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Streszczenie: Problemy decyzyjne związane są z sytuacją problemową, w której trzeba dokonać
wyboru spośród możliwych wariantów działania. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych
klas takich problemów i metod ich rozwiązywania mieszczących się w obszarze aktywności nau-
kowej autorów artykułu. Pierwszą grupę stanowią problemy decyzyjne, które są rozwiązywane
na bazie złożonego wnioskowania logicznego opierającego się na zgromadzonych danych po-
chodzących z różnych procesów. Kolejną grupę stanowią problemy, w których stosowana jest
metoda wyznaczania optymalnych decyzji oparta na preferencjach decydentów wyrażonych jako
porównanie wariantów parami (comparing alternatives in pairs). Trzecią grupę stanową metody
wykorzystujące reprezentację wiedzy w postaci rozmytych map kognitywnych.
Słowa kluczowe: problem decyzyjny, wnioskowanie logiczne, porównywanie parami, rozmyte
mapy kognitywne

METHODS AND PROBLEMS OF DECISION SYSTEMS

Abstract: Decision problems are related to a situation, which requires making a choice between
possible options. The goal of this article is to present selected classes of such problems and
methods of finding their solutions lying within the area of authors' scientific activity. The first
group encompasses decision problems, which are solved via a complex logical inference using
data collected from various processes. The next group is constituted by problems, for which an
optimal decision is determined based on user preferences expressed as pairwise comparison of
alternatives. Finally, the last group comprises methods using fuzzy cognitive maps as knowledge
representation.
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1. Wprowadzenie

Podejmowanie decyzji to jedna z najbardziej podstawowych aktywności człowieka
towarzysząca mu w różnych miejscach, różnych wymiarach i aspektach czasowych jego
codziennej aktywności. Decyzje mogą mieć znaczenie strategiczne, taktyczne lub ope-
racyjne. Klasycznymi obszarami podejmowania decyzji, do których przywiązuje się ol-
brzymią wagę, są obszary gospodarki, polityki i technologii. Jest zatem zrozumiałe,
że identyfikacja i doskonalenie procesów decyzyjnych stanowi od lat przedmiot ogrom-
nego zainteresowania świata nauki.

Teoria decyzji (Bell i in. 1988) wyróżnia trzy podejścia: normatywne polegające na
określeniu metod podejmowania optymalnych decyzji w warunkach pewności lub nie-
pewności i ryzyka, deskryptywne (opisowe) skupione na analizie sposobu podejmowa-
nia decyzji przez decydentów) oraz deskryptywne rekomendujące metodę postępowa-
nia decydentów w danej sytuacji, która jest spójna z założeniami optymalnego działania.

W pracy opisano kilka różnorodnych systemów i metod wspomagania decyzji
mieszczących się w obszarze zainteresowań badawczych autorów niniejszego artykułu:

– systemy wspomagania decyzji oparte na danych, będące przykładami podejścia
normatywnego, zwłaszcza w odniesieniu do metod wnioskowania logicznego na
podstawie różnych i zaplanowanych interakcji (Gomes i in. 2008, Shankar 2009);

– systemy podejmowania decyzji oparte na porównywaniu wariantów parami (Kou
i in. 2016, Ho i Ma 2018), stanowiące reprezentację zarówno podejścia preskryp-
tywnego, jak i deskryptywnego;

– zastosowanie rozmytych map kognitywnych (Axelrod 1976, Kosko 1986, Papa-
georgiou i Salmeron 2012) w metodyce oceny ryzyka (podejście preskryptywne)
oraz klasyfikacji (normatywne).

