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Metoda podziału zbioru obiektów na wielokryterialne klastry jakościowe 
 

A. AMELJAŃCZYK 
aameljanczyk@wat.edu.pl 

 
Instytut Systemów Informatycznych 

Wydział Cybernetyki WAT 
ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 

 
W pracy przedstawiono ogólną procedurę tworzenia rankingów jakościowych elementów ustalonego zbioru 
obiektów. Procedura polega na rekurencyjnym wyznaczaniu elementów ekstremalnych zbioru na podstawie 
przyjętej relacji preferencji. Efektem jej działania jest podział zbioru na klastry rankingowe (kategorie). 
Przedstawione metody podziału zbioru na klastry mogą być wykorzystywane w analizie jakościowej obiektów 
w wielu praktycznych zastosowaniach. 

 
Słowa kluczowe: ranking, relacja preferencji, elementy ekstremalne, klastry rankingowe, kategorie, punkt 
idealny, funkcje rankingowe, ranking liniowy. 
 
 
1. Wprowadzenie  
 
Zagadnienie tworzenia rankingów zbioru 
obiektów ocenianych wielokryterialnie jest 
bardzo powszechne w wielu dziedzinach życia. 
Różni się od klasycznego zagadnienia 
optymalizacji tym, że określa „jakość” wszyst-
kich obiektów od „najlepszego do najgorszego”, 
a nie wyłącznie element „najlepszy”, co jest 
domeną optymalizacji [1, 2, 7]. Typowe 
rankingi, konstruowane na potrzeby komercyjne 
czy też społeczne, tworzone są na ogół  
w oparciu o tzw. funkcje rankingowe lub też 
heurystycznie, a nawet intuicyjnie w oparciu  
o bardzo proste metody i narzędzia. Nie  
mają one zatem wystarczającego waloru 
obiektywizmu i często służą jedynie celom mar-
ketingowym, a nawet swego rodzaju manipula-
cjom. W wielu obszarach życia jest to jednak 
niedopuszczalne i bardzo szkodliwe. Takimi 
przykładami są procedury ustalania rankingu 
ofert w zamówieniach publicznych (przetargach) 
i wszelkich innych przedsięwzięciach, jak kon-
kursy projektów, grantów itp., w których  
wynik rankingu ma konsekwencje finansowe, 
prestiżowe lub handlowe. Powszechnie 
stosowane metody polegające na tworzeniu tzw. 
„ocen ważonych” czy też „ważonych decyzji 
ekspertów” są obarczone subiektywizmem  
i możliwością kamuflowanej manipulacji. Łatwo 
można pokazać, że dobierając odpowiednie 
wartości współczynników wagowych lub 
wartości progów, można istotnie zmieniać 
ranking wynikowy.  

Celem niniejszej pracy jest pokazanie metody 
tworzenia rankingów odpornych na moż- 
liwość manipulacji, obiektywnie wynikających  
z przyjętego modelu preferencji, zdefiniowanego 
w przestrzeni kryteriów oceny poszczególnych 
obiektów. 
 
2. Ogólne zadanie tworzenia rankingu 

elementów zbioru 
 
Do sformułowania zadania rankingu zbioru moż-
na podchodzić na wiele sposobów [3, 4, 5, 8]. 
Formalnie ranking elementów zbioru można 
rozumieć jako przekształcenie zbioru w pewien 
szczególny ciąg podzbiorów tego zbioru lub jego 
elementów. Jeśli liczność tego zbioru jest  
równa N, to maksymalnie możemy otrzymać N! 
różnych ciągów (N! różnych rankingów – 
uporządkowań). 

Niech zatem Y – niepusty, skończony zbiór 
elementów (obiektów), który ma podlegać 
procedurze rankingowej. R Y Y⊂ ×  – relacja 
poprzedzania rozumiana następująco: para (y, z) 
należy do relacji wtedy i tylko wtedy, gdy 
„element y jest przed elementem z”. Zdanie  
„y jest przed z” (albo: „y poprzedza z”) może 
być rozumiane bardzo szeroko. Najczęściej jed-
nak jest rozumiane w kontekście jakościowym 
„y jest lepszy od z” [2, 3]. Relacja R bywa 
nazywana relacją preferencji poprzedzenia, albo 
relacją rankingowania. Parę (Y, R) nazywać 
będziemy zbiorem z relacją [2]. 
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Symbolem YY2 ×  oznaczać będziemy zbiór 
wszystkich relacji generowanych przez zbiór Y. 
Oczywiście nie wszystkie relacje preferencji 
jakościowych prowadzą do rankingu 
jednoznacznego (liniowego) [5]. Szczególne 
znaczenie mają jednak takie relacje preferencji, 
które wprowadzają porządek, a szczególnie  
tak zwany porządek liniowy [6]. Podstawą 
tworzenia każdego algorytmu rankingowego  
są tak zwane elementy ekstremalne zbioru  
w przestrzeni ze zdefiniowaną relacją po-
przedzania (jakości) [6]. Elementy ekstremalne 
zbioru wykorzystywane w rankingowaniu  
to elementy najmniejsze i minimalne lub 
największe i maksymalne. 
Na użytek niniejszych rozważań korzystać 
będziemy z pojęć: 

R
infY  – zbiór elementów najmniejszych  
R
minY  – zbiór elementów minimalnych, 

które w ogólności można (bez żądania włas-
ności porządkowych [2] relacji) zdefiniować 
następująco [2]: 

( ){ Rzy,YyYR
inf ∈∈=  dla każdego Yz∈ \{ }}y

 (2.1) 
 

{ } ( ){ }R
min y Y  nie istnieje  z Y \ y ,  że z, y R   Y = ∈ ∈ ∈

(2.2) 
Element najmniejszy zbioru Y to taki, który 
poprzedza wszystkie pozostałe elementy ze 
zbioru Y. Element minimalny zbioru Y to taki 
element, który nie jest poprzedzany przez żaden 
z pozostałych elementów zbioru Y. Do 
utworzenia rankingu elementów zbioru Y 
(w skrócie będziemy mówili „do utworzenia 
rankingu zbioru Y”) możemy wykorzystać 
zbiory elementów ekstremalnych – w zależności 
od potrzeb: zbiór elementów najmniejszych (lub 
zbiór elementów minimalnych) w następujący 
sposób: ze zbioru Y wybieramy elementy, które 
poprzedzają wszystkie pozostałe elementy. 
Następnie ze zbioru pozostałych elementów 
wybieramy kolejne elementy, które poprzedzają 
wszystkie pozostałe, i tak aż zbiór pozostałych 
elementów stanie się pusty. Zapiszemy to 
następująco: 
1. Wyznacz  ( ) R

inf
R

inf Y1Y =         (2.3) 

2. Wyznacz ( ) ( ( ))Rinf
R
inf

R
inf 1Y\Y2Y =  itd. 

3. Ogólnie zapiszemy: 

( ) ( ) ... 3, 2, 1,k  ,1Y\YkY
R

inf

1-k

0i

R
inf

R
inf =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

=
U  (2.4) 

przyjmując, że ( ) =0YR
inf  

Algorytm kończy się w kroku k = K takim, że 

( )
K

R
inf

i 1

i YY
=

=U    (2.5) 

Podobną procedurę możemy zastosować, 
korzystając z zależności (2.2). Otrzymamy 
wtedy ( przyjmując, że ( )  =0YR

min ): 

( ) ( ) ... 3, 2, 1,k  ,iY\YkY
R

min

1-k

0i

R
min

R
min =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

=
U   

(2.6) 
Określenie 2.1 
Klastrem jakościowym (kategorią) k-tego 
stopnia nazywać będziemy zbiór 

( ) .   ,Y .. 3, 2, 1,kkR
min =  

Najszczęśliwszym przypadkiem jest oczywiście 
przypadek, gdy wszystkie zbiory ( )kR

infY  lub 
( )kR

minY  są jednoelementowe, czyli przypadek, 
gdy 

( ) 1Y kR
inf =  lub ( ) 1Y kR

inf =  dla k = 1, …, K 

(2.7) 
Mamy wtedy tzw. ranking jednoznaczny 
(liniowy). Taką sytuację mamy między innymi 
wtedy, gdy relacja jakości (rankingowania) R 
jest relacją liniowego porządku (zwrotna, 
antysymetryczna, przechodnia i spójna [6]).  
W przypadku gdy relacja R jest relacją 
liniowego porządku, symbolem ( )infRY  lub 
( )minRY  oznaczać będziemy ranking  

zbioru Y (ciąg podzbiorów (klastrów) 
jednoelementowych) uzyskany przy relacji 
preferencji R. Ciąg zbiorów ( )R

infY k⎡ ⎤⎣ ⎦ , lub 

analogicznie ( )[ ] .  dla  ,Y .. 2, 1,kkR
min =  tworzy  

w ogólności ranking klas równoważności 
(klastrów) elementów najmniejszych lub 
minimalnych. W ogólnym przypadku każdemu 
klastrowi ( )kYR

min  można przyporządkować 
liczbę rankingową jako pewną ogólną 
charakterystykę jakościową tego klastra. 
Określenie 2.2 
Liczbą rankingową kL  klastra stopnia k  
zbioru Y nazywać będziemy odległość tego 
klastra od kresu dolnego zbioru Y 

( )
... 2, 1,k  ,yymin minL

*

infykYy
k

Y
R

*
R
min

=−=
∈∈

 (2.8) 

Dodatkową charakterystyką klastrów są ich 
kresy dolne (górne) [2, 6]: 

( ) ... 2, 1,k   ,kYinf R
minR

k*
y ==
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

    (2.9) 

Liczby rankingowe klastrów, jak też ich kresy 
dolne, można wykorzystać do porządkowania 
klastrów oraz ich oceny jakościowej [3, 8]. 
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Analogicznie, każdemu klastrowi ( )kYR
inf  

(elementów najmniejszych) można przyporząd-
kować liczbę rankingową jako pewną ogólną 
charakterystykę jakościową tego klastra. 

Zbiory (2.1) i (2.2) mają dużo bardzo 
interesujących „własności rankingowych”.  
W praktycznych zastosowaniach rankingi 
elementów zbioru dotyczą głównie szeroko 
rozumianej jakości tych elementów i są 
tworzone w tak zwanej przestrzeni jakości. 

Na rysunku 1 został przedstawiony ogólny 
schemat podziału zbioru Y na klastry rankin-
gowe z wykorzystaniem elementów minimal-
nych zbioru. 

Schemat procedury rankingowej 
przedstawiony na rysunku 1 nie gwarantuje 
oczywiście rankingu liniowego.  W sytuacji  
gdy niektóre zbiory ( )R

min kY  nie są 
jednoelementowe, potrzebna jest dodatkowa 
„informacja preferencyjna” dotycząca po-
przedzania w sensie jakości w ramach elemen-
tów tego samego klastra. W takim przypadku 
mogą być stosowane różne sposoby 
wewnętrznego rankingu (np. dodatkowe funkcje 
rankingowe). Bardzo często jednak decydent jest 
pytany o hierarchię ważności (leksykografię) 
poszczególnych kryteriów cząstkowych (cech 
jakościowych analizowanych obiektów). 
Praktyczne eksperymenty decyzyjne na ogół 
potwierdzają dużą podatność decydentów na 
takie „uzupełnienie preferencji” rankingowych. 
Tak ustalone preferencje leksykograficzne 
w ramach wewnętrznych rankingów oznaczać 
będziemy ≥L .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Podział zbioru Y na klastry rankingowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1a. Ogólny schemat procedury rankingowej 
 

Symbolem ( )( )R
minY i ,   i 1,..., k≥ =L  oznaczać 

będziemy ranking leksykograficzny klastra 
numer i. Idea ogólnego schematu procedury 
rankingowej zbioru Y przy relacji preferencji R 
wspomaganej leksykografią ≥L  przedstawiona 
jest na rysunku 2. W schemacie tym wy- 
stępuje obok głównej (zasadniczej) relacji 
rankingowania R, relacja pomocnicza ≥L , która 
„reaguje” w sytuacji, gdy zbiór ( )kR

minY  ma 
liczność większą od 1. 
 
