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Od teorii do praktyki zarządzania. Czy zarządzanie jest nauką czy sztuką?
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OD TEORII DO PRAKTYKI 
ZARZĄDZANIA. CZY ZARZĄDZANIE 

JEST NAUKĄ CZY SZTUKĄ?

Wprowadzenie

W gospodarce rynkowej zarządzanie przedsiębiorstwem nabiera szczególnej wagi, 
ponieważ jego właściwa realizacja zapewnia wzrost i rozwój przedsiębiorstwa. Proces 
zarządzania polega głównie na ciągłym podejmowaniu decyzji. Czy decyzje menadżer-
skie zapewnią efektywność działania, polepszą wizerunek przedsiębiorstwa? Trudno 
jest orzekać już w momencie podejmowania decyzji. Efekty decyzji uwidoczniają się 
bowiem dopiero w przyszłości, czasami bardzo odległej. Przedsiębiorstwo jest postrze-
gane jako system złożony, w którym można wyróżnić trzy podstawowe podsystemy: 
społeczny, wykonawczy (produkcyjny, dystrybucyjny i usługowy) oraz zarządzania 
– działające w określonym otoczeniu. System społeczny jest głównym dysponentem 
wiedzy naukowo-technicznej oraz ekonomicznej i koncentruje się on na harmoni-
zowaniu działań przedsiębiorstwa z otoczeniem. System wykonawczy stanowi sferę 
realną przedsiębiorstwa, w którym odbywają się procesy transformacji wejść ener-
getycznych, materialnych i informacyjnych na wyjścia materialne (w postaci pro-
duktów, półfabrykatów itd.). System zarządzania stanowi koordynującą, integrującą 
i inicjującą część pełnego systemu. Umożliwia on realizację celów przedsiębiorstwa.

Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie, decydujących o jego przyszłości i moż-
liwości realizowania celów, wymaga rzetelnej wiedzy z wielu dziedzin (podejmowania 
decyzji, zarządzania finansami, oceny ryzyka, prognozowania itp.), doświadczenia 
i zdolności twórczych.
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** Dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. nazdw. PWr – Katedra Systemów Zarządzania, Wydział Infor-

matyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska.
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Jest zatem zarządzanie sztuką czy nauką?
Według Wikipedii [49] sztuka to część „dorobku kulturowego cywilizacji, mani-

festująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne”. Zauważa się tam także, że 
„pojęcie sztuka jest niemożliwe do kompletnego określenia, albowiem jej granice 
są redefiniowane w sposób ciągły i w każdej chwili może pojawić się dzieło, które 
w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite 
funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stano-
wią one o jej istocie”.

Według Słownika języka polskiego PWN sztuka to „dziedzina działalności arty-
stycznej wyróżniana ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne; też: 
wytwór lub wytwory takiej działalności, ale także umiejętność wymagająca talentu, 
zręczności lub specjalnych kwalifikacji” [45]. Twórcą zaś jest osoba, „która coś two-
rzy, zwłaszcza w dziedzinie sztuki, lub osoba, która jest sprawcą czegoś” [46].

Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie wymaga talentu i specjalnych umiejęt-
ności podpartych odpowiednimi kwalifikacjami. W tym kontekście zarządzanie jest 
sztuką, którą można interpretować jako „(…) świadomy wytwór człowieka, [który] 
jest dziełem sztuki zawsze i tylko wtedy, gdy odtwarza rzeczywistość, bądź kształtuje 
formy, bądź wyraża przeżycie, a zarazem jest zdolny bądź zachwycać, bądź wzruszać, 
bądź wstrząsać” [41, s. 36].

Według Słownika Wikipedii „nauka to autonomiczna część kultury służąca wyja-
śnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwi-
jana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych 
też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania 
wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań 
w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno 
ta wiedza, jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka, ale także 
usystematyzowana, wielokrotnie rzeczowo weryfikowana i rzetelna wiedza” [48].

Słownik języka polskiego PWN zaś naukę definiuje jako „ogół wiedzy ludzkiej uło-
żonej w system zagadnień; też: dyscyplina badawcza odnosząca się do pewnej dzie-
dziny rzeczywistości” lub „zespół poglądów stanowiących usystematyzowaną całość 
i wchodzących w skład określonej dyscypliny badawczej” [47].

W tym kontekście zarządzanie przedsiębiorstwem rozumiane jako ciągły proces 
podejmowania decyzji bazujących na rzetelnej wiedzy, obserwacjach i doświadcze-
niach jest nauką, a współcześni menadżerowie stają się nie tylko biernymi konsu-
mentami wiedzy badawczej, lecz także jej twórcami.

Profesor W. M. Grudzewski uczestniczył ostatnio w panelu seminaryjnym, pod-
czas którego dyskutowano nt. problemów teorii zarządzania i sposobu jej tworze-
nia. Uważa on, że aczkolwiek decyzje w przedsiębiorstwie podejmują menadżerowie 
na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia (są twórcami), to zarządzanie w coraz 
większym stopniu staje się nauką, ponieważ inicjuje powstawanie wielu teorii, które 
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tworzą podwaliny tej nauki w ujęciu ilościowym i jakościowym, co oznacza, że w coraz 
mniejszym stopniu stanowi sztukę. Do teorii tych zalicza się m.in. skwantyfiko-
waną teorię funkcji produkcji i sposoby jej kreowania w gospodarkach narodowych 
i poszczególnych gałęziach produkcji, a także: teorię zarządzania strategicznego i ope-
racyjnego, teorię równowagi organizacyjnej, kreowanie oceny oraz mierzenia funkcji 
popytu i podaży, zarządzanie zaufaniem, zarządzanie przedsiębiorstwami w warun-
kach niepewności, zarządzanie wiedzą, mierzenie luki technologicznej i technicznej 
w gospodarkach narodowych i gałęziach gospodarczych i inne znane teorie, takie 
jak: zastosowanie programowania i algorytmu liniowego Danziga do rozwiązywa-
nia problemów transportowych, planowania sieciowego do programowania i reali-
zacji przedsięwzięć usług budowlanych oraz remontu obiektów [15], sustainability 
w biznesie [14], zarządzanie w kryzysie, czyli kreowanie przedsiębiorstwa w przy-
szłości, programowanie dynamiczne, użyte do kreowania systemów podejmowania 
decyzji w procesach i systemach zarządzania, użycie rachunku prawdopodobień-
stwa w zarządzaniu masową obsługą np. central telefonicznych, wypożyczalni apa-
ratów i urządzeń oraz narzędzi pomiarowych w badaniach naukowych, kreowanie 
eksperymentów i projektowanie przedsięwzięć zastosowanych w praktyce gospodar-
czej. Liczba tych teorii rośnie, a praktyczne ich wykorzystanie staje się podstawą dla 
usprawnienia systemów zarządzania strategicznego i operacyjnego w gospodarce. Na 
podstawie tych teorii buduje się struktury organizacyjne i procesowe oraz sieci infor-
matyczne umożliwiające przetwarzanie informacji w systemach, w których używa się 
dużej liczby algorytmów pozwalających na praktyczne rozwiązywanie problemów. 
Do teorii tych można zaliczyć m.in:

 � skwantyfikowanie funkcji produkcji w oparciu o analizę wymiarową. Ostatnio 
opracowano metodę kreowania tych funkcji przez W. M. Grudzewskiego i K. Rosła-
nowską-Plichcińską, przedstawioną w międzynarodowej publikacji Application 
of Dimensional Analysis in Economics [15];

 � funkcję popytu i podaży oraz funkcję spożycia;
 � teorię równowagi organizacyjnej;
 � zarządzanie zaufaniem;
 � zarządzanie wiedzą;
 � zarządzanie wartością przedsiębiorstwa itp.

Szczególne znaczenie w teorii i praktyce gospodarczej posiadają teorie grafów 
i sieci, stosowane do programowania i planowania przedsięwzięć złożonych z wielu 
elementów w układach technologicznych i organizacyjnych do kreowania budownic-
twa mieszkaniowego, budowy stadionów i innych obiektów użyteczności publicznej, 
stacji telewizyjnych i systemów transportowych, zarządzania obiektami przezna-
czonymi do remontu, jak okręty morskie i łodzie podwodne, oraz inne obiekty woj-
skowe, jak również budowanie sieci informatycznych, które na zasadzie wielodostępu 
umożliwiają obsługę klientów korzystających z transportu lotniczego, są stosowane 



14 ORGANIZACJA I KIEROWANIE • nr 1 / 2017 (175)

Wiesław M. Grudzewski, Zofia Wilimowska  

do obsługi dużych lotnisk w posadawianiu samolotów na ziemi. Do tego celu służą 
różnorodne modele, takie jak np.: modele matematyczne, statyczne i dynamiczne:

 � deterministyczne,
 � stochastyczne,
 � rozmyte,
 � sieciowe,
 � cybernetyczne,
 � informatyczne,
 � statystyczne,
 � ikonograficzne itd.

Celem artykułu jest pokazanie, że w naukach o zarządzaniu coraz częściej sięga 
się po osiągnięcia współczesnej wiedzy do budowania modeli służących do opraco-
wania praktycznych koncepcji systemów zarządzania.

1. Modele w systemach zarządzania

Niepewność w procesie podejmowania decyzji jest zależna od dynamiki zmian 
otoczenia przedsiębiorstwa, jak również od stopnia zaufania do formułowanych 
przez decydenta opinii, pomysłów, rozwiązań itp. Eksperymentowanie, testowa-
nie potencjalnych efektów podejmowanych decyzji na żywym organizmie, jakim 
jest przedsiębiorstwo, jest trudne i kosztowne, a często wręcz niemożliwe. Stąd też 
współczesne teorie skupiają uwagę na konstruowaniu odpowiednich modeli, które 
wspomagają decyzje menadżerów, pozwalając im niejako „podglądać” efekty ich 
decyzji. Głównym celem modelowania jest zrozumienie, w jaki sposób funkcjo-
nuje przedsiębiorstwo, a także przeanalizowanie jego działania oraz zaproponowa-
nie możliwych usprawnień.

Modelowanie ma na celu odwzorowanie za pomocą przyjętych symboli proce-
sów zachodzących w obiekcie, aby je dokumentować lub analizować pod określonym 
kątem. Może to być wykonane na potrzeby diagnostyczne, np. w celu znalezienia 
przyczyn występujących błędów lub ich dostosowania do zmienionych wymogów, 
a także znalezienia najlepszych rozwiązań.

Badanie procesów i systemów może odbywać się na obiektach rzeczywistych lub 
na modelach. Badany układ rzeczywisty jest wyodrębnionym fragmentem otoczenia, 
natomiast model jest jedynie uproszczonym przedstawieniem badanego fragmentu 
rzeczywistości, zawierającym określoną liczbę jego własności istotnych z punktu 
widzenia prowadzonych badań.

Celem tworzenia wszelkich modeli jest dążenie do zrozumienia rzeczywistości, 
a także do uzyskania pomocy w uporaniu się z jej niezwykłą złożonością. Stosując 
modele, obserwujemy i sprawdzamy, jakie prawa rządzą zjawiskami; jeżeli prawa 
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te zrozumiemy, to możemy przewidzieć, jak te zjawiska będą przebiegać w przyszło-
ści i w innych warunkach [17]. Modelowanie jest zatem próbą przedstawienia jakie-
goś zjawiska lub właściwości, którą staramy się zrozumieć lub zbadać w kategoriach 
innych zjawisk lub właściwości, które już rozumiemy [30].

Model jest to taki dający się pomyśleć lub materialnie zrealizować obiekt, który 
odzwierciedlając (lub odwzorowując) przedmiot badania, zdolny jest zastępować go 
tak, że jego badanie dostarcza nam nowej informacji o tym przedmiocie [18].

Modelem nazywamy również układ materialny (np. makietę) lub układ abstrak-
cyjny, który jest w jakimś sensie podobny do badanego układu pod określonym 
względem. Model jest więc układem, który na skutek określonych bodźców zacho-
wuje się podobnie jak modelowany układ (oryginał) pod określonym względem [30].