2. Systemy wspomagania decyzji oparte na danych

W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp w odniesieniu do systemów automa-
tycznego wnioskowania, tzw. silników wnioskujących, a szczególnie spektakularny
postęp dotyczy silników SAT (SAT solvers, MaxSAT solvers). Donald Knuth w swojej znanej
i fundamentalnej monografii The Art of Computer Programming zamieścił entuzjastycz-
ny rozdział dotyczący problemu spełnialności i przełomowej metody znajdowania roz-
wiązań opartej na metodzie uczenia się kierowanego konfliktami CDCL (conflict-
-driven clause learning), na której bazują najefektywniejsze współczesne silniki SAT oraz
MaxSAT (Knuth 2015). Można więc powiedzieć, że sytuacja dziś jest o tyle obiecująca,
że w przypadku problemu uznanego za klasyczny przykład zagadnienia NP-zupełnego
zaproponowane liczne heurystyki pozwoliły w wielu przypadkach na zapanowanie nad
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złożonością obliczeniową i zadania z około pięćdziesięcioma tysiącami zmiennych są
rozwiązywane rutynowo na przeciętnej i ogólnodostępnej maszynie obliczeniowej.
Rozwiązania problemów większych, rzędu około stu tysięcy lub miliona zmiennych, są
również osiągalne, ale czas ich wyznaczania zależy od struktury wewnętrznej problemu.

Wspomniany rozwój rzutuje stymulująco na rozwiązania techniczne stosujące sil-
niki SAT jako narzędzia podejmowania decyzji na podstawie gromadzonych danych.
Opisano je w kolejnych podrozdziałach.

2.1. Inżyniera oprogramowania, projektowanie kierowane modelami

Wytwarzanie oprogramowania jest procesem, w którym twórca podejmuje szereg
decyzji dotyczących zarówno realizowanych przez system funkcji, jak i sposobu ich im-
plementacji. W tym często iteracyjnym procesie konstruowane są kolejne modele, któ-
re podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wymaganiami i ocenie efektywno-
ści. Integracja procesów wytwórczych oprogramowania, a przede wszystkim analizy
i modelowania zachowania systemów, z silnikami wnioskującymi jest dużym wyzwa-
niem, a powodzenie w tym zakresie umożliwia formalną weryfikację coraz bardziej zło-
żonych modeli oprogramowania. Szczególnie obiecującym kierunkiem są zintegrowa-
ne środowiska (Formal IDE lub F-IDE – formal integrated development environment),
które mogą oferować przyjazne dla analityka i projektanta oprogramowania narzędzia,
łączące w sobie wizualizację wytworzonych modeli, generatory ich specyfikacji logicz-
nych, logiczne dowodzenie własności z wykorzystaniem wbudowanych systemów dowo-
dzenia twierdzeń. Wszystko obsługiwane jest przez wspólny interfejs użytkownika oraz
wygodne wbudowane menu (rys. 1) (Klimek 2019).

Rys. 1. Środowisko F-IDE dla procesów inżynierii wymagań pracujące w cyklach ciągłego
modelowania, generowania specyfikacji logicznej, wnioskowania i debugowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie Klimek (2013)
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Projektowane środowisko klasy F-IDE omówione jest w pracach Klimka (2013,
2014), a silne podstawy teoretyczne dostarcza do niego późniejsza publikacja wymie-
nionego autora (Klimek 2019). Pozwala ono na badanie licznych relacji logicznych
zaprojektowanego przez inżyniera modelu zachowania oprogramowania. Jego specyfi-
kacja logiczna jest generowana w locie lub też, alternatywnie, na żądanie. Może zostać
ona uzupełniona dodatkowymi formułami opisującymi takie własności, jak np. spój-
ność, niesprzeczność, żywotność, bezpieczeństwo czy rozłączność modeli. Badanie
spełnialności specyfikacji jest w tym przypadku elementem normatywnego procesu po-
dejmowania decyzji.

