół zintegrowanych ze sobą urządzeń elektronicznych, których 

awaryjność może rzutować na poziom obsługi nabywcy. Możemy zatem przyjąć, że ta 

strefa zasadniczo różni się od innych z punktu widzenia zagęszczenia urządzeń, które 

usprawniają pracę personelu, a poziom obsługi nabywcy w bardziej wyraźny sposób niż 

w innych strefach zależy w niej od ich niezawodności. 

Reklamacje. Strefa ta stanowi wydzielony obszar sklepu, w którym realizowana jest 

obsługa nabywcy po dokonaniu zakupów (obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna). Ten 

obszar został wydzielony w modelu ze względu na swój charakter – to w tym obszarze 

nabywca może wyrażać swoje niezadowolenie (czasem w dość stanowczy sposób), 

a nieumiejętne traktowanie nabywcy może prowadzić do rezygnacji z usług sklepu. 

W tym obszarze podejmowane są działania neutralizujące ewentualne niezadowolenie 

nabywcy z poziomu usług sklepu.  

 
D.1.2 Jednostki Decyzyjne 

Na rysunku 7.1 zostały wyodrębnione jednostki funkcjonalne SW odpowiedzialne 

za podejmowanie decyzji i realizację działań operacyjnych. Są to tzw. Jednostki 

Decyzyjne (JD, patrz rozdział 7). Polem działania JD są obszary sklepu opisane 

powyżej. Przypisanie obszaru SW do JD oznaczono na rysunku 7.1 przerywanymi 

strzałkami. I tak dla przykładu, JD o nazwie Logistyka obejmuje swoim zasięgiem 

zarówno Magazyn, jak i Salę Sprzedaży. JD mogą wpływać na siebie wzajemnie 

poprzez wymianę informacji. Wymiana informacji może zachodzić na poziomie: 
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• podejmowania decyzji – zakładamy, że poszczególne JD kooperują ze sobą 

i działają w ramach realizacji celów znajdujących się w ich obszarach 

kompetencji oraz działają w oparciu o przydzielone im zasoby; 

• bieżących działań wykonywanych przez JD, gdy taka wymiana informacji jest 

konieczna ze względu na sprawne działanie sklepu – dla przykładu niemożność 

zapewnienia dostępności produktów na półkach sklepowych, które aktualnie 

znajdują się w ofercie promocyjnej (choćby z powodu problemów 

z dostarczaniem produktów przez dostawcę), wyzwalać może konieczność 

przesłania informacji o takim zdarzeniu z jednostki Logistyka do jednostki 

Obsługa Nabywcy, gdzie mogą być podjęte kroki osłabiające reakcje nabywców 

na taką sytuację. 

JD mogą także uczestniczyć w wymianie informacji z otoczeniem sklepu, o ile taka 

wymiana ma wpływ na podejmowane w ramach JD decyzje (np. ustalanie poziomu cen 

z uwzględnieniem cen w konkurencyjnych SW), służy do komunikacji z nabywcą (np. 

w ramach przeprowadzanej kampanii reklamowej) lub jest niezbędna do realizacji 

działań, za które JD są odpowiedzialne (np. zamawianie produktów u dostawców). 

Otoczenie sklepu, które wchodzi w interakcję z JD, tworzą Dostawcy, Rynek oraz 

Nabywcy (scharakteryzowane poniżej). 

JD wchodzą w interakcję z decydentem. Charakter tych interakcji, a dokładniej 

interakcji systemów wspomagania decyzji (SWD) dostępnych na poziomie JD 

z nadrzędnym modułem wspomagania decyzyjnego (MWD), jest przedmiotem 

rozprawy. 

Założenie o istnieniu SWD w każdej JD jest, w świetle rozdziału 5, jak najbardziej 

uzasadnione i stanowi warunek konieczny sprawnego zarządzania i podejmowania 

decyzji na poziomie całego sklepu. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych JD18.  

Logistyka. Funkcją tej jednostki jest zapewnienie stałej dostępności produktów na 

półkach sklepowych. Realizacja takiego zadania wymaga zamawiania i planowania 

dostaw produktów tak, by racjonalnie wykorzystywać zasoby, którymi ta JD dysponuje 

                                                 
18 Autor zdaje sobie sprawę, że zbiór JD może być, w miarę potrzeby, poszerzony poprzez dodanie 
kolejnych elementów np. jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie personelem sklepu, czy 
sprawujących nadzór nad czynnościami administracyjnymi. Tutaj jednak ograniczymy się do JD 
spełniających w SW role kluczowe. 
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(np. magazyn, siła robocza). Efektywne planowanie działań i podejmowanie decyzji 

w ramach tej jednostki jest niezwykle istotne z punktu widzenia eliminacji (lub 

osłabiania) wspomnianego już zjawiska braku produktówów na półkach. JD Logistyka 

operuje w obszarach Magazyn i Sala Sprzedaży dostarczając produkty na półki 

sklepowe zgodnie z planem rozmieszczenia produktów ustalonym przez JD Sprzedaż 

i Marketing.  