3. Przestrzenie jakości – rankingi 

jakościowe 
 
Procedury rankingowe w zastosowaniach 
praktycznych najczęściej oparte są na modelach 
jakościowych „rankingowanych obiektów”.  
Stąd też pierwszym etapem jest ustalenie  
modelu jakościowego obiektów. Sprowadza się 
to oczywiście do zdefiniowania odpowied- 
nich wskaźników jakości obiektów (cech 
jakościowych obiektów) [3]. Ich liczba i kon-

(Y, R) 

k:=1 

( )kY R
min  

WYZNACZ 

CZY 
( )

k
R
min

i 1

i YY
=

=U  k:=k+1N

T 

STOP 

RANKING 
( )R

m in i ,  i 1, ..., kY =

SKŁADOWANIE 

T 

(Y, R), ≥L  

( )
k

R
min

i 1

i YY
=

=U  

( )( )  L≥kYR
min  

N

k:=1 

CZY 

WYZNACZ

WYZNACZ

STOP 

RANKING 
( )( )R

min , i 1,...,kiY ≥ =L  

SKŁADOWANIE 

k:=k+1 

( )kYR
min  
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kretna postać zależą oczywiście od potrzeb 
(celu) rankingu. W ten sposób obiektami 
porównań rankingowych stają się nie bezpo-
średnio obiekty, lecz ich modele jakościowe  
w przestrzeni jakości [1, 2]. Kolejnym etapem 
jest zazwyczaj ustalenie modelu preferen- 
cji jakościowych decydenta, najczęściej  
w postaci odpowiedniej relacji zdefiniowanej  
w przestrzeni jakości. Jest to podejście o wiele 
bardziej ogólne, bezpieczniejsze i „bardziej 
obiektywne” niż podejście polegające na 
przyjęciu skalarnej funkcji oceny (rankingu)  
np. w postaci sumy ważonej [5]. Definiowanie 
modelu preferencji w postaci relacji bywa 
najczęściej o wiele prostsze i nie 
wymagapodawania liczbowych wartości 
współczyn-ników, progów itp. 

Praktyczne zadanie tworzenia rankingów 
jakościowych można zatem przedstawić 
następująco: 
Niech: 

AX ⊂  – zbiór rozważanych obiektów 
(elementów) w pewnej przestrzeni obiektów A; 

{ }1,...,n,..., N=N  – zbiór numerów 
wskaźników cząstkowych oceny obiektów; 
B – przestrzeń ocen jakościowych obiektów 
(najczęściej NR=B ); 

NR→A:F    – funkcja oceny obiektów;
( ) NyxF R∈=  – ocena (model jakościowy) 

obiektu Ax∈  mająca postać: 
( ) ( ) ( ) ( )( ) N

1 n NF x F x ,...,  F x ,...,F x= ∈R  

( )xFn  – ocena obiektu Xx∈  w sensie  
               wskaźnika nr n ∈N         (3.1) 
( ) ( ){ } YXxyxFXF N =∈∈== R  – obraz 

jakościowy zbioru obiektów X       (3.2) 
 

Model preferencji jakościowych (podstawa 
rankingu) możemy zdefiniować w postaci relacji 
preferencji R 
 

( ){ }z  odlepszy  jest  y  zy,R NN RR ×∈=     (3.3) 
 
Jest to model preferencji „zbudowany”  
w przestrzeni B modeli jakościowych obiektów 
(elementów) ze zbioru X. Funkcję zdaniową 
( ) ≡ϕ z,y  „y jest lepsze od z” można definiować 

na bardzo wiele sposobów [2, 3]. 
Na etapie ustalania modelu jakościowego 

( )xF  obiektów Xx∈  ważne jest, aby 

( ){ }( )1F F x 1− =  dla każdego Xx∈  (3.4) 

Gwarantuje to jednoznaczność rankingu 
w zbiorze X, o ile występuje ona w zbiorze Y.  
 

W dalszej części pracy rozważania związane  
z procedurami rankingowymi będą ilustrowane 
pewnym przykładem dotyczącym rankingu 
zbioru dwudziestu obiektów. Jakość tych 
obiektów jest oceniana wartościami dwóch cech. 
Poniższa tabela przedstawia zbiór tych obiektów 
(ponumerowanych indeksem k = 1, …, 20) oraz 
odpowiadające im wartości liczbowe cech 
jakościowych. 
 

Tab. 1. Lista obiektów podlegających rankingowi 
 

k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
k
1y 2 4 5 6 6 6 5 3 2 1 
k
2y 7 7 6 5 3 2 1 1 1 2 

 

k 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

k
1y 0 1 2 4 5 4 3 2 3 3 
k
2y 4 6 6 5 4 3 2 4 5 4 

 
W przykładzie przyjęto założenie, że im większe 
są wartości rozpatrywanych cech, tym wyższa 
jest „ogólna jakość obiektu”. Modelem 
jakościowym obiektu nr k będzie zatem element: 

( ) { }k k k 2
1 2y y ,y ,k 1, ..., 20= ∈ ∈ =KR       (3.5) 

Zbiorem modeli jakościowych rozpatrywanych 
obiektów jest zbiór: 

 { }k 2Y y k= ∈ ∈KR   (3.6) 

Na rysunku 2 dodatkowo został za- 

znaczony element idealny 
∗

y , zdefiniowany na- 
stępująco [2]: 

 Yinfy R=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∗    (3.7) 

Element idealny 
∗

y  odgrywa bardzo ważną rolę 
w wielu procedurach rankingowych jako tak 
zwany „obiektywny punkt odniesienia 
jakościowego” [1, 2, 9].  

 
Rys. 2. Zbiór obiektów Y w procedurze rankingowej 

oraz punkt odniesienia 
*
y  

y * 

2 

2 4 

4 

6 

6 

y1 

y2 

Y 17 

8 

11 

1 2 

12 13 3 

4 

5 

6 

7 9 

10 

19 14 

18 20 15 

16 

7 
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Na rysunku 2 przedstawiony został  
zbiór Y elementów podlegających procedurze 
rankingowania. Rankingi jakościowe zbioru Y 
mogą być tworzone w oparciu o zależności (2.1) 
lub (2.2). O jednoznaczności (liniowości) 
rankingów decydują głównie własności modelu 
preferencji R. Może się jednak zdarzyć,  
że przeciwobraz jednoznacznego rankingu 
zbioru Y nie będzie jednoznaczny w zbiorze X 
(patrz (3.4)). Oznaczać to będzie, że co najmniej 
dwa różne obiekty mają identyczny obraz  
w przestrzeni jakości (te same wartości 
wszystkich cech uwzględnianych w procesie 
modelowania [3]. 
 
4. Ranking leksykograficzny 
 
W procedurach tworzenia rankingów bardzo 
ważną rolę odgrywają relacje porządku 
liniowego (zwrotne, antysymetryczne, 
przechodnie i spójne). Taką relacją preferencji 
jest relacja porządku leksykograficznego. 
Relacją preferencji leksykograficznego 
rankingowania nazywać będziemy relację ≥L  
zdefiniowaną następująco: 

( ){
}

i i

k k

y,z Y Y istnieje i ,  że y z  

 oraz  y z   dla  k i  lub  y z
≥ = ∈ × ∈ >

= < =

L N
 

    (4.1) 
Ten model preferencji odpowiada sytuacji, gdy 
znana jest jedynie hierarchia ważności kryteriów 
cząstkowych (w tym przypadku zgodna  
z porządkiem naturalnym kryteriów). 

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki 
działania algorytmu rankingowego (2.4) oraz 
stożek ( )≥Λ L , który generuje relację (4.1) w RN 
dla N = 2 [2]. Zgodnie z zależnościami (2.3)  
i (2.4) otrzymujemy: 

( ) { }41 YY infinf == ≥≥ LL  

( ) ( )( ) { }512
infinfinf Y\YY ==
≥≥≥

LLL  itd. 

( ) { }1120Yinf =≥L  
Relacja ≥L  jest relacją liniowego porządku, stąd 
ranking jest jednoznaczny. 
Otrzymany ranking ( )infY L ≥  ma postać: 

( ) (
)

inf
Y 4, 5, 6, 3, 15, 7, 2, 14, 16, 19,

20, 17, 8, 1, 13, 18, 9, 12, 10, 11 .
≥ =L

 
Przykładowo, element nr 18 poprzedza elementy 
o numerach: 9, 10, 11, 12, 18. Oznacza to, że 
element ten jest lepszy od tych elementów 
(formalnie jest też lepszy od samego siebie, gdyż 
relacja jest zwrotna). Najlepszym elementem jest 
zatem element o numerze 4, potem 5 itd.,  

a najgorszym elementem jest element  
o numerze 11. Zaznaczono to na rysunku 3. 
 

Rys. 3. Ranking leksykograficzny zbioru Y 
 
Ranking ( )minY ≥L  jest identyczny z rankingiem 

( )infY ≥L  ponieważ ≥≥ = LL
mininf YY  dla zadań  

z relacją ≥L  [2]. 
 
5. Ranking paretowski 
 
Paretowska relacja jakości, będąca podstawą 
rankingu paretowskiego, jest najczęściej 
stosowaną w praktyce relacją preferencji [10]. 
Relację paretowską oznaczać będziemy 
symbolem „≥ ”. Relacja ta prowadzi do 
uzyskania rozwiązań optymalnych w zadaniu 
wielokryterialnej maksymalizacji.  

( ){ }n ny,z Y Y y z dla każdego n≥ = ∈ × ≥ ∈    N

(5.1) 
 

Analizy jakościowe w przypadku relacji co 
najmniej zwrotnych i przechodnich 
w procedurach rankingowych wygodnie jest 
prowadzić, korzystając z pojęcia stożka ( )RΛ  
związanego z rozpatrywaną relacją R. Związek 
( )RΛ  i R jest następujący [10]: 

( ) { } ( ){ }RyzYYz,yR Λ+∈×∈=    (5.2) 
Wygodnym pojęciem jest również tzw. funkcja 
poprzedzania Y2Y:d → , zdefiniowana na-
stępująco: 

( ) ( ){ } Yy  ,Rzy,Yzyd ∈∈∈=  (5.3) 
 

Zależność (5.3) możemy też zapisać 
następująco: 

         ( ) { } ( )d y y Λ R= +               (5.4) 
Na rysunku 4 zaznaczono między innymi 

( ) { } ( )
{ }

d 20 20 Λ R

20,  17,  18,  8,  10,  11,  9

= + =

=
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y * 

2 

2 4 

4 

6 

6 

y1 

y2 

Y 17 

8 

11 

1 2 

12 13 3 

4 

5 

6 

7 9 

10 

19 14 

18 20 15 

16 

7 

Λ(L≥) 
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Na rysunku 4 przedstawiony został ranking 
paretowski (podział zbioru na klastry Pareto) 
wynikający z paretowskiej relacji preferencji 
jakości „≥ ”. 
 

 
Rys. 4. Podział zbioru Y na klastry Pareto 

 
Z uwagi na to, że zbiór elementów 
najmniejszych dla relacji „≥ ” najczęściej jest 
pusty, tworząc ranking zbioru Y skorzystamy z 
zależności (2.2).  
Otrzymamy więc: 

( ) { }4 3, ,2Y1Y minmin == ≥≥  

( ) ( )( ) { }min min min
Y 2 Y\Y 1 1,  5, 14, 15

≥≥ ≥= =  

( ) ( ) ( )( )( ) { }min min min min
Y 3 Y\ Y 1 Y 2 6,  13, 16, 19

≥
≥ ≥ ≥= ∪ =

( ) ( ) ( ) ( )( )( )
{ }
min min min min min

Y 4 Y\ Y 1 Y 2 Y 3

7,  12, 20 ,  itd.

≥
≥ ≥ ≥ ≥= ∪ ∪ =

=
 

( ) ( ) { }
6

min min
i 1 min

Y 7 Y\ Y i 9
≥

≥ ≥

=

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟
⎝ ⎠
U . 