W pracy Klimka (2019) podano liczne scenariusze dla takich procesów wniosko-
wania logicznego. Zasadniczą rolę w tym środowisku odgrywa generator specyfikacji
logicznej, którego działanie opiera się na teoretycznych podstawach zaproponowanej
autorskiej metody PBCD (pattern-based and composition-driven). Uzyskana za jej po-
mocą specyfikacja stanowi podstawę dalszych analiz logicznych. Budowanie takiej spe-
cyfikacji w sposób manualny przekracza możliwości przeciętnego i niedoświadczonego
inżyniera IT. Ponadto nigdy nie byłby on pewny poprawności tak wytworzonej specyfi-
kacji. Manualne tworzenie specyfikacji jest procesem żmudnym i podatnym na błędy,
a konieczne powtarzanie tej czynności przy jakiejkolwiek modyfikacji modelu byłoby
nieefektywne. Stąd też potrzeba automatyzacji tego procesu jest zrozumiała i uzasad-
niona, a dla planowanego F-IDE kluczowa. Zaproponowana autorska metoda PBCD
cechuje się silną kompozycyjnością, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest sformułowa-
nie zunifikowanego narzędzia, obejmującego zaaprobowane wzorce behawioralne i lo-
giczne, a także algorytmy prowadzące do wygenerowania formalnej specyfikacji wyra-
żonej w logice temporalnej. Narzędzie takie będzie praktycznie użyteczne dla
inżynierów IT w ich pracach analitycznych i projektowych nad wytwarzanymi modela-
mi zachowania oprogramowania.

2.2. Inteligentne środowiska

Problematyka inteligentnego miasta (smart city) albo, szerzej, inteligentnych śro-
dowisk IE (inteligent environments), wpisuje się w takie obszary badawcze jak inteligen-
cja otoczenia AmI (ambitne intelligence) czy, ogólniej, obliczenia rozpowszechnione
i wszechobecne (pervasive and ubiquitous computing). Celem ich jest dostarczenie sys-
temów wspierających działalność i życie codzienne człowieka, zwiększających komfort
życia mieszkańców, wpływających na podwyższenie poziomu ich bezpieczeństwa i ja-
kości oferowanych usług. Aby osiągnąć zamierzone cele, systemy takie analizują ol-
brzymie wolumeny różnorodnych danych kontekstowych, tj. danych wytworzonych
w otoczeniu mieszkańca, z jego bezpośrednim udziałem lub bez niego. Przeprowadza-
ne są różne i bardzo złożone procesy wnioskowania, także wspierane przez silniki SAT,
a zasadniczym celem tych aktywności jest dostarczenie w sposób proaktywny i trans-
parentny dla mieszkańców konkretnych usług i działań wpisanych w wymienione
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wcześniej założenia. Wnioskowanie logiczne, wspierające w tych obszarach procesy de-
cyzyjne, jest naturalnym komponentem takich systemów. Automatyzacja procesów
wnioskowania logicznego, m.in. dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań w zakresie sil-
ników SAT, akceleruje kolejne etapy działania systemów inteligentnych.

Powstały liczne prace dotyczące inteligentnego miasta i środowiska. W pracy
Klimka i Rogusa (2014) zostały zaproponowane rozwiązania dotyczące systemu za-
rządzania oświetleniem ulicznym. Publikacja Klimka i Kotulskiego (2015) pokazuje
rozwiązania dla inteligentnego publicznego transportu miejskiego. Został w niej zapro-
ponowany system wieloagentowy, a po raz pierwszy w literaturze zasugerowano pobie-
ranie danych bezpośrednio ze stacji BTS (base transiver station). Wnioskowanie odby-
wa się przez dynamicznie tworzony i analizowany graf podróży. Z kolei w pracy Klimka
(2020) opisano system do inteligentnego zarządzania kolejkami klientów tworzącymi
się w obiektach użyteczności publicznej. Klienci są identyfikowani i rozpoznawani
oraz w zależności od ich statusu i bieżącej sytuacji – kierowani do właściwych kolejek.
We wcześniejszej pracy wymienionego autora (Klimek 2015) rozważane były duże
zbiory danych, dla których zostały zaproponowane zorientowane logicznie narzę-
dzia oraz algorytmy, służące do identyfikowania wzorców logicznych i budowania dla
nich specyfikacji logicznej, która następnie wykorzystywana jest w systemach wniosko-
wania. Została zaproponowana architektura takiego systemu oraz przykłady wnios-
kowania. Jednakże najbardziej zaawansowana wersja systemu inteligentnego środowi-
ska została opracowana dla systemu wspierającego pracę ratowników górskich (rys. 2)
(Klimek 2018).