Model jest bardziej lub mniej uproszczoną reprezentacją realnego procesu, który 
w swej złożoności, sam w sobie, bez procedur jego idealizacji, może być nie do 
ogarnięcia.

Modelowanie może być definiowane jako streszczenie analizowanego obiektu 
oraz relacji występujących między jego elementami.

W logice matematycznej model jest konkretną interpretacją podstawowych 
pojęć formalnego języka, polegającą na określeniu jakiejkolwiek rzeczy relacji 
lub operacji, które uprawomocniają zbiór rozwiązań stwierdzeniami tego języka. 
Modelem może być zbiór powiązań w teorii prostych relacji, np. model cen, model 
rent [31]. Będąc kategorią abstrakcyjną, model pozwala, przy pominięciu mniej 
istotnych elementów, na uwypuklenie najistotniejszych cech badanego obszaru 
i może służyć jako [31]:

 � narzędzie zrozumienia rzeczywistości – pozwala na uporządkowaniu sprzecznych 
i niedokładnych pojęć, wyobrażeń i sądów;

 � narzędzie komunikacji – usuwa nieścisłości, wieloznaczności słownego opisu 
systemu, czyni jego strukturę bardziej zrozumiała, przybliża ważne związki 
przyczynowo-skutkowe;

 � narzędzie nauczania – umożliwia opis sytuacji krytycznych i pomaga je rozwią-
zać przed pojawieniem się stanu rzeczywistego;

 � instrument prognozowania – pozwala na obserwacje systemu w czasie oraz pod 
wpływem różnorodnych czynników;

 � narzędzie realizacji eksperymentów.
Model posiada dwie szczególne własności [8]:

 � względność – posiada dwa aspekty: pierwszy stwierdza, że względność maleje 
tym bardziej, im bardziej istotne stają się dla obserwatora wnioski, które może 
on wysnuć na temat oryginału, analizując model w powiązaniu z celem obserwa-
cji. Wniosek drugi dotyczy merytorycznych własności modelu i mówi o tym, że 
względność modelu maleje bardziej, im lepiej i pełniej oraz prawdziwej odzwier-
ciedla własności oryginału. Warto zauważyć, że przy jednym celu obserwacji 
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może wystąpić wiele równoprawnych modeli. Jeżeli więc model spełnia w całości 
wymogi aspektu pierwszego, natomiast wymogi aspektu drugiego spełnia w nie-
dostateczny sposób, praktyczna przydatność modelu maleje;

 � użyteczność – obserwator zaakceptuje model jako oryginał wtedy, gdy mimo 
wprowadzonych do niego uproszczeń oryginału korzystanie z modelu umożliwi 
obserwatorowi przyrost jego wiedzy na temat oryginału w stosunku do tej wiedzy, 
którą posiadał przed użyciem modelu. Wiedzę tę obserwator może wykorzystać 
w celu poznania oryginału lub wpływania przez swoje działania na strukturę lub 
sposób funkcjonowania oryginału.
Modelowanie wspiera i motywuje myślowe wyobrażenia i wiedzę o możliwych 

następstwach w przyszłości, a tym samym ułatwia znajdowanie celu. Umożliwia 
sprawdzenie wiarygodności i realności celów systemu względem wartości i oczeki-
wań środowiska, a także ocenę użyteczności technicznych w aspektach:

 � strukturalnym,
 � funkcjonalnym,
 � czasowym,
 � społecznie i gospodarczo użytkowym.

Biorąc pod uwagę złożoność systemu zarządzania przedsiębiorstwem, racjonal-
ność decyzji menadżerskich wymaga wcześniejszych analiz potencjalnych skutków 
decyzji, wymaga zatem modelowania procesów decyzyjnych.

Mówiąc o modelowaniu systemów zarządzania, wymienia się następujące cele:
 � rekomendację podjęcia określonej decyzji;
 � prognozowanie zachowania się systemu, nawet w takiej sytuacji, w której decy-

dent ma ograniczony wpływ na jego zachowanie;
 � szkolenie i doskonalenie kadr w zakresie podejmowania decyzji, gdyż stosowanie 

modelowania pozwala na przyspieszenie procesu uczenia.
Modelowanie procesów informacyjno-decyzyjnych powinno obejmować nastę-

pujące ich funkcje [32]:
 � pozyskiwanie informacji, wiedzy;
 � ujmowanie informacji lub danych w określone formy lub symbole;
 � kontrolę prawdziwości informacji i poprawności formy;
 � określenie celów i kreowania motywacji dalszego stosowania rozwiązań lub decyzji;
 � ewentualne zmiany form, treści i wartości prezentacji danych, informacji i wiedzy;
 � przekazywanie danych, informacji lub wiedzy;
 � komunikację między ludźmi i/lub procesami informacyjnymi;
 � zapamiętywanie i gromadzenie danych, informacji i wiedzy;
 � zarządzanie i integrowanie danych, informacji i wiedzy;
 � pielęgnowanie danych i informacji pod kątem ich wiarygodności i aktualności 

oraz wartości wiedzy;
 � przetwarzanie i prezentację danych, informacji i wiedzy;
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 � zabezpieczenie danych i informacji;
 � ochronę danych, informacji i programów.

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych za pomocą modelowania zja-
wisk i procesów jest poszukiwanie najlepszych rozwiązań w złożonej rzeczywistości.

2. Modele matematyczne

Poszukiwanie najlepszych rozwiązań określonych problemów jest tak stare jak 
historia cywilizacji. Znajduje ono swoje uzasadnienie w dążeniu człowieka do per-
fekcji. W Eneidzie Wergiliusza [70–19 rok p.n. Chr.] w historii założenia Kartaginy 
można znaleźć zdanie „znaleźć krzywą zamkniętą na płaszczyźnie o danej długości, 
która zawiera maksymalną powierzchnię”.

Od ponad 300 lat ludzie poszukują sformalizowanych metod znajdowania najlep-
szych rozwiązań. Pod koniec XVII wieku Johann Bernoulli ogłosił konkurs na roz-
wiązanie następującego problemu: „znaleźć krzywą na płaszczyźnie, łączącą dwa 
punkty A i B nieleżące w pionie, wzdłuż której punkt materialny, poruszający się 
pod wpływem siły ciężkości, przebywa drogę w najkrótszym czasie”. Wpłynęło kilka 
rozwiązań od znanych do dziś matematyków. Rozpoczął się okres rozwoju analizy 
matematycznej i poszukiwania optymalnych rozwiązań analitycznych wymagających 
ściśle konstruowanych modeli matematycznych.

Matematyka jest zbiorem różnych teorii. Każda z nich operuje na specyficznym 
dla siebie zasobie pojęć. Matematycy mówią, że dana teoria jest wyrażona w języku 
opartym na określonym alfabecie. Elementów tego alfabetu nie definiuje się formalnie 
podczas konstrukcji danej teorii. Teoria w logice jest zbiorem twierdzeń opisujących 
pewne relacje między jej pojęciami. Formalnie są to formuły zdaniowe, zapisywane 
w języku danej teorii z użyciem symboli jej języka i dodatkowo symboli logicznych, 
takich jak np. kwantyfikatory.

Z teoriami matematycznymi związane są tzw. modele tych teorii. Stworzenie 
modelu oznacza określenie (zinterpretowanie) każdego z symboli języka danej teo-
rii za pomocą symboli języka innej teorii.

Modelowanie nie jest definiowaniem pojęć pierwotnych. Dla tej samej teorii 
można stworzyć różne modele, więc gdyby tak było, jedno pojęcie musiałoby mieć 
wiele sprzecznych definicji. Modele danej teorii muszą być:
a) Prawdziwe

 Spełniać wszystkie jej aksjomaty (tym samym w semantycznym sensie podczas 
modelowania zakłada prawdziwość tych aksjomatów). Wówczas wszystkie udo-
wodnione na ich bazie twierdzenia danej teorii stosują się także do tak „przetłu-
maczonych” pojęć. Model jest w pewnym sensie praktycznym zastosowaniem 
danej teorii matematycznej.
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b) Niesprzeczne
 Ponieważ od dowolnego modelu wymaga się, aby spełniał wszelkie aksjomaty 
danej teorii, więc teoria, której aksjomaty byłyby sprzeczne ze sobą nawzajem, 
nie miałaby żadnego modelu. Takich aksjomatyk zatem nie stosuje się.

c) Niezależne
 Układ aksjomatów jest niezależny, jeśli żaden z aksjomatów nie wynika z pozo-
stałych. Nie ma formalnego wymogu, aby aksjomaty były niezależne. Nie ma 
formalnego ograniczenia na ich liczbę. Niektórzy matematycy uważają jednak, 
że eleganckie jest sformułowanie danej teorii w postaci jak najmniejszej liczby 
prostych i niezależnych aksjomatów. Ułatwia to tworzenie modelu danej teorii 
i upraszcza dowodzenie ich niesprzeczności.

d) Zupełne
 Często okazuje się, że aksjomatyka nie jest zupełna, to znaczy istnieją pewne twier-
dzenia dające się wyrazić w języku dowolnego modelu danej aksjomatyki, których 
prawdziwości nie da się rozstrzygnąć na podstawie tego zestawu aksjomatów.

e) Kategoryczne
 Aksjomatykę nazywamy kategoryczną, jeśli wszystkie jej modele są izomorficzne. 
Oznacza to, że dany zestaw aksjomatów jednoznacznie określa wszystkie cechy 
definiowanych obiektów. Jeśli aksjomatyka nie jest kategoryczna, można zbudo-
wać dwa różne modele, które będą ją spełniały, jednak będą się różnić właściwo-
ściami dającymi się opisać w języku danej teorii.
Podwaliny teorii modeli, i tym samym nowe ujęcie logiki matematycznej, poło-

żyli w latach 30. XX wieku Alfred Tarski i Kurt Gödel.
Model matematyczny jest zbiorem reguł i zależności, na podstawie których można 

przewidzieć (w drodze obliczeń) przebieg modelowanego procesu. Modelem matema-
tycznym badanego układu materialnego nazwiemy taki układ równań, którego roz-
wiązania są podobne do przebiegów modelowanych wielkości obiektu rzeczywistego.

Zaletą modeli matematycznych jest ich abstrakcyjny charakter; identyczny model 
matematyczny mogą mieć systemy i procesy o różnej naturze fizycznej, ta właśnie 
cecha modeli matematycznych jest szczególnie interesująca.

Poszukiwanie rozwiązań optymalnych za pomocą modeli matematycznych wymaga 
precyzyjnego sformułowania modelu. Przyjmuje się, że dla obiektu/procesu O ist-
nieje n-wymiarowy wektor wielkości z przestrzeni euklidesowej charakteryzujący 
dany obiekt

x = x1 , x2 , ..., xn[ ]T

x = x1 , x2 , ..., xm ,
zmienne  decyzyjne
! "## $## xm+1 ,...,xm+k

parametry
! "# $#

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

T

oraz warunki ograniczające,
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nierównościowe: gj (x1, x2, ..., xn) ≤ lub ≥ 0, j = 1, ..., m lub i
równościowe: hi (x1, x2, ..., xn) = 0, i = 1, ..., k.
Zbiór punktów przestrzeni rzeczywistej R spełniających ograniczenia nazywa się 
zbiorem dopuszczalnym lub zbiorem rozwiązań dopuszczalnych, lub zbiorem decy-
zji dopuszczalnych.

Aby w zbiorze rozwiązań (decyzji) dopuszczalnych znaleźć rozwiązanie opty-
malne, należy teraz zdefiniować funkcję kryterium Q, która będzie miarą realizacji 
założonych celów (funkcja celu, kryterium optymalności).

Zadanie znajdowania rozwiązania optymalnego można sformułować w następu-
jący sposób: znaleźć taki wektor !x = !x1 , !x2 , ..., !xm[ ]T należący do obszaru dopuszczal-
nego Φ, który minimalizuje (maksymalizuje) funkcję celu Q.