Jak widać, zastosowanie paretowskiej relacji 
preferencji nie prowadzi w tym przypadku do 
rankingu jednoznacznego. Otrzymaliśmy klasy 
(klastry) równoważności ( ) 7 ..., ,1k  ,kYmin =≥   
w większości o liczności większej od 1. 
„Najwyższy” w rankingu jest klaster ( ),1Ymin

≥  
potem ( ),2Ymin

≥  aż do ( )7Ymin
≥ . Do oceny 

jakościowej poszczególnych klastrów można 
wykorzystać dodatkowe charakterystyki  
w postaci liczb rankingowych klastrów oraz  
ich kresów dolnych, które łatwo wyznaczyć 
(2.8), (2.9). Zachodzi przy tym:  

 ... L ... LL k21 ≤≤≤≤  (5.5) 
oraz 

......
k21

yyy ≥≥≥≥
∗∗∗

  (5.6) 
Gdyby przyjęte preferencje jakościowe 
„uzupełnić” o preferencje leksykograficzne 
(w przypadku zbiorów ( )kYmin

≥  o liczności 

większej od 1), można byłoby dokonać ich 
„cząstkowych rankingów wewnętrznych” (patrz 
schemat na rysunku 1). Dla leksykografii 
naturalnej otrzymalibyśmy następujące rankingi 
częściowe: 

( ) ( )( ) ( )2 3, 4,1Y1Y minmin =→ ≥
≥≥ L  

( ) ( )( ) ( )1 14, 15, 5,2Y2Y minmin =→ ≥
≥≥ L  

( ) ( )( ) ( )13 19, 16, 6,3Y3Y minmin =→ ≥
≥≥ L  

( ) ( )( ) ( )12 20, 7,4Y4Y minmin =→ ≥
≥≥ L  itd. 

oraz w konsekwencji jednoznaczny, jakościowy 
ranking końcowy (od obiektu najlepszego, 
którym jest obiekt o numerze 4 do obiektu 
najgorszego, którym jest obiekt numer 9): 
( ) (

)
min

Y , 4, 3, 2, 5, 15, 14, 1, 6, 16, 19,
13, 7, 20, 12, 17, 18, 8, 10, 11, 9

≥≥ =L

Uzyskane klastry o numerach od 1 do 7 tworzą 
natomiast podział zbioru Y na pewne „warstwy” 
(kategorie) elementów równoważnych w sensie 
jakościowym. Najlepszym klastrem jest klaster  
o numerze 1, a najgorszym klaster numer 7. 
 
6. Podsumowanie 

 
W pracy przedstawiono ogólne podejście  
do problematyki rankingu elementów 
analizowanego zbioru Y. Jest to podejście 
znacznie bardziej ogólne niż podejście oparte 
wyłącznie na funkcjach rankingowych. 
Podstawą rankingu może być dowolny model 
preferencji. Najczęściej jest on przedstawiony  
w postaci relacji YYR ×⊂ . „Skuteczność 
procedury rankingowej” zależy oczywiście od 
własności relacji preferencji. Do definiowania 
relacji preferencji można użyć również dowolnej 
funkcji rankingowej. Definiowanie preferencji 
rankingowych w postaci relacji jest jednak 
postępowaniem o wiele bardziej obiektywnym  
i praktycznym niż definiowanie funkcji 
rankingowej. W pracy rozważono relacje 
preferencji typu Pareto [2, 10] oraz preferencje 
hierarchiczne. 

Ogólna procedura rankingowa oparta na 
relacji preferencji określa podział zbioru na 
„klastry jakościowe” (kategorie), tworzące 
pewien ciąg rankingowy klastrów. Klastry te 
można opatrzyć odpowiadającą im „liczbą 
rankingową” świadczącą o ich jakości. Liczność 
klastrów zależy oczywiście od własności relacji 
preferencji i „natury” zbioru Y.  

W pracy przedstawiono uniwersalny 
algorytm rankingowy pozwalający otrzymać 
ranking liniowy niezależnie od własności 
podstawowej relacji preferencji. W algorytmie 
tym wykorzystywana jest pomocniczo relacja 
leksykograficzna w zakresie klastrów o liczności 
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większej niż 1. Praktyka decyzyjna pokazuje,  
że decydenci bardzo łatwo akceptują 
wykorzystywanie pomocniczej relacji leksyko-
graficznej w sytuacji pojawiania się klastrów  
o liczności większej niż 1. Podejście takie 
eliminuje konieczność określania jakichkolwiek 
wag, czy też progów. Większość stosowanych  
w praktyce relacji rankingowych to relacje 
quasi-porządku lub porządku. Relacje te 
pozwalają tworzyć bardzo interesujące ran- 
kingi klastrów jakościowych. Znalazły one 
między innymi zastosowanie w analizach 
scientometrycznych dotyczących wpływu 
poszczególnych naukowców, źródeł biblio-
graficznych, instytucji naukowych czy też 
państw na rozwój nauki w różnych 
dyscyplinach. Mogą być też z powodzeniem 
wykorzystywane w wielu rankingach 
dotyczących jakości „ważnych obiektów”,  
w tym jakości wyrobów na rynku. 
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The method of distribution of a set of objects into multi-criteria 
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The paper presents a general procedure for creating quality rankings of objects. Ranking procedure fixed set of 
elements by recurrent determining the extreme elements of the set on the basis of its preference relation. 
The result of the procedure is to divide the set into ranking clusters (categories). The method splits the set of 
the clusters can be used in qualitative analysis of objects in many practical applications. 

 
Keywords: ranking, preference relation, extreme elements, ranking clusters, categories, ideal point, ranking 
functions, linear ranking. 
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W artykule omówiono, czym jest hybrydowe tworzenie i gruntowanie planów kompozycji usług, cele ich 
powstania i ewentualnego zastosowania. Przedstawiono architekturę platformy programowej, omówiono jej 
poszczególne części. Przedstawiono zaimplementowane w ramach badań oprogramowanie oraz uzyskane 
wyniki. 

 
Słowa kluczowe: SOA, Web Services, kompozycja usług, gruntowanie usług. 
 
1. Wprowadzenie  
 
Współczesny rozwój metod przetwarzania 
informacji coraz bardziej zmierza w kierunku 
systemów sieciowych. Dzięki temu paradygmat 
SOA (ang. Service Oriented Architecture) oraz 
jego szczególna realizacja w postaci serwisów 
webowych (ang. Web Services) naturalnie  
pasują do wytwarzania systemów informa-
tycznych będących nie tylko rozproszonymi, ale 
także dynamicznymi z punktu widzenia swojej 
struktury wewnętrznej. Ważnymi cechami takich 
systemów informatycznych są: kompozycja 
usług podstawowych w ramach tworzenia 
serwisów złożonych, gruntowanie (ang. 
grounding) oraz wykonanie (ang. execution) 
planów kompozycji. Z kolei kompozycja 
hybrydowa usług sieciowych jest podejściem 
pozwalającym łączyć ze sobą różne metody 
tworzenia kompozycji. Dzięki zastosowaniu tego 
podejścia proces tworzenia kompozycji usług 
staje się bardziej elastyczny. W ramach 
tworzenia jednego planu kompozycji pojawia się 
możliwość użycia różnych metod dla różnych 
jego części. W analogiczny sposób wygląda 
koncepcja hybrydowego gruntowania planów 
kompozycji, która pozwala na stosowanie 
różnych metod gruntowania w ramach jednego 
planu. Niniejszy artykuł omawia te naj-
ważniejsze cechy oraz przedstawia realizującą ją 
platformę programową. 

 
1.1. Kompozycja i gruntowanie 

serwisów webowych w ramach 
paradygmatu SOA 

 
SOA – paradygmat architektoniczny opisujący 
cechy i właściwości systemów informatycznych, 

budowanych dzięki łączeniu ze sobą usług.  
W ramach tego paradygmatu usługi są 
relatywnie niezależnymi od siebie bytami 
(niekoniecznie sieciowymi) oferującymi różne 
funkcjonalności. Takie podejście przynosi na-
stępujące korzyści: łatwe dodawanie kolejnych 
usług do istniejącej infrastruktury programowej, 
łatwa integracja starego oprogramowania  
z nowymi procesami biznesowymi, możliwość 
bezpiecznej wymiany i ulepszenia poszczegól-
nych składowych systemu informatycznego, 
gdyż są słabo powiązane ze sobą [1]. 

Elementem kluczowym paradygmatu SOA 
jest serwis (usługa). Model referencyjny SOA 
określa usługę jako byt informatyczny powołany 
dla organizacji dostępu do jednej lub więcej 
możliwości (ang. capabilities) [2]. Jednocześnie 
dostęp ten musi być zorganizowany nie  
w sposób dowolny, lecz za pomocą ustalonego 
interfejsu. Trzeba wspomnieć, iż paradygmat 
SOA jest koncepcją bardzo ogólną i ściśle nie 
definiuje sposobu własnej realizacji. Obecnie  
najbardziej popularną realizacją SOA stały się 
zatem wspomniane wcześniej serwisy webowe. 
Definicja usługi sieciowej przyjęta przez grupę 
roboczą W3C podaje, że jest to komponent 
programowy niezależny od platformy i im-
plementacji, dostarczający określonej funk-
cjonalności oraz osiągalny za pomocą sieci 
komputerowej poprzez standardowe protokoły 
komunikacyjne [3]. 

Łączenie serwisów ze sobą w ramach 
jednego ciągu przetwarzania danych nazywamy 
kompozycją. Tworzenie takich kompozycji 
pozwala w miarę prosty sposób budować bardzo 
złożone usługi, korzystając z funkcjonalności 
poszczególnych usług składowych.  
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Obecnie zostało opracowanych wiele różnych 
metod tworzenia kompozycji usług sieciowych. 
Metody ręczne oraz półautomatyczne wymagają 
bezpośredniego uczestnictwa użytkownika i są 
dosyć popularne w świecie nauki. Przykładami 
takich prac są między innymi [4, 5]. Różnego 
rodzaju łączenie metod w łańcuch (ang. 
chaining) w przód (ang. forward chaining) lub w 
tył (ang. backward chaining) zostało opisane w 
artykułach [6, 7] itd. Podejścia używające HTN, 
czyli hierarchicznych sieci zadań (ang. 
Hierarchical Task Networks), są zaproponowane 
w takich pracach, jak [8, 9]. Opisy ontologiczne 
usług sieciowych pozwalają na użycie silników 
wnioskujących dla tworzenia kompozycji [10]. 
Sieci Petriego zostały użyte do modelowania  
i komponowania usług w pracy [11]. 

Metody tworzenia kompozycji usług nie 
zawsze zakładają fakt istnienia pewnych 
instancji usług gdziekolwiek w sieci. W takim 
przypadku możemy mówić o tym, iż plan 
kompozycji jest abstrakcyjny i wymaga grun-
towania (ang. grounding) przed wykonaniem. 
Gruntowanie jest procesem, dzięki któremu plan 
abstrakcyjny zostaje uzupełniony o informacje 
niezbędne dla znalezienia w sieci odpowiednich 
instancji usług. Jako przykłady różnych podejść 
do tematu gruntowania warto wspomnieć: 
stosowanie brokerów [12], dopasowywanie  
(ang. matching) [13], metody heurystyczne [14], 
metody agentowe [15], metody ontologiczne 
[16, 17]. 

 
1.2. Sformułowanie problemu 

 
Jak pokazano w rozdziale 1.1, istnieje wiele 
zróżnicowanych metod tworzenia planów 
kompozycji usług oraz ich gruntowania. Jednak 
nie zawsze jedno szczególne podejście jest 
najlepszym ze wszystkich punktów widzenia. 
Wyobraźmy sobie sytuację, gdy użytkownik 
systemu informatycznego opartego na SOA  
z góry zna pewne części przyszłego planu 
(jeszcze przed rozpoczęciem procesu tworzenia 
kompozycji usług). Chciałby tylko dobudować 
pozostałe elementy w sposób automatyczny.  
W odpowiedzi na ten problem powstała 
hybrydowa kompozycja usług [18]. Pozwala ona 
w ramach budowy jednego planu łączyć ze sobą 
różne metody tworzenia kompozycji. 