Rys. 2. Architektura systemu wspierającego pracę ratowników górskich
Źródło: opracowanie własne na podstawie Klimek (2018)
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Pokazano, że bezpośrednie sparowanie dwóch technologii, brokerów przetwarzają-
cych duże strumienie danych kontekstowych oraz silników SAT, może dać dobre efekty
w postaci systemu klasy AmI operującego w inteligentnym środowisku IE, a ponadto
działającego zgodnie z koncepcją obliczeń rozpowszechnionych i wszechobecnych. Ge-
nerowane alerty o zagrożeniu mogą zarówno wynikać nie tylko z typowych zagrożeń
pogodowych, ale i z pojawiania się innych nietypowych zagrożeń, takich jak niebez-
pieczne zwierzęta, odłączenie się od grupy, zejście z wyznaczonych szlaków górskich,
niepokojąco długi postój na szlaku itd. Ratownicy dzięki zaprojektowanemu systemowi
mogą łatwo kontrolować sytuację na całym monitorowanym obszarze i w odniesieniu do
każdej osoby oraz stosownie do tego podejmować działania ratownicze, o ile uznają je
za konieczne. System podnosi bezpieczeństwo turystów oraz jakość pracy ratowników.

3. Eksperckie metody podejmowania decyzji
oparte na porównywaniu wariantów parami

W obszarze systemów i metod decyzyjnych istotną rolę odgrywają metody eks-
perckie, w których źródłem informacji preferencyjnej są bezpośrednio eksperci, cza-
sem również utożsamiani z decydentami. W tej klasie systemów lokują się metody
oparte na ilościowym porównywaniu wariantów parami (quantitative pairwise compari-
sons of alternatives) takie jak np. AHP (analytic hierarchy process) (Kułakowski 2020).
W ilościowej metodzie porównywania parami (pairwise comparisons method) porówna-
nia wariantów (alternatives) są przedstawiane w postaci macierzy kwadratowej C = [cij]
o wymiarach n × n, gdzie n to liczba wariantów biorących udział w porównaniu, a cij
jest względnym priorytetem i-tego wariantu nad jego j-tym odpowiednikiem. W przy-
padku siedmiu wariantów przykładowa macierz może wyglądać następująco:
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Na podstawie takiej macierzy jest obliczany wektor rankingowy wskazujący prio-
rytety kolejnych wariantów. Najbardziej popularną metodą jego obliczania jest me-
toda EVM (eiger value method), zgodnie z którą wynikowy wektor rankingowy jest ob-
liczany jako wektor własny stojący przy największej wartości własnej (promieniu
spektralnym) macierzy M, przeskalowanej tak, by suma wszystkich jej elementów wy-
nosiła jeden (Kułakowski 2020a). W rozważanym przykładzie wektor taki wynosi:
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Na podstawie powyższego wektora można odczytać, że najbardziej preferowanym
wariantem jest wariant piąty o wartości rankingowej 0,35. Kolejny to wariant szósty
z wartością rankingową 0,188. Na trzeciej pozycji uplasował się wariant czwarty itd.
Inną popularną metodą liczenia rankingu jest obliczenie średnich geometryczny rzę-
dów poszczególnych wierszy macierzy, zbudowanie z nich wektora, a następnie jego
normalizacja tak, by elementy w nim zawarte sumowały się do jedności. Podejście to
w literaturze nazywa się GMM (geometric mean method) (Kułakowski 2020a, 2020b).

Rozszerzeniem sposobu obliczania rankingu obecnego w AHP jest metoda HRE
(heuristic ranking estimation). Metoda ta została zdefiniowana w roku 2014, a potem
doprecyzowana w szeregu prac (Kułakowski 2014, 2016, Kułakowski i in. 2015). W za-
łożeniach jest ona rozszerzeniem EVM i GMM na przypadek, w którym wartości ran-
kingowe części wariantów są znane. W podejściu tym przyjmuje się, że zbiór wariantów
A = {a1, ..., an} składa się z dwóch podzbiorów: Aij = {a1, ..., ak} – zbioru warian-
tów, dla których wartości rankingowe są nieznane, oraz AK = {ak+1, ..., an} – zbioru
wariantów o znanych a priori wartościach rankingowych. W przypadku tych ostatnich
zatem wartości priorytetów w(ak+1), ..., w(an) są dodatnie, rzeczywiste i określone.
Prowadzi to do obserwacji, że macierz porównywania parami w tym przypadku przy-
biera postać:

( )
( )

( )
( )

1, 1, 1 1,

,1 , 1 ,

1
1,1 1,

,1 ,
1

1

1

1 .