Dla zadania maksymalizacji: !x∈Φ : ∀
x∈Φ

Q( !x)≥Q(x){ }.

Dla zadania minimalizacji: !x∈Φ : ∀
x∈Φ

Q( !x)≤Q(x){ }.

Etapy znajdowania rozwiązania optymalnego są więc następujące:
1. Sformułować problem.
2. Określić obiekt/proces.
3. Określić zmienne charakteryzujące obiekt/proces x = x1 , x2 , ..., xn[ ]T .

4. Określić zmienne decyzyjne i parametry x = x1 , x2 , ..., xm ,
zmienne  decyzyjne
! "## $## xm+1 ,...,xm+k

parametry
! "# $#

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

T

.

5. Określić zbiór rozwiązań dopuszczalnych Φ, przez podanie ograniczeń, i spraw-
dzić, czy zbiór ten jest zbiorem niepustym x∈Φ iΦ≠ 0.

6. Zdefiniować funkcję celu Q(x).
7. Stosując odpowiednią metodę, znaleźć rozwiązanie optymalne, czyli wektor 
!x = !x1 , !x2 , ..., !xm[ ]T .
Nie wszystkie praktyczne zadania optymalizacji dają się rozwiązać metodami ana-

litycznymi. Nie wszystkie funkcje celu można zdefiniować w postaci funkcji ciągłej, 
wypukłej. Co więcej, nie wszystkie zadania optymalizacji powinny maksymalizować 
(minimalizować) jedno tylko kryterium, może również występować wiele minimów 
lokalnych i tylko jedno minimum globalne (por. rysunki: 1, 2, 3). Dla takich funk-
cji znalezienie rozwiązań optymalnych metodami analitycznymi jest niemożliwe.

Potrzeby praktyki wymusiły konieczność opracowania i zastosowania innych 
metod, np.: metody programowania liniowego (Dantzig – okres II wojny świato-
wej), programowanie całkowitoliczbowe (Cabot, Balas), programowanie nieliniowe 
(Kuhn, Tucker, Georffrion), programowanie dynamiczne (Bellman, Riccati). Rozwój 
technik komputerowych spowodował zainteresowanie metodami numerycznymi, 
a następnie metodami sztucznej inteligencji.
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Rysunek 1.  Przykładowe funkcje, dla których nie można wyznaczyć ekstremum 
metodami analitycznymi

 

Funkcja Rosenbrocka f (x , y)= (1− x)2 +100(y − x 2 )2   
i jej minimum globalne w punkcie (1,1) 

Funkcje z wieloma ekstremami lokalnymi

Źródło: http://mathworld.wolfram.com/RosenbrockFunction.html

Rysunek 2. Funkcje Rastrigina

Definicja funkcji:

f6(x)=10⋅n+ xi
2 −10⋅cos(2⋅π ⋅xi )( )

i=1

n

∑  –5.12 ≤ xi ≤ 5.12

f6(x) = 10 · n + sum(x(i)^2 – 10 · cos(2 · pi · x(i))), 
i = 1:n; –5.12 <= x(i) <= 5.12.
minimum globalne:
f(x) = 0; x(i) = 0, i = 1:n. 

Źródło: http://www.geatbx.com/docu/fcnindex-01.html#P82_2611
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Rysunek 3.  Inne znane funkcje „trudne” w szukaniu rozwiązań optymalnych 
metodami analitycznymi – funkcja F1 de Jonga

Definicja funkcji:

f1a(x)= i ⋅xi
2

i=1

n

∑  –5.12 ≤ xi ≤ 5.12

f1a(x) = sum(i·x(i)^2), 
i = 1:n, –5.12 < = x(i) < = 5.12.
minimum globalne:
f(x) = 0; x(i) = 0, i = 1:n. 

Źródło: http://www.geatbx.com/docu/fcnindex-01.html#P82_2611

Podstawowym pytaniem w optymalizacji jest: jak realizować postawione zadanie 
w sposób najlepszy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, w większości zadań praktycz-
nych wymaga się zapisu problemu praktycznego w postaci modelu i dopiero wów-
czas szuka się rozwiązania zadania optymalizacji przez zastosowanie odpowiedniego 
algorytmu (rysunek 4).

Rysunek 4. Proces optymalizacji

Zadanie 
obiekt

F, X0 , Algorytm x

MODEL

x

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwo jest systemem złożonym. W celu skonstruowania modelu naj-
lepszego ze względu na rodzaj rozważanego procesu decyzyjnego, w literaturze 
przedmiotu i praktyce, proponuje się dekompozycję systemu. Dekompozycję, którą 
rozumie się jako redukowanie złożoności przez podział systemu złożonego na ele-
menty, które mogą być w rozpatrywanym aspekcie traktowane jako niezależne od 
siebie. Celem tego jest analiza elementów składowych niezależnie od całego systemu 
i od pozostałych jego części składowych. Otoczenie organizacji staje się coraz bardziej 
dynamiczne i nieprzewidywalne, co wymaga od organizacji ciągłego monitorowania 
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i przystosowywania się do otoczenia. Aby przetrwać, organizacje muszą stać się bar-
dziej zwinne i mobilne. Jednocześnie powiązania między składnikami organizacji stają 
się coraz bardziej kompleksowe. Naturalnym tego wynikiem jest przechodzenie od 
podejścia funkcjonalnego w organizacjach do podejścia procesowego, ułatwiającego 
dekompozycję badanego systemu złożonego – przedsiębiorstwa.

3. Modele informatyczne

Pojęcie systemu informacyjnego występuje w literaturze dość często. Chociaż ma 
ono podstawowe znaczenie, jego precyzyjne zdefiniowanie okazuje się zadaniem bar-
dzo trudnym. Powodem tego jest głównie to, iż w wielu publikacjach naukowych jest 
ono interpretowane w niejednoznaczny sposób. Definicje systemu informacyjnego 
podawane przez różnych autorów często odbiegają od siebie, niemniej idea i istota 
systemu informacyjnego pozostają raczej niezmienne. Rozmaitości tych definicji 
biorą się stąd, iż ich autorzy precyzują je w zależności od tego, do jakich celów system 
jest im potrzebny, a przede wszystkim od uprawianych przez nich dyscyplin nauko-
wych. Nauka zajmująca się badaniem systemów informacyjnych stanowi dziedzinę 
interdyscyplinarną, gdyż obejmuje m.in.: zagadnienia z zakresu informatyki, nauk 
o zarządzaniu, socjologii oraz metod ilościowych [23].

Pojęcie „system informatyczny” w języku polskim jest dość mylące. Bliższe prawdy 
jest ang. Information Tehnology, w skrócie IT, czyli technologie informacyjne, inne 
powszechnie stosowane wyrażenie to EDP, czyli ang. Electronic Data Processing (elek-
troniczne przetwarzanie danych). Dotyczą więc one przetwarzania informacji, a nie 
informatyki. Informatyka jest ściśle związana z samą technologią, a nie z tym, do 
czego służy. Jest to rola polegająca na wsparciu procesów biznesowych; informatyka 
sama z siebie nie jest procesem biznesowym, jak uważają niektórzy.

Bardzo ważnym elementem każdego systemu informatycznego są interfejsy pośred-
niczące między człowiekiem a systemem informatycznym. Ich jakość i skuteczność 
determinują sprawność i koszt całego systemu przetwarzani informacji. Ten często 
zapominany obszar tworzy niejednokrotnie największe koszty ukryte systemów IT.

System informacyjny to uporządkowany układ odpowiednich elementów, cha-
rakteryzujących się pewnymi właściwościami i połączonych wzajemnie określonymi 
relacjami [36].

Zasoby systemu informacyjnego zapewniające jego funkcjonowanie:
 � ludzkie – potencjał wiedzy ukierunkowany na rozwiązywanie problemów sys-

temu; użytkownicy pełniący role nadawców i odbiorców oraz adresaci techno-
logii informacyjnych;

 � informacyjne – zbiory danych przeznaczone do przetwarzania (bazy danych, 
metod, modeli, wiedzy);
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 � proceduralne – algorytmy, procedury, oprogramowanie;
 � techniczne – sprzęt komputerowy, sieci telekomunikacyjne, nośniki danych.

System informacyjny jest całością komunikacji realizowanej prze strukturę organi-
zacyjną. Jego zadaniem jest wspomaganie procesów zarządzania przedsiębiorstwem, 
rozumiane jako wieloetapowy, sekwencyjny proces podejmowania decyzji. Grupo-
wanie systemów informacyjnych jest możliwe ze względu na różne kryteria. Szybki 
rozwój systemów informacyjnych zarządzania, ich rozwój strukturalnych i funkcjo-
nalnych własności stymulowany rozwojem metod i środków technicznych infor-
matyki oraz potrzebami jego użytkowników pozwala wyróżnić systemy według [1]:

 � problemów zastosowania – człowiek, jego otoczenie społeczne, polityczne, przy-  
rodnicze;

 � rodzaj użytkowników – rozróżnia się ich według szczebli zarządzania w hierar-
chii możliwych instytucji;

 � zakresu realizowanych funkcji zarządzania;
 � rodzaju i przestrzennego rozmieszczenia sprzętu komputerowego;
 � technologii przetwarzania danych;
 � sposobu tworzenia systemy.

Modelowanie procesów ma na celu odwzorowanie za pomocą przyjętych sym-
boli procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, aby je dokumentować lub analizo-
wać pod określonym kątem. Klasyczne modele statyczne wykorzystujące klasyczne 
teorie nie zawsze spełniają wymagania otoczenia. Dynamiczny rozwój technolo-
gii IT, a w szczególności sztucznej inteligencji, stwarza możliwości wykorzysta-
nia technik komputerowych do modelowania dynamicznego procesu zarządzania 
przedsiębiorstwem.

Termin „sztuczna inteligencja” został po raz pierwszy zaproponowany prawdo-
podobnie przez Johna McCarthy’ego [21], który w 1955 r. zdefiniował go w nastę-
pujący sposób:
„konstruowanie maszyn, o których działaniu dałoby się powiedzieć, że są podobne 
do ludzkich przejawów inteligencji”.

Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) ma dwa podstawowe 
znaczenia:

 � jest to hipotetyczna inteligencja realizowana w procesie inżynieryjnym, a nie 
naturalnym;

 � jest to nazwa technologii i dziedzina badań naukowych informatyki na styku 
z neurologią, psychologią i ostatnio kognitywistyką oraz także systemiką, a nawet 
z współczesną filozofią.
Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją w drugim znaczeniu jest 

konstruowanie maszyn i programów komputerowych zdolnych do realizacji wybra-
nych funkcji umysłu i ludzkich zmysłów niepoddających się prostej numerycznej 
algorytmizacji. Zalicza się do nich m.in.:
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 � podejmowanie decyzji w warunkach braku wszystkich danych,
 � analiza i synteza języków naturalnych,
 � rozumowanie logiczne/racjonalne,
 � dowodzenie twierdzeń,
 � gry logiczne, np. szachy,
 � zarządzanie wiedzą, preferencjami i informacją w robotyce,
 � systemy eksperckie i diagnostyczne.

Istnieją dwa podstawowe podejścia do pracy nad AI:
Pierwsze to tworzenie modeli matematyczno-logicznych analizowanych pro-

blemów i implementowanie ich w formie programów komputerowych, mających 
realizować konkretne funkcje uważane powszechnie za składowe inteligencji. W tej 
grupie, tzw. podejścia symbolicznego, są np.: algorytmy genetyczne, metody logiki 
rozmytej i wnioskowania bazującego na doświadczeniu.

Drugie to podejście subsymboliczne, polegające na tworzeniu struktur i progra-
mów „samouczących się”, bazujących na modelach sieci neuronowej i sieci asocja-
cyjnych, oraz opracowywanie procedur „uczenia” takich programów, rozwiązywania 
postawionych im zadań i szukania odpowiedzi na wybrane klasy „pytań”.