Podobny problem dotyczy również wyboru 
odpowiedniej metody gruntującej abstrakcyjne 
plany kompozycji, gdyż mogą one zasadniczo 
różnić się nie tylko sposobem działania, ale 
również celami optymalizacji (QoS, koszt itd.). 
Problem ten stara się rozwiązać koncepcja 
hybrydowego gruntowania abstrakcyjnych 

planów kompozycji usług. Opisuje ona pewien 
mechanizm, dzięki któremu można łączyć ze 
sobą różne metody gruntowania w ramach 
procesu gruntowania pojedynczego planu. 

Z kolei w literaturze naukowej przed-
stawiono wiele platform kompozycji usług. 
Najważniejsze z nich to: SWORD [19], 
METEOR-S [20], MAESTRO [21], SPICE [22]. 
Niestety, żadne z tych podejść nie stara się 
rozwiązać problemu możliwości dogodnego 
wyboru metod tworzenia oraz gruntowania 
planów kompozycji usług sieciowych. SWORD 
używa logiki pierwszego rzędu, METEOR-S 
stosuje silnik CSP (ang. Constraint  Satisfaction 
Problem) dla tworzenia kompozycji, MAESTRO 
opiera się na metodzie grafowej z łączeniem 
wstecz, SPICE również stosuje łączenie wstecz  
z rozgałęzieniami w celach optymalizacyjnych.  

Jak widać, opracowane w literaturze na-
ukowej podejścia do metod oraz platform kom-
pozycji i gruntowania serwisów webowych są 
bardzo zróżnicowane. Żadne z nich nie jest 
idealne pod każdym względem jednocześnie  
(na przykład języki tworzonych planów kom-
pozycji lub też cele optymalizacji gruntowania 
planów abstrakcyjnych). W odpowiedzi na te 
problemy powstała platforma hybrydowej kom-
pozycji, gruntowania i wykonania usług 
sieciowych. Użyte w niej koncepcje hybrydowej 
kompozycji oraz hybrydowego gruntowania 
planów kompozycji usług sieciowych pozwalają 
zaadresować te problemy. 

 
2. Przedstawiana platforma  

w ramach paradygmatu SOA 
 
Architektura platformy hybrydowej kompozycji, 
gruntowania oraz wykonania usług sieciowych  
w ramach paradygmatu SOA składa się z pięciu 
kluczowych modułów współpracujących ze sobą 
oraz elementów zewnętrznych względem 
systemu – usług sieciowych. Na rysunku 1 
przedstawiono koncepcję platformy oraz za-
znaczono kierunki przepływu najważniejszych 
danych między jej częściami składowymi. 
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również powstaje możliwość optymalizacji 
pożądanych parametrów końcowego planu. 

4. Silnik grafowy tworzy kompozycje usług  
w oparciu o algorytmy poszukiwania 
ścieżek w grafie. Uproszczony schemat 
działania takich metod polega na 
stworzeniu grafu zależności dostępnych 
usług oraz jego analizie takimi narzędziami, 
jak algorytm Dijkstry, algorytm mrówkowy, 
algorytm przeszukiwania wszerz itd. Na 
rysunku 3 został przedstawiony przy-
kładowy schemat skierowanego grafu 
zależności usług sieciowych. 

 

 
 

Rys. 3. Przykładowy schemat grafu zależności  
usług sieciowych 

 
Moduł gruntowania – pozwala gruntować 

abstrakcyjne plany kompozycji usług sieciowych 
dostarczanych modułem kompozycji. Współ-
pracuje również z repozytorium serwisów, od 
którego dowiaduje się o dostępnych usługach 
istniejących w sieci oraz ich parametrach, takich 
jak koszt, QoS, typy danych wejściowych  
i wejściowych. Część składową modułu 
stanowią różne silniki gruntowania: 
1. Silnik optymalizacji QoS – zadaniem tego 

silnika jest optymalizacja planów lub ich 
części pod względem zadanych parametrów 
QoS. Przykładowo możemy powiedzieć,  
że wartość QoS powinna znajdować się  
w pewnym przedziale. Wtedy algorytm 
wśród równoważnych usług pod względem 
wejść lub wyjść będzie szukał takich, które 
spełniają podane kryterium. 

2. Silnik optymalizacji kosztów – podobny do 
silnika QoS, lecz za zadanie ma 
optymalizować koszt planu kompozycji 
usług lub jego części. 

3. Silnik optymalizacji złożonej – pozwala na 
zdefiniowanie hierarchii preferencji grun-
towania, która umożliwia stosowanie dodat-
kowych optymalizacji w przypadkach, 
kiedy silnik wyższego poziomu znajdzie 
kilka usług równoważnych. Jako przykład 
możemy wyobrazić sobie taką sytuację,  
w której najważniejszym parametrem 
podczas gruntowania jest koszt usługi. Jeśli 
jednak zajdzie sytuacja niejednoznaczna,  
to chcielibyśmy wybrać taką usługę wśród 

alternatywnych, która zapewni najlepszą 
jakość. 
Moduł eksportu i importu – pozwala 

importować oraz eksportować plany kompozycji 
usług (zarówno abstrakcyjne, jak i nadające się 
do wykonania). Zrealizowane w ramach modułu 
silniki to odpowiednio: 
1. Silnik eksportu i importu BPEL – pozwala 

importować oraz eksportować plany 
kompozycji usług zdefiniowane w języku 
BPEL [23, 24]. Obecnie nie realizuje pełnej 
funkcjonalności języka BPEL. Jednakże 
takie zasadnicze elementy modelu, jak in-
strukcje warunkowe, pętle oraz równoległe 
wykonanie kilku ścieżek przetwarzania 
zostały uwzględnione. 

2. Silnik eksportu i importu SGKU – pozwala 
importować oraz eksportować plany 
kompozycji opisane jako Skierowane Grafy 
Kompozycji Usług [24]. SGKU jest 
modelem reprezentacji kompozycji usług 
sieciowych opartym na grafach 
skierowanych. 
Moduł wykonania – wykonuje ugruntowane 

plany kompozycji usług. Obecnie moduł zawiera 
tylko silnik wykonania SGKU. Koncepcja 
jednak zakłada możliwość dołączenia innych 
silników. Dlatego w ramach modułu eksportu 
należy zrealizować odpowiedni silnik eksportu 
ugruntowanych planów, a w ramach modułu 
wykonania zrealizować silnik je wykonujący. 

Repozytorium serwisów – serwis webowy, 
którego zadaniem jest zbieranie, 
przechowywanie i dostarczanie informacji  
o usługach znajdujących się w sieci. Współ-
pracuje z modułami kompozycji oraz grun-
towania. Przechowuje informacje o usługach  
w bazie danych opisów usług. 

 
3. Przykład zastosowania w praktyce 
 
Jako przykład zastosowania platformy  
w praktyce możemy wyobrazić sobie system 
elektronicznego wyszukiwania oraz zamawiania 
towarów na kredyt. Użytkownik posługując się 
systemem informatycznym, po podaniu swoich 
danych osobowych oraz innych informacji  
o charakterze finansowym, mógłby wprowadzić 
pewne kryteria wyszukania towaru i zamówić go 
na kredyt – o ile zostanie zaliczony do osób 
wiarygodnych do przyznania kredytu. 

W przypadku systemów takiego typu należy 
powiedzieć, iż pewne części docelowego planu 
kompozycji są określone z góry poprzez 
wymagania prawne lub branżowe standardy. 
Dane osobowe, dane finansowe, dane związane 
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z procesowaniem kart kredytowych – wszystkie 
podlegają różnorodnym regulacjom i muszą być 
traktowane szczególnie ostrożnie. Z tego 
powodu hybrydowa metoda tworzenia planów 
kompozycji usług jest jak najbardziej przydatna, 
ponieważ pozwala między innymi łączyć gotowe 
części planów kompozycji z wynikami pracy 
metod automatycznych lub półautomatycznych. 
 
3.1. Przykładowy przebieg pracy 

systemu informatycznego  
od kompozycji do wykonania 

 
Na rysunku 4 został przedstawiony przebieg 
tworzenia, gruntowania oraz wykonania 
kompozycji w systemie informatycznym 
realizującym koncepcję hybrydowej kompozycji 
i gruntowania usług. 
1. Użytkownik za pomocą interfejsu podaje 

dane osobowe, informacje finansowe oraz 
określa, jakiego typu produkt i w jakiej 
ilości chce otrzymać. 

2. Dane te są przekazywane modułowi 
kompozycji. 

3. Moduł kompozycji przekazuje modułowi 
eksportu i importu zlecenie na zaim-
portowanie (z góry ustalonej standardem) 
części planu odpowiadającej za pracę  
z danymi osobowymi i informacjami finan-
sowymi. 

4. Moduł eksportu i importu inicjalizuje silnik 
importu BPEL. 

5. Silnik importu BPEL przekazuje zaim-
portowaną część planu silnikowi kom-
pozycji statycznej, aby była ona później 
złączona z częścią planu wygenerowaną 
automatycznie. 

6. Moduł kompozycji inicjalizuje silnik kom-
pozycji grafowej i przekazuje mu parametry 
kompozycji. 

7. Silnik kompozycji grafowej odpytuje 
repozytorium serwisów o listę typów usług 
dostępnych w sieci. 

8. Repozytorium serwisów wysyła do bazy 
danych zapytanie o dostępne typy (nie 
instancje) usług. 

9. Baza danych przygotowuje wynik zapytania 
i wysyła do repozytorium. 

10. Repozytorium zwraca listę dostępnych 
typów usług silnikowi kompozycji 
grafowej. 

11. Silnik kompozycji grafowej tworzy abs-
trakcyjny plan kompozycji i przekazuje go 
silnikowi kompozycji statycznej. 

12. Silnik kompozycji statycznej scala plan 
zaimportowany silnikiem importu BPEL  
z planem wygenerowanym silnikiem kom-

pozycji grafowej i przekazuje go modułowi 
gruntowania. 

13. Moduł gruntowania odpytuje repozytorium 
serwisów o listę usług rzeczywistych, 
których typy wejść oraz wyjść pasują do 
typów wejść i wyjść usług użytych  
w abstrakcyjnym planie kompozycji. 

14. Repozytorium serwisów tworzy i wysyła 
zapytanie do bazy danych. 

15. Baza danych przygotowuje odpowiedź  
i zwraca ją do repozytorium. 

16. Repozytorium przekazuje modułowi grun-
towania listę instancji usług istniejących  
w sieci. 

17. Moduł gruntowania przekazuje odpowied-
nią część planu do silnika gruntowania 
QoS. 

18. Silnik QoS gruntuje część planu i zwraca 
modułowi gruntowania. 

19. Moduł gruntowania przekazuje pozostałą 
część planu silnikowi kosztu. 

20. Silnik kosztu gruntuje swoją część planu  
i zwraca modułowi gruntowania. 

21. Ugruntowany plan kompozycji zostaje 
przekazany do eksportu. 

22. Wyeksportowany plan jest przekazywany 
modułowi wykonania. 

23. Moduł wykonania inicjalizuje silnik 
wykonania planów kompozycji opisanych 
za pomocą SGKU. 

24. Silnik SGKU wykonuje plan kompozycji 
usług. 

25. Silnik SGKU przekazuje interfejsowi użyt-
kownika otrzymane wyniki pracy. 

26. Interfejs użytkownika przedstawia w sposób 
tekstowo-graficzny wyniki pracy systemu. 
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Web services hybrid composition, grouping and execution platform 
 

L. Belava 
 
The paper describes a software platform that implements the concept of hybrid composition, grounding and 
execution. The described platform allows to use different methods to build, ground and execute service 
composition plans. 