1

k k n

k k k k n

k
k k k

n

n
n n k

k

c c c

c c c
w a

c c
w a

w a
c c

w

C

a

+

+

+
+ +

+

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎝ ⎠

� �

� � � � � �

� �

� �

� � � � � �

� �



106 R. Klimek, K. Kułakowski, P. Szwed

Stąd dalej biorąc pod uwagę zbiór wariantów o znanych wartościach referencyj-
nych oraz fakt, że co do zasady w(ai) ≈ cijw(aj), można skonstruować układ równań:
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Rezultatem jest wektor priorytetów:

( ) ( )1 ., ,
T

kw w a w a= …⎡ ⎤⎣ ⎦

Istnienie rozwiązania tego równania zależy od wartości tzw. niespójności macierzy D.
W pracy Kułakowskiego (2016) zostało podane kryterium, zgodnie z którym rozwiąza-
nie na pewno istnieje, jeśli:

( ) ( )( )
( )

1 1 4 1 2
1 ,

2 1

n n r
K C

n

+ + − − −
< −

−



Metody i problemy systemów decyzyjnych 107

gdzie K(C) to indeks niespójności Koczkodaja zdefiniowany jako:

( ) 1 , , , ,max ,i j k n i j kK C ≤ ≤= κ
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oraz r oznacza liczbę wariantów, dla których wartość rankingowa jest a priori znana.
Priorytety w metodzie HRE można obliczać, korzystając z podejścia geometrycz-

nego (Kułakowski i in. 2015). W takim przypadku wychodząc od nieliniowego układu
równań:
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a wektor wyrazów wolnych przybiera postać:
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Po obliczeniu ŵ można przez transformację odwrotną do wcześniej zastosowanej
logarytmicznej otrzymać rozwiązanie pierwotnego problemu, tj.:

( ) ( )1 ˆˆ , , .k
Tw aw aw ⎡ ⎤= ξ … ξ⎢ ⎥⎣ ⎦
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Można pokazać (Kułakowski i in. 2015), że w przypadku podejścia geometryczne-
go rozwiązanie zawsze istnieje oraz jest optymalne, tzn. minimalizuje kryterium loga-
rytmiczne:

( )
( )

2

, 1
log log .

n
i

ij
ji j

w a
c

w a=

⎛ ⎞
⎜ ⎟−
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑

Oba powyższe podejścia – zarówno addytywne, jak i multiplikatywne – są równo-
prawne i prowadzą najczęściej do podobnych, choć nie identycznych wyników.

4. Zastosowania rozmytych map kognitywnych
w problemach decyzyjnych

Rozmyte mapy kognitywne FCM (fuzzy cognitive maps) są uważane za miękką
technikę obliczeniową łączącą elementy logiki rozmytej oraz rekurencyjnych sieci neu-
ronowych. Dyskretne mapy zaproponowane zostały jako narzędzie modelowania decy-
zji politycznych (Axelrod 1976), a następnie rozszerzone do postaci rozmytej (Kosko
1986). Specyfikacja FCM ma formę grafu, którego wierzchołkom przypisane są pojęcia
modelujące obiekty, własności, zdarzenia lub warunki pojawiające się w analizowanej
dziedzinie, natomiast skierowane i ważone krawędzie wyrażają zarówno istniejące re-
lacje przyczynowości, jak i ich siłę oraz kierunek. Na rysunku 3 pokazano przykład
mapy kognitywnej wyrażającej wzajemne relacje trzech czynników: populacji zwierząt,
pożywienia oraz drapieżników. Wagi relacji podane są w postaci lingwistycznej, która
na potrzeby wnioskowania konwertowana jest do postaci numerycznej.