Sprzedaż i Marketing. Jednostka ta odpowiada za podejmowanie decyzji w wielu 

obszarach funkcjonowania sklepu. 

W zakresie sprzedaży do zadań tej jednostki należy: 

• ustalanie, jaki asortyment wchodzi w skład oferty sklepu; 

• ustalanie regularnych cen produktów (tzn. cen produktów, które nie zostały 

objęte promocjami cenowymi) z zachowaniem odpowiednich relacji do cen 

konkurencji (na rysunku 7.1 powiązanie z Rynkiem); 

• zarządzanie przestrzenią sprzedaży oraz właściwą alokacją asortymentu na sali 

sprzedaży; 

• merytoryczna pomoc nabywcom ze strony personelu sklepu, szczególnie tam, 

gdzie specyfika asortymentu wymaga wsparcia nabywcy przy wyborze produktu 

(np. artykuły gospodarstwa domowego); 

• wybór dostawców dla nowych produktów, ustalanie cen zakupu produktów, 

negocjowanie warunków współpracy z dostawcami (właściwe warunki 

współpracy na linii dostawca–sprzedawca mogą być dla obu stron korzystne). 

W zakresie marketingu do zadań JD Sprzedaż i Marketing należy: 

• planowanie akcji marketingowych w oparciu o dostępne narzędzia 

marketingowe stosowane w handlu detalicznym (z ewentualnym 

wykorzystaniem efektu synergii pomiędzy takimi narzędziami); 

• realizowanie akcji marketingowych, rozumiane jako działanie przeprowadzane 

na doraźne potrzeby sklepu, a wynikające na przykład z odpowiedzi na 

nieprzewidziany ruch konkurencji lub wynikające z obrania nowej strategii 

działania; 

• realizację programów lojalnościowych oraz ich modyfikacje, w zależności od 

potrzeb i możliwości. 
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Decyzje podejmowane przez JD Sprzedaż i Marketing mają wpływ na pracę oraz na 

decyzje podejmowane przez inne JD. Dla przykładu, podjęcie decyzji 

o wprowadzeniu do oferty grupy produktów o niskiej jakości, skutkować może po 

pewnym czasie spiętrzeniem się reklamacji w JD Obsługa Nabywcy odpowiedzialnej za 

ich przyjmowanie. 

Obsługa Nabywcy. Jednostka ta zorientowana jest na szeroko pojętą obsługę nabywcy 

zarówno w obszarze Sala Sprzedaży, jak i w obszarach Strefa Kas i Reklamacje. Ta JD 

ma duży wpływ na postrzegany przez nabywcę poziom obsługi. Podejmowane przez tą 

jednostkę decyzje uwzględniać muszą przewidywane skutki decyzji, podjętych przez 

inne JD (np. zwiększenie popytu na skutek akcji promocyjnej) i ich wpływ na pracę jej 

samej. Sprawna obsługa nabywcy wymaga przede wszystkim właściwego 

przygotowania personelu sklepu. Może to jednak generować koszty związane 

z przygotowaniem i realizacją programów szkoleniowych i wpływać negatywnie na 

rentowność SW w krótkim horyzoncie czasu, choć z drugiej strony ma to z pewnością 

pozytywny wpływ na rentowność w dłuższym okresie czasu19. Odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne personelu JD Obsługa Nabywcy może prowadzić do 

właściwych reakcji personelu sklepu w kłopotliwych dla sprzedawcy sytuacjach, 

wynikających na przykład z nagłej awarii systemu komputerowego, odpowiedzialnego 

za pracę stanowisk kasjerskich. Należy podkreślić, że związki zachodzące na styku 

nabywca–personel sklepu nie poddają się opisowi formalnemu. Kadra kierownicza 

sklepu może jednak intuicyjnie przewidywać wpływ pewnych czynników na inne. 

Ochrona. W handlu wielkopowierzchniowym nie da się uniknąć strat produktów20, 

które mogą wynikać z umyślnego lub celowego działania nabywców lub personelu na 

szkodę sklepu (kradzieże, zniszczenia produktów). Celem tej JD jest takie działanie 

(praktycznie w reżimie ciągłym), by w ramach dostępnych zasobów (personel, sprzęt 

monitorujący) sprawować kontrolę co najmniej w obszarze strat powodowanych przez 

człowieka.  