 
Keywords: SOA, Web Services, service composition, web services grounding. 
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Metoda dynamiki systemowej  
w modelowaniu złożonych systemów i procesów 
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Autorzy przedstawili metodę dynamiki systemowej (ang. System Dynamics), która umożliwia budowę modeli 
symulacji ciągłej. Artykuł ma postać rozważań teoretycznych dotyczących samej metody, jak również jej 
potencjalnych zastosowań w symulacji złożonych systemów i zachodzących w nich procesów. Opisana
w artykule metoda pozwala modelować strukturę i dynamikę złożonych systemów, uwzględniając przy tym 
występujące w tych systemach liczne sprzężenia zwrotne. Dzięki rozpatrywaniu badanego systemu, jako 
spójnej całości w kontekście jego dynamiki, tworzone modele symulacyjne umożliwiają łatwe odwzorowanie
i zrozumienie nawet bardzo skomplikowanych relacji o nieliniowym charakterze. Omawiana metoda pozwala 
na łatwe dokonywanie adaptacji zbudowanego modelu do bieżących potrzeb, m.in. w celu sprawdzenia 
kolejnych hipotez lub nowych scenariuszy działania. Dzięki tym właściwościom może ona być z powodzeniem 
stosowana w modelowaniu i analizie różnych klas złożonych zagadnień z zakresu niemalże dowolnej 
dziedziny problemowej. 

 
Słowa kluczowe: symulacja, dynamika systemowa, modelowanie złożonych systemów. 
 
1. Wprowadzenie  
 
W niniejszej pracy autorzy przedstawili metodę 
dynamiki systemowej (ang. System Dynamics), 
która umożliwia budowę modeli symulacji 
ciągłej. Pozwala ona modelować strukturę  
i dynamikę złożonych systemów i zachodzących 
w nich procesów. Uwzględnia przy tym 
występujące w tych systemach liczne sprzężenia 
zwrotne, które opisują zależności przyczynowo- 
-skutkowe pomiędzy elementami badanego 
systemu. Fundamentalnym założeniem metody 
jest rozpatrywanie badanego systemu jako 
spójnej całości w kontekście jego dynamiki.  
W procesie modelowania wykorzystuje się 
struktury umożliwiające czytelne i łatwe do 
zrozumienia odwzorowanie w budowanych 
modelach nawet bardzo skomplikowanych 
relacji o nieliniowym charakterze. Kolejną 
ważną cechą omawianej metody jest możliwość 
szybkiego dokonywania adaptacji modelu do 
bieżących potrzeb, m.in. w celu sprawdzenia 
kolejnych hipotez lub nowych scenariuszy 
działania. Wymienione powyżej właściwości 
metody dynamiki systemowej sprawiają,  
że może ona być z powodzeniem stosowana  
w modelowaniu i analizie różnych klas 
złożonych zagadnień z zakresu niemalże 
dowolnej dziedziny problemowej. 

W ramach niniejszej publikacji autorzy 
dokonali przeglądu metody dynamiki 
systemowej, którego celem było spójne przed-
stawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącego 
tego podejścia do budowy modeli symulacyj-
nych. Dlatego też w kolejnych punktach artykułu 
autorzy przedstawili struktury używane podczas 
modelowania, omówili proces modelowania  
i jego poszczególne etapy, opisali podstawy 
matematyczne budowy równań opisujących 
modelowany system i metody numeryczne 
wykorzystywane w rozwiązywaniu tych równań. 
W artykule opisano również charakterystyki 
zachowań systemów dynamicznych i przed-
stawiono przykładowe obszary zastosowań,  
w których jest możliwe użycie metody dynamiki 
systemowej. 

 
2. Modelowanie złożonych układów 

w ujęciu dynamiki systemowej 
 
Łukaszewicz [8] dokonał wyróżnienia trzech 
podstawowych elementów występujących 
w modelowanych obiektach: 
• poziom (ang. level) – wielkość chwilowa, 

która określa stan wyróżnionego elementu 
systemu 

• przepływ (ang. flow) – strumień określający 
szybkość, z jaką zmieniają się wartości 
poziomów 
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• zmienne decyzyjne – odpowiadają za 
regulację wielkości przepływów w zależ-
ności od informacji o chwilowych stanach 
systemu. 

Metoda dynamiki systemowej wykorzystuje 
struktury pozwalające na czytelne i łatwe do 
zrozumienia odwzorowanie skomplikowanych 
relacji o nieliniowym charakterze, są to: 
• pętle przyczynowo-skutkowe oparte na 

występujących w systemie sprzężeniach 
zwrotnych 

• poziomy i przepływy obrazujące stan 
systemu w wybranej chwili. 

Sprzężenia zwrotne stanowią podstawę 
dynamicznej natury złożonych systemów. 
Wykazywana przez nie dynamika wiąże się 
z występowaniem i interakcją dwóch rodzajów 
sprzężeń zwrotnych: 
• dodatnich (ang. positive feedback), 

cechujących się tendencją do samo-
wzmacniania (ang. self-reinforcing), ob-
jawiającego się obserwatorowi układu 
gwałtownym wzrostem wartości licz-
bowych określonych zmiennych 

• ujemnych (ang. negative feedback), 
stanowiących przeciwwagę dla sprzężeń 
dodatnich, co wiąże się z ich działaniem 
równoważącym (ang. self-correcting) 
działania dodatnie występujące między 
zmiennymi, które objawia się ob-
serwatorowi układu jako raptowny spadek 
wartości określonych zmiennych. 

Poszukiwanie tych zależności w badanych 
systemach jest istotą modelowania metodą 
dynamiki systemowej. Wywodzi się ono  
z analizy systemów technicznych 
i przemysłowych, jednak sprawdza się 
doskonale w badaniu zjawisk zachodzących  
w systemach społecznych, ekonomicznych 
i innych. Taka uniwersalność zastosowań 
stanowi o wielkiej sile metody dynamiki 
systemowej [10]. 

Pętle przyczynowo-skutkowe występujące 
samodzielnie pozbawione są możliwości 
odwzorowania struktury poziomów i prze-
pływów występujących w badanym systemie. 
Poziomy i przepływy stanowią oś, wokół której 
skupia się cała koncepcja dynamiki systemowej. 
Całkowanie, będące podstawą idei zastosowania 
w modelowaniu poziomów i przepływów, 
powoduje czasowy charakter zachowań  
w systemie, a także jest źródłem powstawania 
opóźnień między wpływającymi na nie 
strumieniami. Stanowi przez to o dynamicznym 
zachowaniu się systemu. 
 
 

3. Proces modelowania i jego etapy 
 
Sterman w pracy [10] wysuwa tezę, że  
nie istnieje recepta gwarantująca skuteczne 
przeprowadzenie procesu modelowania 
dynamicznego i zapewniająca użyteczność 
opracowanego modelu. Wynika to z faktu, 
że proces modelowania jest z natury procesem 
twórczym oraz z tego, że twórców modeli 
zazwyczaj cechują różne cele i podejście do 
wykonywanej pracy. Jednakże można dokonać 
wyróżnienia pięciu zasadniczych etapów,  
które powinny być wykonane w procesie 
modelowania dynamicznego: 
1. Określenie badanego problemu. 
2. Sformułowanie hipotez dotyczących istoty 

badanego problemu. 
3. Opracowanie modelu symulacyjnego. 
4. Testowanie opracowanego modelu. 
5. Projektowanie reguł decyzyjnych i ich 

testowanie. 
Poprawne określenie badanego problemu 

stanowi fundament całego procesu 
modelowania, dlatego przed przystąpieniem 
do dalszych etapów budowy modelu niezbędne 
jest udzielenie odpowiedzi na kilka pytań:  
• jaka jest najważniejsza kwestia problemu, 

na której należy się skupić? 
• jaki jest prawdziwy problem, a nie jego 

objawy? 
• jakie jest przeznaczenie modelu? 

Jasne określenie przeznaczenia i celu 
budowy modelu umożliwia ustalenie kryteriów 
pozwalających na wyeliminowanie z niego 
zbędnych składników. Model jest użyteczny 
w momencie, gdy stanowi wyjaśnienie pewnego 
specyficznego problemu. Na jego poprawne 
określenie duży wpływ ma również wybranie 
odpowiednio długiego horyzontu czasowego.  
W złożonych systemach przyczyna i skutek są 
zazwyczaj odległe od siebie w czasie. Dlatego 
podczas budowy modelu należy zawsze 
korzystać z danych historycznych, o ile są one 
dostępne. Ponadto dobór odpowiednio szerokich 
ram czasowych modelu może znacząco wpłynąć 
na zmiany w procesie projektowania i oceny 
reguł decyzyjnych. 

Hipotezy dynamiczne stanowią teorię 
mającą na celu wyjaśnienie skomplikowanego 
zachowania systemu. Formułuje się je, 
poszukując zmiennych endogenicznych, które 
wyjaśniają analizowane zjawisko poprzez 
zachodzące między nimi interakcje. Interakcje te 
generują dynamikę systemu. Wyspecyfikowanie 
elementów struktury wraz z regułami interakcji 
pomiędzy nimi (regułami decyzyjnymi), 
pozwala zbadać wzory zachowania się systemu. 
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Umożliwia to badanie wpływu potencjalnych 
zmian tej struktury lub reguł decyzyjnych na 
zachowanie się modelowanego systemu. Oprócz 
zmiennych endogenicznych, w modelu można 
uwzględnić również zmienne egzogeniczne, 
jednak ich liczba powinna być możliwie mała. 
Ponadto każda zmienna kandydująca na zmienną 
egzogeniczną modelu powinna być dokładnie 
przeanalizowana, aby stwierdzić, czy nie re-
prezentuje ona jakiegoś ważnego sprzężenia 
z elementami endogenicznymi. Jeżeli tak jest, 
to należy rozszerzyć granice modelu i uwzględ-
nić tę zmienną jako endogeniczną. 

Po wstępnym określeniu problemu oraz 
sformułowaniu hipotez dynamicznych następuje 
opracowanie modelu symulacyjnego. W tym 
celu należy dokonać uszczegółowienia 
zbudowanego zbioru diagramów poprzez jego 
uzupełnienie równaniami, parametrami oraz 
ustalenie stanów początkowych zmiennych. 
Taka formalizacja pozwala na przeprowadzenie 
pierwszych prób symulacji oraz oceny jakości 
zbudowanego modelu. Pozwala to na wykrycie 
nieprawidłowości zaistniałych w poprzednich 
etapach i podjęcie działań zmierzających do 
poprawienia modelu. 

Faza testowania zbudowanego modelu 
pozwala ocenić uzyskiwane przy jego użyciu 
przebiegi poprzez ich porównanie z danymi 
historycznymi (o ile są one dostępne). Ponadto 
niezbędne jest wykonanie przeglądu modelu pod 
kątem poprawności równań oraz istotności 
zmiennych, które muszą odzwierciedlać 
znaczące pojęcia występujące w świecie 
rzeczywistym. Testy modelu pozwalają zbadać, 
czy model nie daje niemożliwych do 
wystąpienia przebiegów przy narzuceniu 
wartości parametrów sterujących w zakresie 
przekraczającym wartości występujące 
w świecie rzeczywistym. 

Proces projektowania i oceny reguł 
decyzyjnych ma na celu zbadanie wpływu zmian 
na zachowanie się tworzonego modelu. Zmiany 
te powinny nieść przede wszystkim poprawę 
i służyć za podstawę do wprowadzania 
modyfikacji w systemie rzeczywistym. Projek-
towanie reguł decyzyjnych nie powinno 
sprowadzać się wyłącznie do zmian wartości 
wybranych parametrów modelu. Wskazane jest, 
aby działania te obejmowały swoim zakresem 
budowanie całkowicie nowych strategii, prze-
projektowywanie struktur modelu, eliminację 
opóźnień, zmianę przepływów, niesionej 
informacji itd. Następnie niezbędne jest podjęcie 
działań, które będą prowadziły do zbadania 
jakości nowych reguł decyzyjnych oraz oceny 
ich stopnia niepewności. 