Najnowsze podejście do problemów AI to rozwijanie różnych form inteligencji 
rozproszonej (wzorowanej na organizacjach ludzkich, np. personoidy) oraz tzw. agen-
tów autonomicznych i „inteligentnych”. Dziedzina ta nosi nazwę Technologii Agen-
tów Inteligentnych (ang. Intelligent Agent Technology).

Prace w dziedzinie AI przyniosły wiele konkretnych rezultatów, które znalazły już 
praktyczne i powszechne zastosowania od domowej pralki do programów kosmicznych.

3.1. Algorytmy genetyczne

Algorytm genetyczny to rodzaj algorytmu przeszukującego przestrzeń alterna-
tywnych rozwiązań problemu w celu wyszukania rozwiązań najlepszych.

Są szczególnie przydatne do poszukiwania optymalnych rozwiązań w sytuacjach 
występowania wielu ekstremów (rysunek 5).

Algorytmy genetyczne (AG) są procedurami opartymi na podstawowych mecha-
nizmach ewolucji biologicznej: doborze naturalnym i dziedziczenia. Algorytm działa 
w dyskretnym czasie. W każdej jednostce czasu t w pewnym środowisku Q istnieje 
populacja osobników tego samego gatunku P(t), które konkurują ze sobą oraz mogą 
się dowolnie krzyżować w obrębie całej populacji. Podstawową ideą AG jest wykorzy-
stanie ewolucyjnej zasady przeżycia osobników najlepiej przystosowanych. Oznacza 
to, że osobniki „lepsze” mają większe szanse przeżycia i wydania licznego potomstwa. 
Osobniki „gorsze” mogą przeżyć i wydać potomstwo, ale prawdopodobieństwo tego 
jest znacznie mniejsze. Zatem w populacji zachodzi proces reprodukcji, tzn. osob-
niki wydają potomstwo.
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Rysunek 5. Przykład występowania ekstremum lokalnego i globalnego

lokalne

globalne

Źródło: na podstawie [5].

Po fazie reprodukcji (lub w jej trakcie) następuje krzyżowanie, będące odpowied-
nikiem naturalnej wymiany materiału genetycznego, w której potomek dziedziczy 
część materiału genetycznego od jednego rodzica, pozostałą część – od drugiego. 
Drugim procesem, który może zachodzić równolegle do krzyżowania, jest mutacja, 
czyli losowa zmiana genu. Krzyżowanie i mutacja zwane są operatorami genetycz-
nymi. Ewolucja populacji jest procesem przeszukiwania przestrzeni potencjalnych 
rozwiązań. W procesach takich jest istotne zachowanie równowagi między przeka-
zywaniem najlepszych cech do następnego pokolenia a szerokim przeszukiwaniem 
przestrzeni rozwiązań. Algorytm genetyczny umożliwia zachowanie takiej równo-
wagi [21, 22]. Algorytmy genetyczne w porównaniu z algorytmami tradycyjnymi 
mają swoje zalety (tabela 1).

Tabela 1. Porównanie algorytmów

Kryterium Algorytmy genetyczne Algorytmy tradycyjne

Szybkość Niska Wysoka

Praca człowieka Minimalna Długa i męcząca

Zastosowania Ogólne Istnieją problemy nieposiadające 
analitycznego rozwiązania

Wydajność Doskonała Różna

Realizowalność Przybliżone rozwiązania rzeczywistych 
problemów

Dokładne rozwiązanie przybliżonego 
problemu

Źródło: opracowanie własne.
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Ideę znajdowania rozwiązań tylko przybliżonych przedstawiono na rysunku 6.
W ogólnym schemacie wykorzystania algorytmów genetycznych przy rozwiązy-

waniu rzeczywistych problemów można wyróżnić dwie fazy:
 � wstępną, polegającą na sprecyzowaniu problemu i dostosowaniu go do termino-

logii używanej w AG oraz utworzeniu początkowej populacji;
 � poszukiwania rozwiązań, składającą się z oceny osobników, procesu reproduk-

cji oraz zastosowania operatorów genetycznych. Faza poszukiwania rozwiązań 
zostaje zakończona w momencie, gdy zostało znalezione satysfakcjonujące roz-
wiązanie lub nastąpił warunek końca algorytmu (np. została przekroczona zało-
żona liczba pokoleń (po osiągnięciu określonej liczby kroków), gdy rozwiązanie 
nie poprawia się przez zadaną liczbę kroków).

Rysunek 6. Znajdowanie rozwiązań w algorytmach genetycznych

Już prawie...Nie jestem na 
szczycie. Ale...
jestem najwyżej

Zaraz dotrę na szczyt

Źródło: na podstawie [5].

3.2. Sztuczne sieci neuronowe (SSN)

Budowa, a w szczególności sposób przetwarzania danych przez komórki nerwowe 
mózgu budziły zainteresowanie naukowców od dawien dawna. Komórka nerwowa, 
zwana w skrócie neuronem, stanowi podstawowy element układu nerwowego. Bio-
logiczny schemat funkcjonowania komórek nerwowych, podobnie jak wiele innych 
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wynalazków wzorowanych na naturze, stanowił inspiracje do prób jego naśladowa-
nia. Spowodowało to rozwój badań w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz powstanie 
prac dotyczących budowy modeli podstawowych struktur występujących w mózgu. 
„Zrodziło to przekonanie, iż podejmując prace mające na celu skonstruowanie sys-
temu, który można by było określić mianem w pełni inteligentny, należy wzorować 
się na strukturze obdarzonych inteligencją systemów rzeczywistych, czyli na struk-
turze mózgu” [17].

Pionierami dziedziny sieci neuronowych byli dwaj amerykańscy badacze – War-
ren McCulloch i Walter Pitts. W 1943 roku McCulloch i Pitts po raz pierwszy opisali 
matematyczny model sztucznego neuronu i powiązali ten opis z problemem prze-
twarzania danych. „Dostrzeżono, że sztuczne sieci neuronowe mogą być bardzo sku-
tecznym narzędziem obliczeniowym, ponieważ umożliwiają realizację idei masowego 
równoległego przetwarzania informacji oraz nie wymagają programowania, wyko-
rzystując proces uczenia się” [36]. Sztuczne sieci neuronowe mogą być stosowane 
wszędzie tam, gdzie algorytm rozwiązania zadania nie jest do końca znany lub musi 
być często modyfikowany. Bardzo cenną właściwością sztucznych sieci jest równo-
legły sposób przetwarzania informacji, całkowicie zresztą odmienny od szeregowej 
pracy tradycyjnego komputera.

Wraz z rozwojem nauk sztucznej inteligencji rozwijała się także dziedzina sztucz-
nych sieci neuronowych. Obecnie dorobek naukowy omawianych sieci jest na tyle 
obszerny, że pozwala budować złożone struktury mające szerokie zastosowanie 
praktyczne.

Sztuczne sieci neuronowe korzystają z bardzo uproszczonego modelu neuronu, 
bazującego na założeniu, że neuron jedynie wyznacza ważoną sumę swoich wejść 
i przechodzi do stanu aktywacji (zapłonu) wtedy, gdy łączny sygnał wejściowy prze-
kroczy pewien ustalony poziom progowy. Stosowane w praktyce sieci najczęściej 
są złożone z pewnej, nieporównywalnie mniejszej niż w biologicznym pierwowzo-
rze, liczby połączonych między sobą warstw neuronów.

W oparciu o zasadę działania rzeczywistej komórki nerwowej stworzono modele 
matematyczne, bazujące w dużej mierze na własnościach żywego neuronu. Istnieje 
wiele modeli sztucznych sieci o różnych strukturach. Każda z nich charakteryzuje 
się unikalnymi właściwościami i służy do rozwiązywania szerokiej gamy zadań 
i problemów.

Neurony są elementami przetwarzającymi informacje w sztucznych sieciach neu-
ronowych. Przyjmują one skończoną ilość sygnałów wejściowych (wejść) xi, i = 1,…, n 
i przetwarzają je na jeden sygnał wyjściowy (wyjście) y. Dane wprowadzone na wejściu 
sieci pozwalają obliczyć pobudzenie neuronu e, które można przedstawić w postaci:

e = wixi =w
Tx

i=1

n

∑ ,
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gdzie:
x = xi[ ] to wektor n ⋅1[ ] sygnałów wejściowych,
w = wi[ ] to wektor n ⋅1[ ] wag synaptyczne.

Wagi wyrażają stopień ważności informacji przekazywanej i-tym wejściem, zapa-
miętują ponadto relacje oraz związki zachodzące między sygnałami wejściowymi 
i wyjściowymi. Można je rozumieć również jako swego rodzaju pamięć neuronu.

Rysunek 7. Model sztucznego neuronu
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∑
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0
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Źródło: [36].

Możliwość gromadzenia i przetwarzania danych, a przede wszystkim samego 
zastosowania pojedynczego neuronu do zadań symulacyjnych oraz modelowania 
jest ograniczona. Dlatego w praktyce stosuje się nie pojedyncze neurony, lecz utwo-
rzone z nich.

Sztuczne sieci neuronowe posiadają zróżnicowaną topologię. Ich architektura zależy 
od rodzaju połączeń między neuronami, ich wejściami i wyjściami. Najprostsze sieci 
składają się z jednej warstwy neuronów, będących zarówno wejściem, jak i wyjściem 
sieci. Inne, bardziej rozbudowane, są tworzone z dwóch lub więcej warstw. Determi-
nantem liczby neuronów wchodzących w skład warstwy wejściowej jest liczba sygna-
łów, zmiennych (danych), które są niezbędne do przeprowadzenia symulacji oraz 
rozwiązania zadania, jakie wyznaczono sieci. Każdy sygnał, docierający do neuronu 
określonej warstwy, w zależności od pobudzenia, które powoduje, zostaje przetwo-
rzony tak, aby wartość wyjścia należała do dziedziny danej funkcji aktywacji. Łatwo 
zauważyć, ze wyjścia poprzednich warstw neuronów stanowią wejścia następnych 
skupisk neuronów. Połączenia wszystkich grup neuronów są obdarzone współczyn-
nikami wagowymi. Schemat przykładowej sztucznej sieci neuronowej został zapre-
zentowany na rysunku 8.
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Rysunek 8. Przykładowa sztuczna sieć neuronowa

Warstwa ukryta

Wyjścia

Wejścia

Zm
ienne czynniki

Neurony oraz połączenia wraz
ze współczynnikami wagowymi

Źródło: opracowanie własne.

Do neuronu docierają sygnały będące wartościami wejściowymi. Są to dane wej-
ściowe, gromadzone przez badacza, opisujące dany model. Każda wartość dociera-
jąca do perceptronu jest przemnażana przez współczynnik wagowy (wagę) ustalany 
w procesie uczenia. Następnie, w zależności od funkcji aktywacji, może nastąpić 
pobudzenie neuronu, odpowiednie transformowanie informacji oraz przekazanie jej 
w postaci sygnału wychodzącego do następnego neuronu. Ostatnia warstwa gene-
ruje wartości wyjściowe.

Podobnie jak w przypadku rzeczywistego odpowiednika, sztuczne sieci neuro-
nowe potrafią się uczyć. W zasadnie cykl działania SSN można podzielić na dwa 
etapy. Pierwszy to etap nauki, polegający na trenowaniu sieci na podstawie określo-
nego zbioru przykładów. Drugi etap to etap działania sieci, gdzie w oparciu o zdo-
bytą wiedzę model rozwiązuje przydzielone mu zadanie. Ważniejsze kierunki ich 
zastosowań to:

 � prognozowanie (predykcja),
 � klasyfikacja,
 � analiza danych i ich filtracja,
 � kojarzenie danych,
 � optymalizacja.
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Sieć bazując na przedstawionych, rzeczywistych przykładach, odkrywa i zapamię-
tuje zachodzące w modelu prawidłowości. Badane są zależności zachodzące między 
danymi wejściowymi a kolejnymi warstwami sieci. Rozpoznane reguły SSN zapamię-
tuje i przechowuje w postaci zmieniających się w procesie uczenia współczynników 
wagowych. Zmieniające się wagi powodują, że za każdym razem sieć działa inaczej. 
Innymi słowy, uczenie sieci polega na prawidłowym określaniu wag na podstawie 
informacji uzyskanych na trenowanym zbiorze danych. Zatem trening sieci służy 
takiemu dobraniu współczynników wagowych, aby wszystkie neurony wykonywały 
czynności, jakich się od nich wymaga.