 

                                                 
19 O ile nabywca docenia wysiłki sprzedawcy skierowane w stronę zwiększenia jego satysfakcji. Istnieje 
ryzyko, że takie inwestycje się nie będą rentowne. 
20 Co zawsze przekłada się na straty finansowe. 
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D.1.3 Otoczenie sklepu 

Na rysunku 7.1 wyodrębnione zostały trzy kluczowe elementy otoczenia SW 

(Rynek, Nabywcy, Dostawcy), mające istotny wpływ na jego działalność, 

a w szczególności na procesy zarządcze zachodzące w SW. 

Rynek. Rynek to całokształt sytuacji gospodarczo-ekonomicznej regionu, w którym 

działa SW uwzględniający – na co kładziemy szczególny nacisk – działania 

konkurencji, czyli placówek handlowych, rywalizujących z SW o nabywców i udział 

w rynku. Zakładamy, że decydent dokonał identyfikacji placówek konkurencyjnych –

zidentyfikowane zostały te firmy, których zachowanie musi brać pod uwagę przy 

planowaniu działań SW. SW zbiera informacje o sytuacji na Rynku na różnych 

szczeblach, na przykład monitoruje ceny konkurencji dla potrzeb działań operacyjnych 

lub pozyskuje wiedzę dla potrzeb planowania długoterminowego. 

Nabywcy. Nabywcy wchodzą w interakcję z SW poprzez wymianę informacji 

(działania marketingowe, skargi i zażalenia) oraz poprzez wymianę produktów (zakup, 

zwrot). Wykorzystanie informacji o nabywcach może mieć istotne znaczenie 

szczególnie wtedy, gdy firma nastawiona jest na oferowanie wysokiego standardu 

obsługi nabywcy. Monitorowanie strumienia produktów podlegającego reklamacjom 

ma istotne znaczenie dla tych JD, które odpowiadają za zarządzanie asortymentem 

i jego jakością. 

Dostawcy. SW pozyskuje od Dostawców produkty do sprzedaży. Efektywna 

współpraca z dostawcami zarówno w kontekście logistycznym, jak i marketingowym 

(poprzez, na przykład, wspólne promocje) ma istotne znaczenie dla sklepu i osiąganych 

przez niego wyników finansowych. Decydent może wykorzystywać fakt, że to obecnie 

dostawcy zabiegać muszą o względy SW (Corstjens, Corstjens, 1995) i oferować 

konkurencyjne warunki współpracy. Warto podkreślić, że strona generująca podaż 

(dostawcy) może być w znacznie lepszy sposób scharakteryzowana ilościowo niż strona 

generująca popyt (nabywcy), a to ze względu na drobiazgową ewidencję, która ma 

miejsce w systemach informatycznych odpowiedzialnych za obsługę przyjęcia towaru. 

Okresowe charakterystyki ilościowe relacji dostawcy–SW ujęte w istotne z punktu 

widzenia sklepu wskaźniki (np. odsetek dostaw, które cechowała zgodność produktów 

przyjętych z zamówionymi), mogą przyczynić się do renegocjacji warunków umowy, 

a w skrajnym przypadku nawet do rezygnacji z usług dostawcy. 
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Ubytki  

Wirtualnym obszarem SW są Ubytki. Opisując działania JD Ochrona, mieliśmy 

przede wszystkim na myśli straty związane z występowaniem zjawiska kradzieży na 

terenie sklepu, jednak konieczne jest uwzględnienie ubytków, które występują 

z powodów naturalnych – utrata produktów takich jak warzywa, owoce; zniszczenia 

produktów na sali sprzedaży itp. Właściwa kontrola poziomu ubytków (w obszarach 

Magazyn i Sala Sprzedaży) oraz zapobieganie im, na przykład poprzez zapewnienie 

właściwego przechowywania produktów czy monitoring w obszarze Sala Sprzedaży za 

pomocą kamer, mogą w istotny sposób zmniejszyć straty finansowe sklepu. Należy 

podkreślić, że zapobieganie tym stratom powinno być realizowane w sposób racjonalny, 

bez przesadnych nakładów na minimalizację ubytków, których w całości wyeliminować 

się i tak nie da. 

 
D.2 Obszar decyzji taktycznych 

W obszarze decyzji taktycznych występują decydenci szczebla taktycznego oraz 

MWD. MWD wspomaga decydentów szczebla taktycznego w procesie decyzyjnym. 