4. Podstawy matematyczne metody 
dynamiki systemowej 

 
W modelach matematycznych zbudowanych 
z wykorzystaniem metody dynamiki systemowej 
wyróżniamy równania: 
• poziomów – opisane równaniami różnicz-

kowymi pierwszego rzędu 
• przepływów – dane równaniami algebraicz-

nymi 
• zmiennych pomocniczych – określone jako 

równania algebraiczne. 
Z powyższych równań otrzymujemy  

układ równań różniczkowo-algebraicznych, 
stanowiący opis matematyczny związków 
przyczynowo-skutkowych występujących 
w modelowanym systemie. 

W metodzie dynamiki systemowej 
stosowane są równania różniczkowe zwyczajne 
pierwszego rzędu wyprowadzone z ogólnej 
postaci zagadnienia Cauchy’ego [6]: 

 
, , ,  (1) 

 
gdzie:  
X – wektor zmiennych stanu,  
λ – wektor parametrów modelu,  
t – zmienna niezależna, 
X0 – wektor wartości początkowych dla  
wektora X.  
Układ (1) sprowadza się w konwencji, opisu 
elementów i związków występujących między 
nimi, właściwej dla dynamiki systemowej do 
następującej postaci: 

 
, , , ,

, , , ,   (2) 

 
gdzie:  
L – wektor poziomów (zmiennych stanu),  
X – wektor wartości strumieni i zmiennych 
pomocniczych,  
λ – wektor parametrów modelu, 
t – zmienna niezależna,  
L0 – wektor wartości początkowych dla  
wektora L. 

W modelowaniu złożonych systemów 
często zachodzi potrzeba odwzorowania 
wariantowości decyzji, mających wpływ 
na wybór reguł obliczania wartości zmiennych 
w modelu. Wariantowość tę opisuje się 
następująco: 
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    (3) 
gdzie:  
D(t) – strumień określony alternatywną regułą 
decyzyjną,  
dn(t) – wariant alternatywnej decyzji,  
N – liczba uwzględnianych wariantów dn. 
Bardzo często postać reguły decyzyjnej wymaga 
wykonania wielu przekształceń z użyciem 
funkcji specjalnych. Przykładem takiej funkcji 
jest funkcja wybierająca wartości maksymalne 
lub minimalne z zadanego zbioru danych, 
funkcja generująca impuls Diraca itp. 

Wprowadzenie do modelu równań warun- 
ków logicznych powoduje skokowe zmiany  
w charakterystykach czasowych niektórych 
zmiennych. Jest to przyczyną powstawania 
nieciągłości w przebiegu innych sprzężonych 
z nimi zmiennych. 

Zmienne egzogeniczne reprezentujące 
czynniki spoza systemu modeluje się jako [6]: 
• wartości stałe 
• funkcje empiryczne 
• zmienne zdeterminowane 
• zmienne losowe o zadanym rozkładzie. 
 
5. Podstawy obliczeniowe metody 

dynamiki systemowej 
 
Układy równań różniczkowych wykorzystywane 
w metodzie dynamiki systemowej rozwiązuje 
się, wykorzystując schematy różnicowe  
jedno- lub wielokrokowe [12]. Wybór kon-
kretnej metody zależy od oczekiwanej do-
kładności, zdeterminowanej przeznaczeniem 
opracowywanego modelu. 

Metody jednokrokowe oparte są na 
założeniu, że dla równania stanu systemu  
w postaci: 

 
,   (4) 

 
funkcja f(…) nie jest funkcją szybkozmienną, 
a krok czasowy h nie jest zbyt duży. Metody te 
opierają się głównie na rozwinięciu w szereg 
Taylora. Ich główną zaletą jest fakt, że do 
wyznaczenia rozwiązania w kolejnym kroku xn+1 
konieczna jest znajomość wyłącznie wartości  
z kroku poprzedniego xn. 

Algorytm ekstrapolacyjny Eulera dany jest 
równaniem: 

,
2!

 
 

,
!
 +  (5) 

 

,  

gdzie:  
p – rząd pochodnej,  
h – krok,  
stąd przy p = 1 otrzymujemy: 
 

,   (6) 
 

W wyniku jego działania obliczane są kolejne 
rozwiązania równania w odstępach czasu 
równych h. Schemat Eulera stanowi najprostszą 
i najmniej skomplikowaną obliczeniowo metodę 
jednokrokową, jednak charakteryzuje się 
sporymi błędami, zwłaszcza przy dużych 
wartościach kroku h. Lokalny błąd obcięcia 
metody Eulera jest rzędu O(h2), natomiast 
globalny błąd obcięcia jest rzędu O(h). Metoda 
ta nadaje się do obliczeń w modelach, w których 
dane wejściowe obarczone są błędami lub zakres 
modelu jest bardzo duży i obejmuje wiele 
zmiennych. W takich zastosowaniach wydaje się 
on wystarczająco dokładny. 

W modelach wymagających większej 
precyzji obliczeń niezbędne jest zastosowanie 
algorytmów bardziej dokładnych np. Rungego- 
-Kutty (RK). Najczęściej stosowanymi z tej 
rodziny są algorytmy drugiego i czwartego 
rzędu. 

Działanie algorytmu RK drugiego rzędu 
przebiega następująco: najpierw wyznaczane jest 
próbne rozwiązanie k1 na podstawie pochodnej 
w punkcie startowym, a następnie na podstawie 
tego rozwiązania wyznaczany jest kolejny punkt 
k2. W zależności od wartości współczynnika a, 
punkt ten znajduje się pomiędzy rozwiązaniem 
końcowym a początkowym. Rozwiązanie koń-
cowe jest wyznaczane na podstawie zależ- 
ności (7) jako suma rozwiązań w punktach 
pośrednich k1 i k2. 

1   (7) 
 

,   (8) 
 

,  (9) 
 

Algorytmy RK drugiego rzędu charakteryzują 
się lokalnym błędem obcięcia rzędu O(h3) 
i globalnym błędem obcięcia rzędu O(h2). 
W zastosowaniach praktycznych w celu 
osiągnięcia odpowiedniej dokładności 
wymagane jest stosowanie małych kroków h. 

Ze względu na dopuszczalny większy krok 
i dokładność, częściej używany jest algorytm 
RK czwartego rzędu: 

 
 (10) 

 

,   (11) 
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,   (12) 
 

,   (13) 
 

,    (14) 
 

Algorytm ten przy względnie dużym kroku 
pozwala uzyskać względnie mały lokalny błąd 
obcięcia. 
 
6. Charakterystyka zachowań 

systemów dynamicznych 
 
W literaturze [1–6, 8, 10] dotyczącej metody 
dynamiki systemowej wyróżnia się trzy 
zasadnicze wzory zachowania systemów: 
• wzrost (lub spadek) wykładniczy 
• poszukiwanie celu 
• oscylacje. 
Są one generowane przez dominujące proste 
struktury sprzężeń zwrotnych, odpowiednio: 
pętle dodatnie, pętle ujemne, pętle ujemne 
z opóźnieniami. Natomiast nieliniowe interakcje 
pomiędzy wymienionymi typami podstawowymi 
tworzą bardziej złożone wzorce zachowań, takie 
jak m.in.: wzrost typu „S”, wzrost typu „S” 
z przesterowaniem oraz przesterowanie i zanik. 

Wzrost (lub spadek) wykładniczy 
(ang. exponential growth, exponential decay) 
charakteryzuje się określonym czasem, 
w którym wartość zmiennej charakteryzującej 
stan systemu ulega podwojeniu (lub spada 
o połowę). Źródłem takiego przebiegu jest 
występowanie w systemie przeważającej dodat-
niej pętli sprzężenia zwrotnego. Na rysunku 1 
przedstawiono przykład takiego zachowania 
oraz strukturę generującego je systemu 
zamodelowanego przy użyciu narzędzia Vensim. 

Zachowanie typu poszukiwanie celu (ang. 
goal seeking) powstaje wskutek działania 
w modelowanym systemie dominującej ujemnej 
pętli sprzężenia zwrotnego. Ujemne pętle 
sprzężenia zwrotnego sprowadzają system 
do stanu równowagi, w przeciwieństwie do pętli 
dodatnich, które wzmacniają odchylenia od  
tego stanu. Poszukiwanie celu polega na 
porównywaniu aktualnego stanu systemu 
ze stanem pożądanym i podejmowaniu na tej 
podstawie odpowiednich akcji korekty 
przybliżającej stan systemu do stanu 
pożądanego, dopóki nie zostanie on osiągnięty. 
Rysunek 2 przedstawia przykład realizacji 
omawianego zachowania oraz strukturę 
generującego je systemu. 

 
 

Rys. 1. Model systemu generującego wzrost 
wykładniczy i uzyskane charakterystyki stanu 

systemu w przebiegu symulacji; 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
 

 
 

Rys. 2. Model systemu generującego zachowanie 
dążenia do celu i uzyskane charakterystyki stanu 

systemu w przebiegu symulacji; 
Źródło: opracowanie własne 
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Oscylacje (ang. oscillation) występujące  
w złożonych systemach i procesach wiążą się 
ściśle z występowaniem w systemie zjawiska 
opóźnień. Opóźnienia działają na podejmowane 
akcje korekty stanu systemu, których celem jest 
przybliżenie go do stanu równowagi. W wyniku 
tego oddziaływania dochodzi do ciągłego 
przesterowania stanu systemu względem stanu 
oczekiwanego zarówno „in minus”, jak również 
„in plus”. Przykład realizacji zachowania 
poszukiwania celu z oscylacjami przedstawia 
rysunek 3. 

 

 
 

Rys. 3. Model systemu generującego oscylacje 
i uzyskane charakterystyki stanu systemu 

w przebiegu symulacji; 
Źródło: opracowanie własne 

 
Wzrost typu „S” (ang. S-shaped growth) 

jest jednym z najczęściej obserwowanych  
w złożonych systemach. Stanowi on wynik 
nieliniowej interakcji pomiędzy dominującą 
w rozpatrywanym systemie dodatnią i ujemną 
pętlą sprzężenia zwrotnego przy założeniu, że: 
• istnieje pewna stała granica wzrostu, 

do której dąży system 
• stan systemu w chwili t – 0 jest odległy 

od granicy wzrostu określonej dla tego 
systemu 

• ujemna pętla sprzężenia zwrotnego nie 
zawiera elementów generujących 
opóźnienia. 

W przebiegu procesu generującego wzrost 
typu „S” można rozróżnić dwie fazy,  
tj. początkowy wzrost wykładniczy wartości 
zmiennej (zmiennych) stanu oraz następujące 
później zmniejszenie tempa wzrostu i dążenie do 
granicy wzrostu (rysunek 4). 

 
 

Rys. 4. Model systemu generującego wzrost typu „S”  
i uzyskane charakterystyki stanu systemu  

w przebiegu symulacji; 
Źródło: opracowanie własne 

 
W systemach lub procesach generujących 

zachowanie określane jako wzrost typu „S” 
często spotyka się opóźnienia przepływów. 
Występowanie tych opóźnień powoduje 
niestabilność związaną z przekroczeniem przez 
zmienną (lub zmienne) stanu wartości granicy 
wzrostu systemu. Powoduje to powstanie 
oscylacji wokół przyjętej wartości granicznej, 
która objawia się poprzez ciągłe przesterowanie 
stanu systemu względem stanu oczekiwanego. 
Wartość przesterowania zmniejsza się 
z upływem czasu, dążąc do osiągnięcia przez 
układ wartości granicznej wzrostu (rysunek 5). 
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System dynamics method in the modeling of complex processes and systems 
 

R. HOFFMANN, T. PROTASOWICKI 
 
This paper presents the System Dynamics (SD) method, which allows to build a continuous simulation models. 
Paper contains a theoretical consideration on SD method and its potential applications in field of the simulation 
of complex systems and processes. Described method allows to model the structure and dynamics of complex 
systems, taking into account a feedback loops embedded within these systems. By considering the system as 
comprehensive and indivisible – in the meaning of its dynamics – developed simulation models allows for easy 
mapping and understanding the complex non-linear relationships between elements included to the model.
SD method allows for easy adaptation of the constructed model to the current needs, to verify new hypotheses 
and new scenarios. These properties enables the SD method to be successfully used in modeling and analyzing 
the different classes of complex systems related to almost any problem domain. 