Właściwe przeprowadzanie symulacji oraz możliwość rozwiązywania zadań za 
pomocą SSN wymaga rozważenia następujących kwestii:

Konstrukcja sieci: Polega na określeniu topologii układu oraz zdefiniowaniu 
rodzajów połączeń między neuronami. Konieczny jest również dobór odpowied-
niej postaci funkcji aktywacji. W przypadku stosowania niektórych programów 
komputerowych do symulacji SNN funkcja aktywacji jest definiowana przez kom-
puter. Dobór liczby neuronów w warstwie wejściowej nie jest trudny, gdyż warun-
kuje go wymiar wektora wejściowego X (wektor danych wejściowych). Analogicznie 
jest w warstwie wyjściowej, która odpowiada rozwiązaniu lub rozwiązaniom danego 
modelu. Elementem zdeterminowanym jest również zasada połączeń między kolej-
nymi warstwami, gdyż jest ona ściśle związana z typem sieci. Trudności pojawiają się 
podczas doboru warstw ukrytych oraz liczby neuronów w każdej warstwie. Mimo 
bogatej literatury zajmującej się tematyką sztucznych sieci neuronowych wciąż brak 
jest przesłanek teoretycznych pozwalających wybrać optymalną konfigurację sieci. 
S. Osowski podaje [24], że poza nielicznymi wyjątkami, najczęściej stosuje się sieci 
o jednej (co najwyżej dwóch) warstwie ukrytej, przy czym liczba neuronów w war-
stwie ukrytej może być różna. Aczkolwiek „(…) decyzje dotyczące struktury sieci 
wpływają na jej zachowanie znacznie słabiej, niż by można było tego oczekiwać. To 
paradoksalne stwierdzenie wynika z faktu, że zachowanie sieci w zasadniczy sposób 
determinowane jest przez proces jej uczenia, a nie przez strukturę czy liczbę użytych 
do jej budowy elementów” [40].

Uczenie sieci: Trenowanie sieci odbywa się na odpowiednio przygotowanym 
zbiorze uczącym. Pozwala ono wyznaczyć parametry jej działania tak, aby uzyskane 
wyniki były zadawalające. Nauka sieci rozpoczyna się od losowego nadania wag 
przypisanych wejściom poszczególnych neuronów. Następnie sieć sama dokonuje 
korekt wagi tak, aby jej elementy wykonywały czynności, które się od niej oczekuje.

Testowanie wytrenowanej sieci: Jest to swego rodzaju sprawdzian zaprojektowa-
nego układu; na jego podstawie można stwierdzić, czy sieć powinna się jeszcze uczyć.

Nauczona i wytrenowana sieć może być wykorzystana w wielu dziedzinach wie-
dzy i życia. Praktyczne zastosowanie SSN obejmuje szeroki zakres dziedzin, począw-
szy od diagnostyki układów elektronicznych, rozpoznawania obrazów i kształtów, 
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przez przemysł, chemię, nauki medyczne, informatykę, ekonomię i zarządzanie [34, 
35]. Literatura przedmiotu oraz liczne publikacje internetowe przedstawiają wyko-
rzystanie systemów inteligentnych (jakim są sieci neuronowe) również w obszarze 
finansów. SSN są używane przez inwestorów do prognozowania kursów akcji, walut, 
zachowania się giełdy. Banki na ich podstawie oceniają zdolność kredytową podmio-
tów gospodarczych, określają ryzyko kredytowania.

Innym, równie ciekawym przykładem jest zastosowanie sztucznych sieci w anali-
zie technicznej do wspomagania decyzji inwestycyjnych. Zbudowany model pozwala 
generować finansowe strategie inwestycyjne, wykorzystując prognozy wartości indek-
sów, sygnały kupna/sprzedaży oraz krótkoterminowe trendy na rynkach kapitało-
wych. Wykonane przez R. Domaradzkiego badania i symulacje z wykorzystaniem 
tego nowoczesnego narzędzia informatycznego dały interesujące rezultaty. „Otrzy-
mane wyniki (…) modeli wspomagających decyzje inwestycyjne świadczą o wysokiej 
efektywności rozważanych metod. Do dodatkowych zalet zaliczyć można elastycz-
ność dostosowania parametrów strategii decyzyjnej modelu do indywidualnych 
preferencji inwestora (np. dotyczących ryzyka inwestycyjnego), a także możliwość 
zróżnicowanego doboru danych wejściowych” [7].

Przykładowe wykorzystanie sieci neuronowych do szacowania ryzyka przedsta-
wiono w przykładzie 1.

Przykład 1.
Problem polega na zaklasyfikowaniu przedsiębiorstwa X do jednej z trzech klas 

ryzyka:
1. – niski poziom ryzyka (dobra kondycja finansowa),
2. – średni poziom ryzyka (średnia kondycja finansowa),
3. – wysoki poziom ryzyka (zła kondycja finansowa),
na podstawie pięciu charakterystyk x1, x2, x3, x4, x5, które tworzą wektor charakte-
rystyk xT = [x1, x2, x3, x4, x5] = [74.5, 48.2, 1.27, 4.1, 61.1]

Przeprowadzono badania przedsiębiorstw, które zaklasyfikowano do trzech wyróż-
nionych klas (tabela 2).

Tabela 2. Przykładowe historyczne szacowanie ryzyka

Firma x1 x2 x3 x4 x5 Klasa

A 98.8 58.7 1.35 4.97 60.3 1

B 90.5 61.8 1.32 5.01 61.9 1

C 99.1 57.9 1.36 4.91 62.1 1

D 45.6 43.9 1.16 4.51 67.3 2

E 35.7 13.5 1.34 4.03 60.6 2

F 40.5 23.5 1.21 4.49 66.5 2
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Firma x1 x2 x3 x4 x5 Klasa

G 23.4 9.4 1.15 3.9 63.1 3

H 20.1 12.5 1.3 4.01 60.5 3

I 22.9 10.1 1.21 4.05 60.1 3

Do rozwiązania problemu zdefiniowano następującą sieć neuronową (rysunek 9).

Rysunek 9. Schemat sieci neuronowej
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Wyjściem sieci są wielkości: y1 = f(xT W1), y2 = f(xT W2), y3 = f(xT W3).
Algorytm genetyczny ustali wartości wektorów wag w:

 � Neuron 1
 – W1 = [–1, 0.008, 0.009, 0.001, 0.002, 0.003]T

 � Neuron 2
 – W2 = [–159.2, 0.04, –0.12, –16.89, –5.35, 3.14]T

 � Neuron 3
 – W3 = [–.15, –0.03, 0.01, –0.2, –0.02, 0.02]T

Stąd:
 � xT W1 = 0,22257; y1 = 1,
 � xT W2 = –13,5353; y2 = 0  ⇒ spółka X należy do klasy 1 ryzyka,
 � xT W3 = –1,017; y3 = 0,

czyli ma niski poziom ryzyka.

3.3. Systemy agentowe

Rozwój teorii i zastosowań narzędzi sztucznej inteligencji wiąże się z włączeniem 
ich do tworzenia systemów informatycznych, nazywanych w literaturze coraz częściej 
systemami agentowymi. System wieloagentowy składa się ze zbiorowiska autonomicz-
nych, współpracujących ze sobą komponentów, które oddziałują na swoje otoczenie. 

cd. tab. 2
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Głównym celem budowy systemu agentowego, wspomagającego zarządzanie orga-
nizacją, jest jak najdokładniejsza reprezentacja istniejącej wiedzy w organizacji, nie-
zbędnej do rozwiązywania istniejących i pojawiających się problemów decyzyjnych.

Ta nowa technologia pojawiła się podczas tworzenia oprogramowania, w której 
architekturę systemu czy aplikacji tworzy się z abstraktów programowych zwanych 
agentami. Zarówno teoretycy, jak i praktycy obiektowego podejścia do projektowa-
nia i programowania krytykują idee agentów i systemów agentowych, uważając, że 
technologie agentowe nie różnią się znacząco od podejścia obiektowego. Jednakże 
w systemach wieloagentowych (multiagenckich) można nie zakładać wspólnego celu 
wszystkich agentów (tak jak dzieje się to w podejściu obiektowym), współpraca między 
agentami odbywa się raczej na zasadach prośby. Inną cechą różniącą agenta i obiekt 
jest wątek sterowania, który w systemach obiektowych jest zapisany w obiekcie aktu-
alnie realizującym metodę, natomiast każdy agent ma swój własny wątek sterowania.

Definicji „agenta” jest wiele, nie tylko w pracach z programowania [29], lecz także 
w literaturze sztucznej inteligencji, inżynierii systemowej [42]. Ogólnie uważa się, że 
„agent jest programem zdolnym do obserwowania swojego otoczenia i podejmowania 
działań w zależności od spostrzeżonych zdarzeń” [38]. Działania te mogą wpływać na jego 
otoczenie. Samo otoczenie może składać się tylko z agentów lub może zawierać inne 
obiekty, takie jak: zewnętrzne dane, zależne lub niezależne od agentów, zasoby systemowe, 
wyniki aktywności użytkowników. Głównymi składnikami agenta są: moduł percepcji, 
moduł realizacji działań oraz moduł umożliwiający komunikacje z innymi agentami.

Rysunek 10. Definicja agenta według Russella
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Źródło: [28].

Definicja 1. Cokolwiek, co może być uznane jako obserwujące otoczenie przez 
sensory i działające w ramach tegoż otoczenia przez efektory [28].

Autorzy książki Artificial Intelligence: a Modern Approach [28] wykorzystali pojęcie 
inteligentnego agenta do eleganckiej i spójnej prezentacji różnych aspektów sztucznej 
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inteligencji. Dlatego też przedstawiona tam definicja jest bardzo ogólna, można chyba 
powiedzieć, że zawiera niezbędne minimum, które musi spełniać agent. Mówi ona, 
że agentem jest wszystko to, co potrafi postrzegać środowisko przez swoje sensory 
oraz potrafi na nie oddziaływać przez swoje efektory.

Definicja 2. Jednostki programowe podejmujące działania w imieniu użytkow-
nika lub innych programów, w pewnym stopniu niezależnie lub autonomicznie, 
które działając, stosują pewną wiedzę lub reprezentację celów lub potrzeb użytkow-
nika (IBM, 1997).

Definicja 3. Zamknięty system komputerowy znajdujący się w pewnym otocze-
niu, posiadający umiejętność elastycznego działania w tymże otoczeniu, działania 
polegającego wypełnieniu celów dla jakich został stworzony (Wooldridge, 1997).

Definicja 4. Autonomiczny system znajdujący się w dynamicznym otoczeniu dzia-
łający niezależnie od narzucanych przezeń ograniczeń i wypełniający w jego ramach 
zbiór celów lub poleceń, dla których został stworzony (Maes, 1998).

Definicja 5. Agentem jest aplikacja działająca względnie niezależnie. Jest to sys-
tem komputerowy, osadzony w jakimś środowisku, który ma zdolności do elastycz-
nych, autonomicznych działań w celu wykonania powierzonemu agentowi zadania 
(Wooldridge, Jennings, 1995) [43].

W tabeli 3 przedstawiono zbiór wybranych cech agentów. Aby uniknąć nieporo-
zumień w tłumaczeniu terminów anglojęzycznych, dla każdej cechy podajemy rów-
nież jej nazwę oryginalną.