FCM stanowią reprezentację wiedzy pozwalającą na wnioskowanie o zachowaniu
systemów, a tym samym – na modelowanie scenariuszy ich rozwoju lub predykcję sze-
regów czasowych.

Rys. 3. Przykład rozmytej mapy kognitywnej
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Zachowanie mapy kognitywnej w kolejnych dyskretnych momentach czasu t = 1, 2, ...
określa rekurencyjne równanie stanu:

( ) ( )
1

1 ,
n

i ij j
j

A t f w A t
=

⎛ ⎞
⎜ ⎟+ =
⎜ ⎟⎝ ⎠
∑

gdzie Ai oznacza i-ty element wektora aktywacji pojęć, wij wagę relacji, natomiast f() jest
funkcją aktywacji sprowadzającą zmienną stanu do założonego przedziału wartości.

Obok scenariuszy drugim typowym zastosowaniem map FCM jest analiza pozio-
mów aktywacji wybranych pojęć wyjściowych, w szczególności dla stanów ustalonych.
Mogą one zostać zinterpretowane jako decyzje wyznaczone przez system w procesie
rozmytego wnioskowania, a tym samym znaleźć zastosowanie w zagadnieniach regresji
i klasyfikacji.

Mapy kognitywne mogą być zdefiniowane przez ekspertów lub też wyznaczone na
podstawie danych. W przypadku uczestnictwa grupy ekspertów w procesie definiowa-
nia mapy następuje scalanie zbioru pojęć wprowadzanych przez pojedynczych eksper-
tów oraz uśrednianie wartości wag. Zazwyczaj przy budowie map na podstawie danych
struktura mapy jest ustalona, a w procesie uczenia wyznaczane są jedynie wagi. Możli-
we są także podejścia hybrydowe, gdzie eksperci określają zbiór pojęć oraz początkowe
wartości wag, które są następnie uaktualniane w procesie uczenia.

4.1. Zastosowanie FCM do oceny ryzyka

W pracy Szweda i Skrzyńskiego (2014) opisano zastosowanie rozmytych map ko-
gnitywnych do oceny ryzyka systemów informatycznych. Zaproponowano metodykę
polegającą na budowie hierarchicznej mapy, której pojęcia odpowiadają zasobom, za-
grożeniom oraz środkom bezpieczeństwa (rys. 4). Po przeprowadzonych przez eksper-
tów etapach oceny relacji pomiędzy poziomami użyteczności zasobów oraz określeniu
ryzyka dla poszczególnych zasobów następuje agregacja poziomów ryzyka wykorzystu-
jąca wnioskowanie FCM. Wykonywana jest, począwszy od zasobów u dołu hierarchii
(takich jak sprzęt czy komponenty oprogramowania), przez zasoby średniego poziomu,
aż do komponentów wysokopoziomowych (usług biznesowych i procesów). Działanie
me-tody zostało zilustrowane na przykładzie systemu telemedycznego. Z kolei w pracy
Szweda i in. (2016) opisano jej zastosowanie do oceny ryzyka systemu nadzoru wizyj-
nego. Dalszym rozszerzeniem wcześniejszych prac było rozwiązanie problemu kalibra-
cji otrzymanych wartości przez zastosowanie jako zmiennych stanu FCM rozkładów
losowych (Szwed 2016).
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Rys. 4. Metodyka oceny ryzyka systemów informatycznych oparta na mapach FCM
Źródło: Szwed i Skrzyński (2014)

4.2. Zastosowanie FCM jako narzędzia klasyfikacji

Kolejną pracą mieszczącą się w szerokiej dziedzinie problemów decyzyjnych była
propozycja algorytmu klasyfikacji wykorzystującego rozmyte mapy kognitywne (Szwed
2021). Automatycznie ustalana struktura mapy jest odwzorowaniem atrybutów danych
i etykiet klas w gęsto powiązany graf pojęć. W szczególności pojęcia wyjściowe połączo-
ne są relacjami z pojęciami reprezentującymi atrybuty i mogą je modyfikować w proce-
sie uczenia.