 
Keywords: simulation, system dynamics, complex systems modeling. 
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W artykule autorzy przedstawili problem modelowania procesów pola walki z zastosowaniem koncepcji 
dynamiki systemowej. Zaproponowane przez autorów wykorzystanie modelu Lanchestera pozwala na 
rozpoczęcie zaawansowanych badań z zakresu symulowania złożonych procesów współczesnego pola walki. 
Zrozumienie tej złożoności ułatwiają różnego rodzaju modele systemowe. Celem badań, których wyniki 
omówiono w ramach tego artykułu, było zbudowanie dynamicznego modelu walki opartego na równaniach 
Lanchestera. Intencją autorów nie było jednak zbudowanie kompletnego modelu opisującego w sposób 
kompleksowy zjawiska zachodzące na nowoczesnym polu walki, a jedynie zaproponowanie nowego spojrzenia 
na znane od dawna prawa Lanchestera i umożliwienie dalszego rozwoju badań w tym obszarze. Autorzy 
zaproponowali kierunek dalszych prac badawczych zmierzających m.in. do uwzględnienia wpływu czynników 
losowych oraz interakcji i sprzężeń zwrotnych zachodzących pomiędzy innymi parametrami mającymi wpływ 
na przebieg współczesnych działań bojowych. 

 
Słowa kluczowe: symulacja, dynamika systemowa, model walki, równania Lanchestera. 

 
1. Wprowadzenie  

 
Złożoność procesów walki związana jest 
z ich silnym powiązaniem z otoczeniem, 
w którym się odbywają. Występują w nich 
elementy o wysokiej skali złożoności, takie jak 
m.in. posiadane przez dowódców zdolności 
przywódcze, morale żołnierzy, poziom ich 
wyszkolenia, niezawodność używanych środków 
technicznych itd. Rozumienie takich złożonych 
struktur ułatwiają różnego rodzaju modele 
systemowe, stanowiące próbę ich uproszczonego 
odwzorowania. 

Celem niniejszego artykułu było 
zbudowanie dynamicznego modelu walki opar-
tego na równaniach Lanchestera, przy 
wykorzystaniu koncepcji dynamiki systemowej. 
Model Lanchestera może w ocenie autorów 
stanowić dobrą podstawę do rozpoczęcia 
zaawansowanych badań z zakresu symulowania 
bardziej złożonych procesów współczesnego 
pola walki. Intencją autorów nie było jednak 
zbudowanie kompletnego modelu opisującego  
w sposób kompleksowy zjawiska zachodzące  
na nowoczesnym polu walki, a jedynie za-
proponowanie nowego spojrzenia na znane od 
dawna prawa Lanchestera i umożliwienie 
dalszego rozwoju badań w tym obszarze. 
 
 

2. Charakterystyka metody dynamiki 
systemowej 

 
Wykorzystana w niniejszej pracy metoda 
dynamiki systemowej (ang. system dynamics) 
jest metodą budowy modeli symulacji ciąg- 
łej umożliwiającą modelowanie struktury 
i dynamiki złożonych systemów. Została ona 
zaproponowana w latach 60. XX wieku przez 
Jaya Forrestera, który opracował zasady leżące u 
jej podstaw podczas swojej pracy w Sloan 
School of Management i przedstawił je 
w swoich licznych pracach [6–9]. Stanowią one 
fundament teoretyczny, na którym swoje 
rozważania opierali kolejni autorzy prowadzący 
badania w tej dziedzinie [3, 10, 11, 14, 19]. 

Metoda dynamiki systemowej jest prze-
znaczona do modelowania złożonych systemów, 
w których występują tzw. sprzężenia zwrotne, 
opisujące zależności przyczynowo-skutkowe 
pomiędzy elementami systemu. Fundamen-
talnym założeniem metody jest rozpatrywanie 
badanego systemu jako spójnej całości  
w kontekście jego dynamiki [3, 6, 14, 19].  
W konsekwencji nie ma możliwości niezależ-
nego badania poszczególnych elementów 
systemu, ich wzajemnego wpływu na siebie  
i wyciągania na tej podstawie wniosków 
odnośnie do przyszłego zachowania się 
modelowanego systemu. Stanowi to zatem 
podejście całkowicie odmienne od tradycyjnego 
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w świecie nauki rozkładu złożonych problemów 
na podzbiory mniej skomplikowanych 
problemów cząstkowych i ich rozłącznego 
analizowania. 

Metoda dynamiki systemowej wykorzystuje 
w procesie modelowania złożonych systemów 
dwie główne struktury: 
• pętle przyczynowo-skutkowe oparte na 

występujących w systemie sprzężeniach 
zwrotnych 

• zapasy i przepływy – zmienne obrazujące 
stan systemu w wybranej chwili. 
Umożliwiają one czytelne i łatwe do 

zrozumienia odwzorowanie w budowanych 
modelach nawet bardzo skomplikowanych 
relacji o nieliniowym charakterze [19]. 

Kolejną ważną cechą proponowanej metody 
jest możliwość szybkiego dokonywania 
adaptacji modelu do bieżących potrzeb, m.in. 
w celu sprawdzenia kolejnych hipotez lub 
nowych scenariuszy działań np. poprzez 
dodawanie do zbudowanej struktury nowych 
pętli przyczynowo-skutkowych lub zmiennych 
stanu. 

Wymienione właściwości metody dynamiki 
systemowej sprawiają, że może ona być  
z powodzeniem stosowana w analizie różnych 
klas złożonych zagadnień z zakresu niemalże 
dowolnej dziedziny problemowej. W kolejnych 
punktach niniejszej publikacji zaproponowano 
jej zastosowanie do budowy modelu symulacyj-
nego odwzorowującego ciągły charakter 
procesów walki. 
 
3. Wprowadzenie do problematyki 

modelowania pola walki 
 
Większość rozważań dotyczących modelowania 
i symulacji procesów zachodzących na współ-
czesnym polu walki [1, 4, 16] opiera się  
na koncepcjach zaproponowanych przez an-
gielskiego matematyka F.W. Lanchestera [13]. 
Lanchester w 1914 roku sformułował kilka 
modeli znanych pod nazwą praw Lanchestera 
(ang. Lanchester Laws), na podstawie których 
w sposób analityczny można określić przebieg 
walki. Równania te pozwalają oszacować  
w każdej chwili liczebność poszczególnych stron 
konfliktu oraz poziom poniesionych strat.  
Ich obszerne omówienie przedstawia w swojej 
pracy MacKay [15]. 

Współcześnie spotyka się również postulaty 
proponujące odejście od stosowania modeli 
Lanchestera [5]. Powodem takiego stanu rzeczy 
jest powoływanie się krytyków na 
nieadekwatność tych modeli do problemów 
i zjawisk występujących na arenie 

współczesnych konfliktów zbrojnych. Jednak 
dokonany przegląd literatury w przedmiotowej 
dziedzinie wskazuje na duży potencjał i dalsze 
możliwości rozszerzania i uogólniania równań 
Lanchestera, umożliwiające ich skuteczne 
wykorzystanie jako solidnej podstawy do 
budowy modeli opisujących złożone procesy 
nowoczesnego pola walki [12, 17, 18]. 
 
4. Równania Lanchestera 
 
W swojej podstawowej formie model 
Lanchestera zakłada istnienie dwóch sił 
walczących: sprzymierzonych oraz wrogich 
oznaczonych odpowiednio jako A i B. Dane są 
współczynniki strat obydwu stron konfliktu 
oznaczone odpowiednio jako SA dla sił 
sprzymierzonych oraz SB dla sił wrogich.  
W chwili t liczba walczących jednostek strony A 
jest równa a(t), natomiast liczba walczących 
jednostek strony B wynosi b(t). Początkowa 
liczebność obydwu stron wynosi a0 dla strony A 
oraz b0 dla strony B. Równania Lanchestera 
opisujące stan walki przybierają zatem postać 
następujących układów równań różniczkowych: 

 

  (1) 

 

  (2) 

 
 

  (3) 

 
z następującymi warunkami początkowymi: 

 
0
0   (4) 

 
gdzie: 

 
0
0   (5) 

 
Współczynnik SA jest zdeterminowany przez 
szeroko pojęte zdolności sił B do niszczenia 
jednostek sił A, analogicznie współczynnik SB 
jest zdeterminowany przez zdolności sił A do 
niszczenia jednostek sił B. 

Równanie (1) jest znane jako pierwsze 
liniowe prawo Lanchestera. Odpowiada ono 
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homogenicznej walce typu „jeden na jeden”  
(np. piechota atakująca piechotę), w której dwie 
przeciwstawne siły dysponują analogicznym 
uzbrojeniem, posiadającym równorzędną siłę 
rażenia przeciwnika, a teren operowania 
poszczególnych jednostek jest znany.  
Równanie (2) jest znane jako drugie liniowe 
prawo Lanchestera. Odpowiada ono sytuacji, w 
której teren walki, na którym rozmieszczone są 
wrogie jednostki jest znany, lecz dokładna 
lokalizacja wrogich jednostek jest nieokreślona, 
co przy błędach rozpoznania może prowadzić do 
mylnego eliminowania jednostek własnych. 
Równanie (3) jest znane jako kwadratowe prawo 
Lanchestera odzwierciedlające znany z ekonomii 
efekt skali związany z wpływem liczebności 
walczących sił A i B na ich potencjał w zakresie 
niszczenia przeciwnika. 

Do dziś powstało wiele modyfikacji 
przedstawionych równań Lanchestera (1), (2)  
i (3), które dostosowują bazowy model  
do specyfiki spotykanych współcześnie 
różnorodnych form walki. 
 
5. Modelowanie procesów pola walki 

metodą dynamiki systemowej 
 
Działania bojowe toczące się na współczesnych 
polach walki charakteryzują się wysokim 
stopniem skomplikowania i złożoności. Roz-
patrywane w kategoriach systemowych dają się 
one postrzegać jako: 
• dynamiczne – stan systemu zmienia się  

w czasie wielokrotnie. Zmiany te mogą 
zachodzić gwałtownie, przy czym ich 
zakres jest nieokreślony i nie wyklucza 
wartości skrajnych. Jest to przyczyną 
powstawania trudności przewidywania jego 
przyszłych zachowań i ich skutków 

• ściśle powiązane – zmiany poszczególnych 
elementów silnie oddziałują na zachowanie 
pozostałych, nie mogą więc one wpływać 
niezależnie na zachowanie się całego 
układu 

• sprzężone – akcje podejmowane przez 
poszczególnych uczestników działań mają 
wpływ nie tylko na pozostałych, ale także 
na nich samych 

• nieliniowe – efekty rzadko są propor-
cjonalne do podjętych działań, co wiąże się 
z silnymi sprzężeniami zwrotnymi, 
występującymi w systemie 

• chaotyczne – występujące zmiany 
aperiodyczne połączone z dużą 
wrażliwością systemu na zmiany, mogą 
powodować destabilizację układu 

• zależne od historii – taktyki i strategie 
działań budowane są na podstawie analizy 
przeszłych konfliktów zbrojnych. Wy-
szkolenie w zakresie doktryn dotyczących 
działań przeszłych może wprowadzać 
ograniczenia w postrzeganiu działań 
nowoczesnych 

• samoorganizujące się – dynamika systemu 
wywodzi się spontanicznie z jego struktury 
i zachodzących w niej sprzężeń zwrotnych 

• adaptacyjne – umiejętności uczestników 
działań i reguły podejmowania przez nich 
decyzji są zmienne w czasie i ewoluują 
wraz z rozwojem sytuacji 

• nieintuicyjne – przewidywanie przyszłego 
zachowania się układu jest niezwykle 
trudne, ponieważ skutki są oddalone  
w czasie od wywołującej je przyczyny,  
co stwarza trudności analityczne w tym 
zakresie. 
Postrzeganie nowoczesnego pola walki jako 

systemu o dużej skali złożoności i nie-
przewidywalności wynikającej z dynamiki jego 
zachowań powoduje konieczność doboru 
odpowiednich narzędzi do prowadzenia analiz 
i eksperymentów obliczeniowych w tej 
dziedzinie. Metoda dynamiki systemowej została 
wybrana jako podstawowe narzędzie badawcze, 
ze względu na jej właściwości umożliwiające 
łatwą budowę modeli skomplikowanych zjawisk 
i dostępne liczne narzędzia pozwalające 
na prowadzenie symulacji przy użyciu 
zbudowanych modeli. 
 