Tabela 3. Cechy przypisywane agentom i systemom agentowym

Cecha Nazwa w j. angielskim Cecha Nazwa w j. angielskim

reaktywność reactiveness rozumowanie oparte 
na zgromadzonej wiedzy

reasoning based on 
collected knowledge

ukierunkowanie 
na osiąganie celów

goal orientation umiejętność 
przemieszczania się

mobility

Autonomia Autonomy bycie godnym zaufania reliability

Umiejętność dostosowania Adaptivity Oddziaływanie Interactivity

umiejętność uczenia learning ability umiejętność 
przewidywania

proactivity

umiejętność 
porozumiewania się

ability to communicate umiejętność 
rozumowania

capacity for reasoning

umiejętność współdziałania capacity for cooperation Inteligencja intelligence

Źródło: [39].

Agenci autonomiczni posiadają własną egzystencję, niezależną od wcześniejszego 
istnienia problemu do rozwiązania. Mogą, lecz nie muszą ze sobą współpracować 
w celu osiągnięcia wspólnego celu. Schematycznie ideę przedstawiono na rysunku 11.
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Rysunek 11. Przykładowa współpraca agentów

Istniejące agenci Problem do rozwiązania Rozwiązanie problemu

Źródło: opracowanie własne.

Cechy charakterystyczne tego podejścia to [4]:
 � dekompozycja zadania jest dokonywana przez agentów, a nie przez projektanta czy 

użytkownika, dopuszczalna jest reorganizacja w trakcie rozwiązywania problemu;
 � agenci działają asynchronicznie;
 � nie istnieje globalne sterowanie systemem;
 � agenci mogą posiadać własne cele lokalne (w efekcie przeciwstawienia tych celów 

celom globalnym mogą pojawić się konflikty);
 � agenci zdobywają informacje o umiejętnościach i celach innych agentów, do czego 

konieczne jest prowadzenie złożonej wymiany informacji;
 � środowisko możne się zmieniać, każdy agent musi odnotowywać te zmiany w swo-

jej wewnętrznej reprezentacji świata;
 � każdy agent może przyłączyć się lub zrezygnować z uczestnictwa w rozwiązywa-

niu problemu w dowolnym momencie, system jest otwarty.
Klasyfikację typów agentów przedstawiono na rysunku 12.

Rysunek 12. Podstawowe typy agentów

Agenci

Naturalni A Wytworzeni A

Wirtualni A Roboty

Operacyjni A Sztuczni A

Stacjonarni A Mobilni A

Źródło: [4].
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Zastosowanie technologii agentowych jest bardzo szerokie. Występują one w:
 � w zarządzaniu informacją,
 � w systemach rozproszonych,
 � w modelowaniu systemów złożonych.

Agenci w zarządzaniu informacją

Wspomaganie użytkownika. Do kategorii tej należą agenci mający za zadanie inte-
ligentne doradzanie użytkownikowi systemu. Typowym, choć funkcjonalnie niezbyt 
udanym przykładem takowego systemu jest „spinacz–doradca” w programie Microsoft 
Word’97. Dzięki ciągłemu doskonaleniu systemów komputerowych (mając na uwa-
dze zarówno rozwój sprzęt, jak i oprogramowania) realne stały się już eksperymenty 
z tworzeniem animowanych agentów doradców/przewodników, np. w bankowości 
elektronicznej, na firmowych stronach WWW czy też w sklepach internetowych.

Zarządzanie pocztą elektroniczną. Agenci tego typu mają za zadanie kompleksowe 
zarządzanie nadchodzącą pocztą elektroniczną. W tym np. sortowanie jej do folde-
rów, nadawanie priorytetów, automatyczne odpowiedzi na rutynowe zapytania itp.

Zarządzanie organizacją dnia. Zadaniem tego typu agentów jest organizacja dnia 
użytkownika. Są one odpowiedzią na wzrastającą liczbę zadań i zebrań (zwłaszcza 
w przypadku menadżerów wszystkich szczebli). Ich celem jest m.in. negocjowanie 
z agentami reprezentującymi pozostałych uczestników planowanego zebrania, kiedy 
może się ono odbyć (kiedy wszyscy mają czas wolny).

Indywidualizowane dostarczanie informacji. Agenci tej grupy mają stanowić odpo-
wiedź na wzrastającą geometrycznie ilość dostępnej w sieci informacji. Mają one filtro-
wać informację w taki sposób, aby została dostarczona kompletna, wymagana informacja 
i tylko potrzebna informacja. Agenci tego typu, w celu osiągnięcia stawianych przed 
nimi celów, mogą współpracować z agentami poszukującymi i przeglądającymi.

Agenci monitorujący lub zarządzający. Jest to klasa agentów, których zadaniem jest 
monitorowanie zjawiska i ewentualnie podejmowanie działań w imieniu użytkownika. 
Prostym agentem (monitorującym) będzie agent śledzący ceny akcji i informujący 
użytkownika w momencie wystąpienia oczekiwanego zdarzenia (np. cena akcji BRE 
osiągnęła poziom 141,00 zł). Agent zarządzający natomiast będzie nie tylko obser-
wował ceny akcji, lecz również dokona zakupu (lub sprzedaży) akcji, kiedy zostanie 
osiągnięta wymagana cena.

Agenci w systemach rozproszonych

Agenci poszukujący informacji. Są to agenci, których zadaniem jest odnalezienie 
ściśle określonej informacji na podstawie określonej sekwencji słów kluczowych lub 
też na podstawie pytań zadawanych w języku naturalnym. Jest to typ agenta, który 
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może zostać wywołany i wydelegowany przez agenta „osobistego”. Agenci, zwani 
w tym przypadku informacyjnymi, stanowią typ występujący w wielu odmianach, 
począwszy od prostych agentów komunikacyjnych w sieciach transmisyjnych i roz-
proszonych bazach danych, aż po inteligentnych agentów służących do wyszukiwa-
nia i pozyskiwania wiedzy, filtrowania informacji, ankietowania, marketingu. Ich 
rola polega w szczególności na usprawnieniu operowania informacją [4]. Systemy 
te są posadowione na sieci globalnej (internet) lub sieciach lokalnych (intranet) i, o ile 
jest to potrzebne, mogą korzystać z dostępnych w sieci informacji, usług bez względu 
na ich fizyczną lokalizację. Jako szczegółowe zastosowania wchodzą tu w grę: wyszu-
kiwanie i wymiana informacji, ankietowanie, zarządzanie informacją (brokering).

Agenci przeszukujący internet. Ich zadanie polega na przeszukiwaniu internetu 
w celu odnalezienia informacji, która może być przydatna dla użytkownika. W oczy-
wisty sposób są bardzo podobni do agentów poszukujących z tą różnicą, że agenci 
poszukujący mają zwykle za zadanie odnalezienie ściśle określonej informacji, a agenci 
przeszukujący mają za zadanie odkrycie różnorodnej przydatnej informacji. Podob-
nie jak poprzednio jest to rodzaj agenta, który może być wywołany i wydelegowany 
przez agenta „osobistego”.

Agenci e-biznesu i m-biznesu. Tradycyjnie wymania dóbr jest realizowana jest 
w wyniku bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. W wielu wypadkach i aspek-
tach działalność ta może być zastąpiona odpowiednio funkcjonującymi systemami 
agentowymi. Głównie chodzi tu o handel, również informacją, poprzez cieć (e-com-
merce). Systemy tego rodzaju mogą także realizować inne funkcje niż informacyjne. 
Mogą: poszukiwać towaru, rynków zbytu, ustalać warunki kupna-sprzedaży, wymiany 
dóbr, działając w oparciu o algorytmy i protokoły aukcyjne czy negocjacyjne. Systemy 
mogą handlować z ludźmi (business to commerce), jak również same ze sobą (busi-
ness-to-business). Są to agenci, których zadania są związane z różnorodnymi funk-
cjami systemów handlu internetowego. Należą do tej kategorii np.: agenci poszukujący 
najlepszej ceny towaru (a więc mogą do tej kategorii należeć również wybrani agenci 
poszukujący), agenci negocjujący cenę zakupów czy też agenci zarządzający zawar-
tością magazynów. Funkcje niektórych agentów wspomagających systemy handlu 
internetowego, działające w środowisku składającym się z komputerów przyłączo-
nych bezpośrednio do sieci (e-biznes), choć bardzo podobne, różnią się od agentów 
wspomagających funkcje bazowane na urządzeniach mobilnych (m-biznes). Róż-
nice te wynikają z faktu, że urządzanie mobilne może być odłączone od sieci przez 
pewien nieokreślony czas. Równocześnie jakość połączenia może być bardzo zła, 
a transmisja danych bardzo powolna.

Agenci zarządzający siecią. Jest to bardzo liczny zbiór agentów, których rola polega 
na wykonywaniu różnych funkcji związanych z zarządzaniem komputerami połą-
czonymi w sieć. Może to być np. zarządzanie aktualizacją oprogramowania, wykry-
wanie ataków czy też optymalizacja przepływu informacji.
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Agenci w modelowaniu systemów złożonych

Agenci modelujący zachowania w czasie negocjacji cenowych. W tym przypadku 
agenci reprezentują różnorodne strategie składania zleceń i są używani jako narzę-
dzia wspomagające modelowanie rzeczywistych zachowań uczestników licytacji. 
Celem jest zarówno odkrycie nowych strategii licytacji, jak i opracowanie nowych 
klas agentów, którzy będą w stanie autonomicznie reprezentować klientów w han-
dlu elektronicznym.

Agenci modelujący proces zarządzania. Celem badań jest opracowanie sku-
tecznych strategii zarządzania kompleksową strukturą przedsiębiorstwa. Dłu-
goplanowym zadaniem jest stworzenie infrastruktury agentowej wspomagającej 
zarządzanie i/lub będącej w stanie przejąć autonomiczną kontrolę nad procesami 
biznesowymi mającymi miejsce w przedsiębiorstwie. Stosowanie systemów agen-
towych do zarządzania i sterowania kompleksami operacji i działań, zarówno 
na poziomie procesów technologicznych, jak i kompleksów ekonomicznych, trans-
portowych (monitorowanie ruchu) czy usługowych (służba zdrowia, zarządzanie 
biblioteką) itp. W literaturze wspomina się także o zastosowaniach w dziedzinie 
obronności (koordynacja lotów, zabezpieczenie strefy powietrznej). W ramach 
istniejących koncepcji systemy agentowe stanowią „naturalne” połączenie funkcji 
informacyjnych z decyzyjnymi, które są niezbędne do zarządzania w sferze wytwór-
czości. W tej klasie mieści się zastosowanie systemów agentowych do rozwiązy-
wania złożonych i trudnych obliczeniowo zadań optymalizacji kombinatorycznej, 
wielokryterialnej lub problemów teorii gier.

Zastosowanie technologii agentowej do modelowania konkretnego problemu 
– skomplikowanych systemów zarządzania wymaga zapewnienia współpracy między 
technologiami, które były tworzone niezależnie od siebie, i w związku z tym obec-
nie nie są przygotowane do współpracy. Ponadto systemy takie zawierają elementy 
pochodzące z bardzo wielu dziedzin:

 � marketing i personalizacja,
 � zarządzanie wiedzą,
 � systemy czasu rzeczywistego,
 � zarządzanie rozproszonymi zasobami,
 � systemy ekspertowe,
 � komunikacja człowiek – komputer,
 � ontologie i ich zastosowanie,
 � uczenie maszynowe,
 � systemy rozproszone,
 � odkrywanie wiedzy,
 � zarządzanie i komunikacja w sieci,
 � filtrowanie informacji ze źródeł nieustrukturalizowanych.
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To właśnie poziom komplikacji zadania stojącego przed twórcami oprogramowa-
nia bazowanego na systemach agentowych jest, być może, jedną z głównych przyczyn 
tego, że obecnie istnieje tylko niewiele zaimplementowanych systemów testowych.