W odróżnieniu od znanych z literatury prac, w których zazwyczaj decyzje kla-
syfikatora były odczytywane dla stanów ustalonych mapy, zdecydowano, że odczyt war-
tości wyjściowych będzie prowadzony po wykonaniu pewnej liczby iteracji mapy. War-
tość ta traktowana jest jako hiperparametr. Do uczenia mapy (wyznaczania jej wag)
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użyto algorytmu gradientowego. Oprogramowanie zostało zaimplementowane na plat-
formie Tensorflow.

Po przebadaniu algorytmu na ponad 20 zbiorach danych stwierdzono jego dobrą
efektywność, porównywalną z efektywnością najbardziej wydajnych (dla tego zestawu
zbiorów danych) klasycznych algorytmów uczenia maszynowego. Zauważono także, że
podczas klasyfikacji mapa FCM transformuje przestrzeń cech w taki sposób, że nastę-
puje zbliżenie obserwacji należących do jednej klasy. Hipoteza ta została potwierdzona
eksperymentalnie przez wyznaczenie indeksów grupowania. Potencjalnie stwarza to
możliwość zastosowania FCM jako algorytmu wstępnego przetwarzania danych uła-
twiającego wykonanie kolejny etapu klasyfikacji lub regresji.

5. Systemy diagnostyczne w zastosowaniach przemysłowych

Ważnym obszarem podejmowania decyzji są także systemy ekspertowe (rys. 5),
które mogą diagnozować w czasie rzeczywistym i on-line masowo napływające z obiek-
tów sygnały o stanie bieżącym i potencjalnych zagrożeniach. System taki został opraco-
wany na potrzeby rzeczywistego magazynu paliw niebezpiecznych i posiada obecnie
gotowość techniczną do wdrożenia. Sygnały są przetwarzane z wykorzystaniem autor-
skiego systemu regałowego składającego się z dziesiątek, a potencjalnie setek reguł de-
finiowanych przez operatorów, który cechuje się elastycznością i proponuje inteligent-
ne scenariusze działania dostosowane do potrzeb uczestników oraz aktorów systemu
(projekt finansowany i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego).

Rys. 5. Koncepcja systemu ekspertowego diagnozujące magazyn paliw niebezpiecznych
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6. Podsumowanie

W tej krótkiej przeglądowej pracy zostały przybliżone dwa główne rodzaje syste-
mów wspomagania decyzji. Jedne wykorzystując zgromadzoną wiedzę, działają na pod-
stawie danych przekazanych do systemu z zewnątrz. Drugie to metody eksperckie,
w przypadku których głównym źródłem danych decyzyjnych jest człowiek. Oba typy
systemów wspomagania decyzji nie mogą się obyć bez wsparcia informatyki i informa-
tyków oraz tego, co, mówiąc potocznie, kryje się w obudowie komputera. Dlatego me-
tody te zarówno w zakresie ich teorii, jak i praktyki powinny być przedmiotem badań
i studiów wszelkich dyscyplin pokrewnych informatyce. Budując tego typu systemy,
nie można jednak tracić z oczu na wskroś humanistycznej perspektywy służby ludziom
i pracy dla ludzi. Patrząc na taki system od strony użytkownika, chcemy widzieć nie
tylko narzędzie, ale także partnera, który pomoże nam rozwiązać problem, podjąć de-
cyzję czy wszcząć alarm. Dlatego w obszarze badań nad systemami wspomagania decy-
zji jest miejsce zarówno na nauki humanistyczne takie jak na przykład psychologia,
socjologia czy antropologia, jak i nauki przyrodnicze – takie jak biologia czy chemia.
Ta krótka praca nie stanowi nawet nieśmiałej próby kompleksowego przeglądu głów-
nych nurtów badań nad systemami komputerowego wspomagania decyzji. Autorzy
mają jednak nadzieję, że może być inspirująca zwłaszcza dla tych osób, które do tej
pory nie miały okazji z tą tematyką się zapoznać.
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