Funkcje MWD i sposoby ich realizacji stanowią treść rozdziałów 8,9,10 i 11.  
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Dodatek E 

 

Wybrane wyniki obliczeń 
 
E.1 Wstęp 

Zbiory DS  i GA  oraz zbiory ( )Df S  i ( )Gf A  dla wybranych przykładów obliczeń 

zamieszczono w postaci plików programu Microsoft Office Excel (wersja 2003) na 

płycie CD-ROM, stanowiącej integralną część dodatku E. 

 
E.2 Szkielety dolne i aproksymacje górne dla przykładu 10.1 

Zbiory DS  i GA  oraz zbiory ( )Df S  i ( )Gf A  dla faz 1–4 zamieszczono w folderze 

o nazwie „\Przykład_10_1”. Pliki tego folderu o nazwach: „Faza_1.xls”, „Faza_2.xls”, 

„Faza_3.xls”, „Faza_4.xls” zawierają odpowiednie zbiory DS  i GA  oraz zbiory ( )Df S  

i ( )Gf A . Struktura każdego pliku jest następująca. Wiersze arkusza o nazwie „S_D” 

zawierają elementy zbiorów DS  i ( ).Df S  Wiersze Arkusza o nazwie „A_G” zawierają 

elementy zbiorów GA  i ( ).Gf A  Znaczenie kolumn w każdym arkuszu jest następujące: 

kolumna „A” – 1x ; kolumna „B” – 2x ; kolumna „C” – 1( )f ⋅ ; kolumna „D” – 2( )f ⋅ . 

W pliku o nazwie „Rozwiązanie_zadania_9_2.xls”, w arkuszu o nazwie 

„Rozw_zad_9_2”, zawarto zbiory ( )0E X  i ( )( )0f E X  dla zadania 9.2 (źródła 

internetowe: EMOO). Znaczenie kolumn i wierszy w arkuszu „Rozw_zad_9_2” jest 

analogiczne jak w poprzednich plikach. 

 
E.3 Szkielety dolne i aproksymacje górne dla przykładu 
 z rozdziału 11 

Dla algorytmu PDAE/M przyjęto następujące wartości parametrów: 

max100,  20.jη = =  

Dla algorytmu EPO przyjęto następujące wartości parametrów: 

45,  10,  0,2.sp θ δ= = =  
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Algorytm GENOCOP III uruchomiono z następującym zestawem parametrów21: 

-- GENERAL DATA ------------------------------------------- 
 
No. of variables .....................: 3 
No. of linear equalities .............: 0 
No. of non-linear inequalities .......: 0 
No. of linear inequalities ...........: 2 
No. of domain constraints ............: 3 
Reference population size ............: 5 
Search population size ...............: 20 
No. of operators .....................: 9 
Total no. of evaluations .............: 9000 
Reference population evolution period : 100 
No. of offspring for ref. population .: 5 
Reference point selection method .....: 0 
Search point repair method ...........: 0 
Search point replacement ratio .......: 0.250000 
Reference point initialization method : 0 
Search point initialization method ...: 0 
Objective function type ..............: 1 
Test case number .....................: 4 
Precision factor .....................: 0.000100 
Random number generator Seed #1.......: 15000 
Random number generator Seed #2.......: 15000 
Frequency control mode................: 0 
 

Zbiory DS  i GA  oraz zbiory ( )Df S  i ( )Gf A  wyznaczone w fazie ujawniania 

preferencji dla przykładu z rozdziału 11 zamieszczono w folderze o nazwie 

„\Przykład_z_rozdziału_11” w pliku o nazwie „Repozytorium.xls”. W poszczególnych 

arkuszach tego pliku wiersze zawierają elementy zbiorów DS  i ( )Df S  bądź zbiorów 

GA  i ( ).Gf A  Znaczenie kolumn w każdym arkuszu jest następujące: kolumna „A” – 1x ; 

kolumna „B” – 2x ; kolumna „C” – 3x ; kolumna „D” – 1( )f ⋅ ; kolumna „E” – 2( )f ⋅ ; 

kolumna „F” – 3( )f ⋅ . W arkuszach o nazwach: „S^a”, „S^b”, „S^c”, „S^d”, „S^e”, 

zawarto szkielety dolne, odpowiednio: aDS , b
DS , c

DS , d
DS , e

DS . W arkuszach o nazwach: 

„A^a”, „A^b”, „A^c”, „A^d”, „A^e”, zawarto aproksymacje górne, odpowiednio: aGA , 

b
GA , c

GA , d
GA , e

GA . 

                                                 
21 Wykaz parametrów oraz ich wartości przedstawiono w formie, w jakiej algorytm GENOCOP III 
prezentuje je po zakończeniu pracy użytkownikowi. 
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E.4 Płyta CD-ROM 
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