4.  Modele dynamicznego systemu zarządzania 
organizacją

System zarządzania w organizacji można określić jako zbiór działań, które obej-
mują pełny cykl procesu zarządzania, a więc: planowanie decyzji, organizowanie, 
kierowanie ludźmi i kontrolowanie skierowane na zasoby organizacji (ludzie, kapitał, 
zasoby rzeczowe i informacyjne) i wykonywane z zamiarem osiągnięcia celu w spo-
sób sprawny i skuteczny. System informacyjny określa się jako „specyficzny system 
nerwowy organizacji, który łączy w jedna całość elementy systemu zarządzania” [20].

Zarządzanie przedsiębiorstwem, szczególnie w dzisiejszych warunkach, jest pro-
cesem bardzo złożonym, wymaga uwzględnienia rosnącej konkurencji, skracania się 
cyklu życia wielu produktów, postępu technicznego oraz wzrostu stopnia zróżnico-
wania rynku. Zaostrzająca się konkurencja na rynku, zwłaszcza pod wpływem maso-
wego i skutecznego wchodzenia przedsiębiorstw zagranicznych na rynek, zmiany 
zachowania się konsumentów oraz szeroki dostęp do nowych technologii i informa-
cji powinny powodować przebudowę przedsiębiorstw pod względem strukturalnym, 
organizacyjnym oraz wprowadzanie i modyfikowanie metod zarządzania, wykorzy-
stując najnowsze osiągnięcia nauki. Przede wszystkim poprawne zrozumienie istoty 
zarządzania przedsiębiorstwem da polskim firmom możliwość zaistnienia na rynku, 
a nawet zdobywania pozycji lidera. Ta sytuacja skłania organy decyzyjne do wpro-
wadzania dynamicznego modelowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

Model dynamiczny opisuje te aspekty analizowanego systemu, które są związane 
z czasem i kolejnością wykonywania operacji:

 � zdarzenia, które wyznaczają zmiany;
 � sekwencje zdarzeń;
 � stany, które definiują kontekst zdarzeń;
 � organizację zdarzeń i stanów.

Według twórcy ogólnej teorii systemów [3] system to kompleks elementów znaj-
dujących się w interakcji. System jest więc całością, w której wzajemne relacje mię-
dzy elementami określają jego strukturę wewnętrzną oraz sposób funkcjonowania 
zarówno elementów, jak również całości. Rozróżnienie to pozwala na uznanie nad-
rzędności pojęcia systemu do jego części składowych.

Do podstawowych cech charakterystycznych systemu zalicza się [32]:
 � celowość;
 � kontekst funkcjonowania;
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 � istnienie elementów systemu, które można traktować jako podsystemy;
 � możliwość przynależności elementu systemu do innych podsystemów;
 � określone relacje z otoczeniem poprzez układ wejść i wyjść;
 � obszar działania systemu, czyli tzw. obszar zastosowań.

W analizie systemowej wyraźnie odróżnia się dwa rodzaje systemów. System 
zamknięty jest układem, który charakteryzuje się brakiem kanałów pozwalających 
na wymianę z otoczeniem. Jest więc układem adiabatycznym w sensie termodyna-
micznym – charakteryzuje go brak wymiany materii lub energii. Jest więc to układ 
izolowany w sensie informatycznym. Nie występuje wymiana informacji. System 
otwarty charakteryzuje się wymianą materii, energii i informacji z otoczeniem.

Złożona definicja systemu została zredagowana na podstawie założeń, na których 
opiera się konstrukcja systemu dynamicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Zgodnie 
z nią system dynamicznego zarządzania firmą to zintegrowany i zrównoważony proces 
myślenia i działania, obejmujący teraźniejszość i przyszłość firmy, pozwalający wszyst-
kim pracownikom w sposób ciągły i skuteczny analizować i podejmować decyzje, tak 
aby dążyć do osiągnięcia zadowalających, krótko-, średnio- i długoterminowych korzy-
ści właścicieli, pracowników, firmy jako całości i jej zewnętrznych interesariuszy [16].

Definicja ta wskazuje na podstawowe cechy systemu dynamicznego:
 � proces jednoczesnego myślenia i działania – występuje sprzężenie zwrotne mię-

dzy formułowaniem strategii a jej wdrażaniem;
 � zintegrowany proces myślenia i działania, czyli angażujący wszystkie zasoby, sys-

temy i narzędzia oraz obszary funkcjonowania firmy (kompleksowość, spojrzenia);
 � zrównoważony proces myślenia i działania łączy teraźniejszości i przyszłość 

– konkurencyjność;
 � proces myślenia i działania zapewniający ciągłość i skuteczność decyzji – prze-

pływ informacji w firmie powinien umożliwić każdemu pracownikowi natych-
miastowe reagowanie na zmiany, zwiększając tym samym elastyczność i sprawność 
działania firmy;

 � proces myślenia i działania zapewniający korzyści.
System dynamicznego modelowania nie ma na celu jedynie opracowania i wdroże-

nia właściwego dla firmy sposobu działania na podstawie istniejących metod, narzędzi 
i technik zarządzania, lecz przede wszystkim zmianę (doskonalenia) sposobu podej-
mowania decyzji w firmie i doskonalenie jej do zachodzących zmian w otoczeniu [34].

Realizacja tego celu wymaga wdrożenia racjonalnie wybranych technik i metod 
zarządzania, jak również konieczna jest modyfikacja podejścia menadżerów do 
firmy: reorientacja od cząstkowego do zintegrowanego patrzenia na firmę, od indy-
widualnych do zespołowych form pracy, od krótkookresowej perspektywy do stra-
tegicznego dynamizmu. Należy również zmienić sposób organizowania na relacyjny 
i procesowy. Oznacza to, że warunkiem koniecznym zmiany systemu zarządzania 
jest zmiana sposobu myślenia decydentów o firmie i jej otoczeniu.
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Tabela 4. Kluczowe charakterystyki systemu dynamicznego zarządzania

Etapy procesu tworzenia 
i wdrażania systemu 

dynamicznego zarządzania
Ujęcie dynamiczne

Inicjacja procesu Proces jest inicjowany przez różnych uczestników jako odpowiedź 
na szanse lub zagrożenia w otoczeniu.

Rola celów Ustalenie systemu dynamicznego zarządzania wiążę się z określeniem 
pożądanych stanów, które mają być osiągnięte. Pożądany stan 
to poprawa obecnej sytuacji w aspekcie przyszłej konkurencyjności 
(łączenie teraźniejszości z przyszłością i odwrotnie). 

Relacja między celami i metodami 
działania

Cele i metody mogą, ale nie muszą być współzależne. Zmiana w celach 
może, ale nie musi powodować zmiany w metodach działania 
i odwrotnie.

Wdrażanie sytemu dynamicznego 
zarządzania

Wdrażanie to proces ciągłych decyzji wszystkich pracowników, o którego 
uporządkowaniu decydują programy racjonalizatorskie. Wybór wariantów 
decyzyjnych jest oparty na wcześniej sprecyzowanych kryteriach, 
priorytetach i wartościach kadry zarządzającej. Brak przesunięcia 
czasowego między etapem formułowania i wdrażania.

Ocena efektywności Dokonywana systematycznie i mierzona za pomocą mierników 
oceniających stopień realizacji celów strategicznych.

Źródło: [16].

Na system dynamicznego zarządzania firmą składają się procesy umożliwiające 
decydentom świadome i aktywne kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa z zapew-
nieniem ciągłego uczenia się i doskonalenia.

Model dynamicznego systemu zarządzania przedstawiono na rysunku 13.

Rysunek 13. Model systemu dynamicznego

Proces realizacji

Rozumienie

Przyswajanie

Dokumentowanie

Analiza Myślenie

Proces adaptacji Proces innowacji

Jądro wiedzy
przedsiębiorstwa

Źródło: [25].
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Zaprezentowany model jest oparty na ogólnej koncepcji organizacji inteligentnej. 
Nie zawiera jednak osobnego procesu poznania, dotyczy bowiem w równej mierze 
wszystkich działań podejmowanych w ramach poszczególnych procesów. W ukła-
dzie poziomym modelu odbywa się proces podejmowania decyzji, a w układzie pio-
nowym – proces ich realizacji.

Jądro wiedzy przedsiębiorstwa jest częścią wspólną czterech procesów, stanowi 
„serce firmy”. Można wyróżnić siedem modułów przechowujących wiedzę firmy [25]:

 � wartość dodana firmy – jest to wiedza przedsiębiorstwa o korzyściach oczekiwa-
nych przez poszczególnych interesariuszy i poziomie ich zapewnienia przez firmę;

 � system automatycznego przepływu informacji finansowej – stanowi tworzywo 
do generowania wiedzy firmy;

 � analiza otoczenia – jest to wiedza o zewnętrznych uwarunkowaniach funkcjo-
nowania firmy;

 � sprawność działania przedsiębiorstwa – wiedza firmy o poziomie osiągnięcia jej 
celów strategicznych;

 � sprawność działania działów – jest to wiedza przedsiębiorstwa na temat sposobu 
realizacji wszystkich procesów i funkcji przez poszczególne jej działy w stosunku 
do ustalonych celów strategicznych wraz z ocena poziomu sprawności ich realizacji;

 � plany racjonalizatorskie – stanowią wiedzę firmy na temat propozycji zmian w funk-
cjonowaniu przedsiębiorstwa sygnalizowanych przez pracowników, a wynikają-
cych ze zmian zachodzących w otoczeniu firmy lub odkrytych nieprawidłowości 
w bieżącym jej działaniu, wraz z hierarchizacją propozycji oraz ustaleniem ich 
zakresu, osób odpowiedzialnych i terminu wdrożenia;

 � schemat organizacyjny przedsiębiorstwa – wiedza na temat zakresu zadań, upraw-
nień, odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych jej pracowników.
Modelowanie dynamiczne obejmuje dynamikę systemu oraz interakcję. Dyna-

mika systemu pozwala odpowiedzieć na pytania:
 � jak obiekty komunikują się ze sobą i jakie są efekty tej komunikacji?
 � jak obiekty współpracują ze sobą przez komunikację i jak zmieniają swój stan 

w trakcie tej współpracy?
Interakcja pozwala na komunikowanie się obiektów między sobą w celu reali-

zacji pewnej funkcji (przypadku użycia) jak również diagramów sekwencji, współ-
pracy i czynności. Literaturowa definicja dynamicznego modelowania (ang. Dynamic 
Enterprise Modeler – DEM) przedstawia DEM jako zestaw zintegrowanych narzędzi 
umożliwiających bezpośrednie przejście od modelu firmy do gotowej konfiguracji 
aplikacji i menu dla poszczególnych użytkowników.

Duża złożoność pojęcia dynamicznego modelowania systemu zarządzania zmu-
sza do zastosowania rozwiązań najnowszej technologii informatycznej. Obecnie 
przedsiębiorstwa mają duży wybór technologii informatycznych wspomagających 
zarządzanie. Są to systemy producentów polskich lub producentów zagranicznych. 
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W zależności od konkretnych potrzeb przedsiębiorstwo może wybrać odpowiedni 
lub też specjalnie zaprojektowany system wspomagania zarządzania.

Inną istotną cechą systemów tego typu jest możliwość zautomatyzowanego two-
rzenia i aktualizacji, podstawowych dla zarządzania przedsiębiorstwem produkcyj-
nym, zbiorów danych normatywnych pierwotnych i wtórnych. Rozwinięte systemy 
informatyczne wspomagające zarządzanie (SIZ), działające w środowisku CIM i zin-
tegrowane z jego podstawowymi komponentami, są określane jako systemy kom-
pleksowo zintegrowane.

Bubnicki [37] wyróżnia:
 � systemy przetwarzania danych,
 � systemy gromadzenia i wyszukiwania informacji,
 � systemy rozwiązujące problemy,
 � systemy wspomagające decyzje.

Rozwój techniki i potrzeba szybkiego przesyłania informacji spowodowały dalszy 
rozwój systemów wspomagających zarządzanie. Potrzeba objęcia wszystkich procesów 
produkcji i dystrybucji oraz integracji różnych obszarów działania przedsiębiorstwa 
przyczyniła się do stworzenia systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP, 
nazywanego również systemem MRP III. Systemy tego typu funkcjonują na podsta-
wie centralnej bazy danych. Mogą one być wyposażone w moduły pochodzące od 
różnych producentów, zintegrowane z ich własnymi. Są to moduły automatyzujące 
wymianę informacji z partnerami i klientami (ang. suppply chain), zaawansowane 
moduły finansowo-księgowe lub systemy kadrowo-płacowe.

Istotą zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania (ZSIZ) jest utwo-
rzenie nowego jakościowo systemu zarządzającego gospodarowaniem w przedsię-
biorstwie, wspomaganego informatycznie, a elementy tego systemu są uzależnione 
od siebie i od całości oraz połączone odpowiednimi relacjami i powiązaniami w celu 
dostarczania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.

Integracja w ZSIZ odbywa się w dwóch płaszczyznach: funkcjonalnej i fizycznej. 
W pierwszej z nich różne funkcje są realizowane w taki sposób, jakby były wykony-
wane w jednym, pojedynczym systemie. Przejawia się to tym, że uprawniony użyt-
kownik ma możliwość dostępu do wszystkich funkcji realizowanych w ZSIZ przez 
jeden spójny interfejs wraz z przełączaniem się między różnymi zadaniami. Integra-
cja w płaszczyźnie fizycznej polega na kompleksowym połączeniu wszystkich ele-
mentów systemu odpowiednim sprzętem komputerowym i oprogramowaniem [2].

ZSIZ stanowi najwyższą formę ewolucyjną zastosowania technologii kompute-
rowej do wspomagania procesów zarządzania w przedsiębiorstwie. ZSIZ to otwarty, 
modułowo zorganizowany kompleksowy system informatyczny, obsługujący wszystkie 
sfery jego działalności, począwszy od marketingu, planowania i zaopatrzenia przez 
techniczne przygotowanie produkcji i jej sterowanie, dystrybucję, sprzedaż, gospo-
darkę remontową, prace finansowo-księgowe i gospodarkę kadrami, umożliwiający 
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sprawowanie kontroli, przeprowadzanie analiz i podejmowanie właściwych decyzji. 
Modułowa budowa systemu umożliwia etapowe wdrażanie poszczególnych, nie-
zbędnych składowych.

Najważniejszymi cechami systemów ZSIZ są [6, 19, 26, 27, 74]:
 � kompleksowy charakter funkcjonalny – obejmuje swym zakresem wszystkie 

obszary działalności przedsiębiorstwa w ramach struktury funkcjonalnej;
 � wysoki stopień integracji danych i procesów – dotyczy wymiany danych zarówno 

wewnątrz przedsiębiorstwa między odpowiednimi modułami, jak i z partne-
rami rynkowymi oraz z całym otoczeniem w skali makro i najbliższego (konku- 
rencyjnego);

 � budowa modułowa i otwartość – umożliwia etapowe wdrażanie systemu, tworze-
nie połączeń z systemami zewnętrznymi, charakteryzuje się skalowalną architek-
turą (zazwyczaj klient – serwer);

 � elastyczność strukturalna i funkcjonalna – zapewnia maksymalne dostosowanie 
rozwiązań sprzętowo-programowych w ramach struktury technicznej i funk-
cjonalnej do potrzeb przedsiębiorstwa w chwili wdrażania systemu, jak również 
umożliwia jego modyfikację i dynamiczne dopasowanie przy zmiennych wyma-
ganiach i potrzebach generowanych przez otoczenie;

 � zaawansowanie merytoryczne – zapewnia całkowite informatyczne wspomaganie 
procesów informacyjno-decyzyjnych, z wykorzystaniem mechanizmów swobod-
nej ekstrakcji i agregacji danych, optymalizacji, prognozowania, analizowania, 
diagnozowania, wyboru wariantów, prezentowania, a także praktyczne oparcie 
systemu na koncepcjach zarządzania logistycznego i spełnianie wymogów MRP II;

 � zaawansowanie technologiczne – gwarantuje stosowanie najnowszych osiągnięć 
z zakresu technologii informatycznej (sprzęt, programy, systemy operacyjne, 
techniki umożliwiające tworzenie zestawień, raportów, prezentacji itp.) i bieżącą 
modyfikację, oferuje interfejs graficzny i wykorzystanie różnych rodzajów baz 
danych w zależności od potrzeb z zastosowaniem najnowszych, odpowiednich 
narzędzi programistycznych;

 � zgodność z polskim ustawodawstwem, a w szczególności w zakresie rachunkowości.

Podsumowanie

Otoczenie przedsiębiorstwa staje się coraz bardziej dynamiczne i nieprzewidy-
walne, co wymaga ciągłego monitorowania go i przystosowywania się przedsiębior-
stwa do otoczenia. Przedsiębiorstwo jest systemem złożonym. W celu skonstruowania 
modelu najlepszego ze względu na rodzaj rozważanego procesu decyzyjnego w przed-
siębiorstwie, w literaturze przedmiotu i praktyce, proponuje się dekompozycję sys-
temu. Dekompozycję, którą rozumie się jako redukowanie złożoności przez podział 
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systemu złożonego na elementy, które mogą być w rozpatrywanym aspekcie trakto-
wane jako niezależne od siebie. Celem tego procesu jest analiza elementów składowych 
niezależnie od całego systemu i od pozostałych jego części składowych i budowanie 
modeli objaśniających reguły rządzące przedsiębiorstwem i ułatwiających optyma-
lizację procesu podejmowania decyzji.

Według Słownika internetowego „nauka – to dziedzina kultury zajmująca się wyja-
śnianiem reguł rządzących światem, opierając się na metodzie naukowej bądź para-
dygmatach nauki. Tezy są popierane doświadczeniami, które prowadzą do ciągłego 
rozszerzania wiedzy naukowej na temat otaczającego nas świata” [44]. Paradygma-
tyczna podstawa dla formowania teorii pozwala na budowę modeli społecznych, 
m.in. w takich naukach jak: socjologia, psychologia, zarządzanie.

Wielki filozof Thomas Khun w książce Struktura rewolucji naukowych (The Struc-
ture of Scientific Revolutions) zdefiniował paradygmat, jako zbiór pojęć i teorii two-
rzących podstawy danej nauki, za pomocą których można tworzyć teorie szczegółowe 
zgodne z danymi doświadczalnymi (historycznymi), którymi zajmuje się dana nauka. 
Kuhn stwierdza tam również, że nauka nie jest jednostajnym, kumulatywnym pozy-
skiwaniem wiedzy. Sugerował, że na pytanie o to, czy dana dyscyplina jest, czy też 
nie jest nauką, może być dana odpowiedź tylko wtedy, gdy członkowie społeczno-
ści naukowej powątpiewający o swoim statusie osiągną konsens co do oceny swoich 
przeszłych i obecnych osiągnięć.

W naukach o zarządzaniu istnieje wiele modeli, które zostały oparte na teorii para-
dygmatów, na kategoriach, pojęciach, relacjach i metajęzykach opracowanych spe-
cjalnie dla opisania poszczególnych funkcjonałów lub funkcji je charakteryzujących. 
Fakt, że teoria organizacji i zarządzania, w oparciu o paradygmaty, kategorie i pojęcia 
oraz relacje, stworzyła warunki do modelowania ilościowego i jakościowego stanowi 
o jej naukowości. Dlatego nie można zgodzić się z poglądami niektórych profesorów, 
że teoria organizacji i zarządzania jest raczej sztuką niż nauką. Należy stwierdzić, 
że wyjątkowo, w naukach przyrodniczych i społecznych, wykreowała ona znaczną 
liczbę teorii, które pozwalają zbudować jej podstawy merytoryczne. Będzie się ona 
dalej rozwijała jako nauka kwantyfikująca wielkości, pojęcia oraz funkcje charakte-
ryzujące jej istnienie w teoriach naukowych, a następnie zastosowanie w praktyce.
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Od teorii do praktyki zarządzania. Czy zarządzanie jest nauką czy sztuką?

OD TEORII DO PRAKTYKI ZARZĄDZANIA. CZY ZARZĄDZANIE 
JEST NAUKĄ CZY SZTUKĄ?

Streszczenie

Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie wymaga talentu i specjalnych umiejętności pod-
partych odpowiednimi kwalifikacjami. Według Tatarkiewicza zarządzanie można uznać za 
sztukę, którą można interpretować jako „(…) świadomy wytwór człowieka, [który] jest dziełem 
sztuki zawsze tylko wtedy, gdy odtwarza rzeczywistość, bądź kształtuje formy, bądź wyraża 
przeżycie, a zarazem jest zdolny bądź zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać” [41, s. 36].
Z drugiej strony zarządzanie przedsiębiorstwem – rozumiane jako ciągły proces podejmowa-
nia decyzji bazujących na rzetelnej wiedzy, obserwacjach i doświadczeniach – jest więc nauką, 
a współcześni menadżerowie stają się nie tylko biernymi konsumentami wiedzy badawczej, 
lecz także jej twórcami.
Współczesne teorie skupiają uwagę na konstruowaniu odpowiednich modeli, które wspoma-
gają decyzje menadżerów, pozwalając im niejako „podglądać” efekty ich decyzji.
Poszukiwanie najlepszych rozwiązań określonych problemów jest tak stare jak historia cywi-
lizacji. Znajduje ono swoje uzasadnienie w dążeniu człowieka do perfekcji.
Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest pokazanie, że we współczesnym 
świecie konstrukcja modeli wspierających proces zarządzania przedsiębiorstwem jest nauką 
wykorzystującą osiągnięcia innych nauk, twórcze adaptowanie tych osiągnięć w modelowa-
niu zjawisk obecnych w świecie gospodarki.
Autorzy przedstawiają w artykule modele matematyczne, modele informatyczne (wykorzy-
stywane w tych sytuacjach, w których analityczne modele nie potrafią znaleźć najlepszego 
rozwiązania), a w szczególności algorytmy sztucznej inteligencji – algorytmy genetyczne 
i sieci neuronowe, modele agentowe oraz wybrane modele dynamicznego systemu zarzą-
dzania organizacją.
Autorzy mają nadzieję, że te wybrane modele będą argumentem, że nauki o zarządzaniu 
są coraz bardziej nauką, a nie sztuką.

Słowa kluczowe: zarządzanie, modele, sztuczna inteligencja, sieci 
neuronowe, modele dynamiczne
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FROM THEORY TO MANAGEMENT PRACTICE. 
IS MANAGEMENT A SCIENCE OR AN ART?

Abstract

Decision-making in the enterprise requires talent and special skills supported by the right 
qualifications. According to Tatarkiewicz, management can be considered as an art, which 
can be interpreted as (...) aware of the man creation is a work of art always when recreates 
reality, or shape forms, or expresses experience, yet is capable of either delight or fascinate or 
touch or shake up [41, s. 36]. On the other hand, the company management is understood 
as a continuous process of making decisions based on reliable knowledge, observations and 
experiences – is therefore a science, and modern managers are not just passive consum-
ers of research knowledge, but also its creators. Contemporary theories focus attention on 
constructing appropriate models, which support the decisions of managers allowing them 
to somehow "spy" and observe the effects of their decisions. This article is a review. Its aim is 
to show that in the modern economy design models to support the management of the enter-
prise is the science that uses the achievements of other sciences, creative adaptation of these 
achievements in modeling phenomena present in the world economy. The authors present 
in the article mathematical models, computer models (used in situations where the analyti-
cal models cannot find the best solution), and in particular artificial intelligence algorithms 
– genetic algorithms and neural networks, agent-based models and selected models of dynamic 
system for managing the organization. The authors hope that these selected models will be 
the argument that management science is becoming more and more science and not an art. 

Key words: management, models, artificial intelligence, neural 
networks, dynamic models