6. Dynamiczny model Lanchestera 
 
Podstawowa forma układu równań  
Lanchestera (3) zasadza się na obserwacji, że  
w pewnym odcinku czasu ∆t → 0, dla 
homogenicznych sił walczących, straty armii A 
są proporcjonalne do iloczynu siły oraz 
liczebności strony B i vice versa. Siła stron jest 
w tym przypadku zagregowanym wskaźnikiem 
efektywności, który może się odnosić do 
wyposażenia, sprawności jednostek, panującego 
morale, skuteczności dowodzenia itp. 

Poniżej (rysunek 1) przedstawiono  
model walki Lanchestera (3) opracowany  
z wykorzystaniem metody dynamiki systemowej 
oraz zaprezentowano diagram przyczynowo- 
-skutkowy dla zjawisk opisanych przez 
prezentowany model (rysunek 2). 
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Rys. 1. Dynamiczny model Lanchestera; 
Źródło: opracowanie własne 

 

 
Rys. 2. Diagram przyczynowo-skutkowy zbudowany 

na podstawie modelu Lanchestera; 
Źródło: opracowanie własne 

 
Opracowany model opisany jest w języku 

Vensim® przez następujący układ równań 
różniczkowo-algebraicznych:  

 
ż ł    (6) 

 
ż ł    (7) 

 
 (8) 

 
 (9) 

 
ż ł 0  
ą ż ł  

(10) 
ż ł 0  
ą ż ł  

(11) 
 

0 0  (12) 

0 0  (13) 
ą ż ł    (14) 
ą ż ł    (15) 

ł   (16) 
ł   (17) 

 
ł  

ż ł , 0 , ż ł  
 

(18) 
 

ł  
ż ł , 0 , ż ł  

 
(19) 

 
Na podstawie zbudowanego modelu 

przeprowadzono symulacje, których wyniki 
omówione zostały w kolejnym punkcie 
niniejszego artykułu. 
 
7. Wyniki eksperymentu 

symulacyjnego 
 
Po zbudowaniu modelu zostały przeprowadzone 
dwa eksperymenty symulacyjne, których 
rezultaty omówiono w niniejszym punkcie 
artykułu. 

W pierwszym etapie eksperymentu 
przeprowadzono symulację z wykorzystaniem 
zbudowanego przez autorów dynamicznego 
modelu Lanchestera, przy założeniu, że: 

 
ą ż ł 10000

 
(20) 

 
ą ż ł 20000

 
(21) 

 
ł 0,01  (22) 

 
ł 0,02  (23) 

 
Wyniki uzyskane w trakcie symulacji 
przedstawiono na rysunku zamieszczonym 
poniżej (rysunek 3). Na podstawie uzyskanych 
wyników symulacji można wywnioskować nie 
tylko, kto zostanie zwycięzcą, ale również kiedy 
dojdzie do zakończenia walki w wyniku 
unicestwienia jednej ze stron. Ponadto można 
oszacować stan strat stron w poszczególnych 
momentach potyczki oraz ocenić, ile jednostek 
pozostanie zwycięzcy w chwili jej zakończenia. 
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Rys. 3. Przykładowe wyniki symulacji  
modelu Lanchestera; 

Źródło: opracowanie własne 
 

Zbudowany model można również 
wykorzystać do oceny wyników zmian 
warunków początkowych. Sytuację taką zbadano 
w drugim etapie eksperymentu poprzez 
przeprowadzenie symulacji dla zmienionego 
parametru Siła armii B = 0,02. Uzyskane w tym 
etapie rezultaty, zestawione z wynikami 
pierwszej symulacji przedstawiono poniżej 
(rysunek 4). 
 

 
 

Rys. 4. Przykładowe wyniki symulacji  
modelu Lanchestera; 

Źródło: opracowanie własne 
 

Na podstawie analizy powyższych 
wykresów można stwierdzić, że nawet dwukrot-
ny wzrost siły armii B (Siła armii B = 0,02)  
w stosunku do słabszej (Siła armii A = 0,01), ale 
liczniejszej armii A nie wpływa istotnie na 
wyniki walki. Potwierdza to występowanie 
kwadratowego prawa Lanchestera. 

8. Podsumowanie 
 
Większość współczesnych modeli symulacji 
procesów walki stanowią złożone modele 
stochastyczne, które dają wyniki zdecydowanie 
lepsze niż model Lanchestera. Dzieje się tak, 
jeśli zostanie spełnionych wiele spośród ich 
licznych założeń, a ich parametry zostaną 
poprawnie oszacowane. 

Przedstawiony w niniejszym artykule 
dynamiczny model Lanchestera pomimo 
licznych uproszczeń pozwala na osiągnięcie 
zadowalających wyników. Liczebność wal-
czących stron i współczynniki strat stanowią 
najważniejsze czynniki mające wpływ na 
odwzorowanie przebiegu walki w modelu 
Lanchestera. Główną zaletą tego modelu jest 
jego prostota i łatwość rozwiązywania układów 
równań. Wadę stanowi brak odzwierciedlenia  
w nim wpływu czynników losowych oraz 
interakcji i sprzężeń zwrotnych zachodzących 
pomiędzy innymi parametrami mającymi wpływ 
na przebieg współczesnych działań bojowych. 
Model nie uwzględnia również wpływu na 
proces walki wielu istotnych parametrów, takich 
jak m.in.: 
• doświadczenie dowódców 
• jakość szkolenia wojskowego 
• morale żołnierzy 
• warunki środowiskowe (np. pogoda, 

ukształtowanie terenu itp.). 
Model Lanchestera może w ocenie autorów 

stanowić dobrą podstawę do symulowania 
bardziej złożonych procesów współczesnego 
pola walki. W związku z tym konieczne jest  
w toku dalszych prac badanie założeń  
i ograniczeń modelu Lanchestera, aby poprzez 
wprowadzenie niezbędnych zmian osiągnąć jego 
lepszą i bardziej adekwatną do rzeczywistości 
formę. 
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The system dynamics approach to combat modeling 

 
R. HOFFMANN, T. PROTASOWICKI 

 
This paper presents application of the system dynamics approach to solve the problem of modeling 
the processes of modern battlefield. Authors proposed Lanchester model as a starting point to launch advanced 
research in the area of simulation of complex processes of modern warfare. To understand this complexity
the system models might be very helpful tool. The aim of research discussed in this paper, was to build
a dynamic warfare model based on Lanchester equations. The intention of the authors, was not to build
a complete model that describes in a comprehensive manner the phenomena occurring on the modern 
battlefield, but rather to offer a new perspective on application of the Lanchester equations in this field
of research. The authors suggested further research to reflect the impact of random factors and the interactions 
and feedbacks that occurs between the different parameters affecting the course of modern warfare. 

 
Keywords: simulation, system dynamics, combat model, Lanchester equations. 
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Narzędzia matematyczne rozwinięte w celu opisu układów złożonych z powodzeniem są używane w naukach 
społecznych oraz coraz częściej znajdują zastosowanie w humanistyce. W prezentowanym inter-
dyscyplinarnym projekcie pragniemy wykorzystać metody analizy sieciowej, aby lepiej zrozumieć sposób 
kreacji oraz przedstawienia świata przez autorów utworów literackich. Jednakże percepcja takiego świata 
zależy od subiektywnej wizji czytelnika, więc zwróciliśmy szczególną uwagę na różne sposoby ekstrakcji sieci 
powiązań społecznych z fikcyjnej rzeczywistości. Celem badań było odczytywanie różnych interakcji 
społecznych w tekście przez porównanie sieci otrzymanych przez algorytmy przetwarzania języka naturalnego 
(ang. natural language processing NLP) z tymi odtworzonymi na podstawie kwestionariuszy wypełnionych 
przez czytelników. Sieci dialogów, czy uczestnictwa w tej samej scenie zostały już opisane przez naukowców 
z amerykańskich uniwersytetów Stanford i Columbia, ale wciąż brakowało analizy relacji na ogólniejszym 
poziomie (interakcje międzyludzkie nie ograniczają się jedynie do dialogów bądź przebywania w tym samym 
miejscu). Zaproponowaliśmy kilka metod NLP w celu detekcji tych interakcji i skonfrontowaliśmy je 
z ludzkim postrzeganiem. Przy okazji odkryliśmy obszary teorii literatury, w których nie da się wykorzystać 
analizy sieciowej (np. interakcje nawiązujące do fabuły nie tworzą klasycznego trójkąta z punktem 
kulminacyjnym znanym z teorii literatury). 

 
Słowa kluczowe: analiza sieci społecznych, przetwarzanie języka naturalnego, percepcja narracji. 
 
1. Wprowadzenie  
 
1a) Ilościowe badania tekstów 
 
W związku z rozwojem metod komputerowych 
w przetwarzaniu informacji pojawiła się 
możliwość wykorzystania procedur automatycz-
nych w analizie literackiej. Proste czynności 
zliczeniowe (ang. counting), które dało się 
zautomatyzować, zostały zaadaptowane do 
warsztatu badacza literatury. Jednak prawdziwy 
przełom został spowodowany wykorzystaniem 
narzędzi, które wykazały relacje między 
różnymi jednostkami analizy. Umożliwiły to 
techniki przetwarzania języka naturalnego  
(ang. Natural Language Processing – NLP), 
które pozwoliły analizować treści 
strukturyzowane składniowo i gramatycznie  
w ramach określonego kodu językowego. 
Metody i techniki NLP zostały opracowane 
przez informatyków w celu ułatwienia 
przetwarzania informacji zapisanych w sposób 
zrozumiały dla człowieka, a nie dla systemów 
analitycznych (takich jak komputery). Dopiero 
przetransformowanie takich informacji pozwala 

analitykom na zautomatyzowanie swojej pracy. 
Początkowo techniki NLP służyły dokonywaniu 
analizy niestrukturyzowanych danych w postaci 
zwykłego tekstu. Na przykład bez koniecz- 
ności czytania tekstów, dokonywano oceny 
nacechowania emocjonalnego wypowiedzi na 
podstawie doboru słów oraz ich struktury. 
Techniki NLP znalazły wiele komercyjnych 
zastosowań i są coraz silniej rozwijane w celu 
jak najdokładniejszej klasyfikacji tekstów.  

Nie jest to jednak ich jedyne zastosowanie, 
gdyż badania ilościowe w literaturze zagościły 
już na dobre w literaturoznawstwie czy 
językoznawstwie. Najlepszym przykładem 
takiego podejścia jest analiza Zipfa [1], badająca 
rozkład częstości występowania słów w tekście. 
Okazuje się, że na podstawie obserwacji 
częstości występowania słów można odróżniać 
pisarzy czy gatunki literackie. Ponadto wielu 
badaczy [2] zajmuje się analizowaniem 
dodatkowych połączeń między słowami (ich 
umiejscowienia w zdaniu), które można 
przedstawić w postaci sieci. 
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1b) Analiza sieciowa 
 
W niniejszym artykule analiza sieciowa jest 
podstawowym narzędziem metodologicznym. 
Początków teorii sieci złożonych (niezwykle 
dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki)  
można szukać w pracach [3, 4] o grafach 
przypadkowych. Istotną zaletą podejścia 
sieciowego jest ogromne pole jego poten-
cjalnych zastosowań: od układów fizycznych, 
przez biologiczne, po społeczne. Można ich 
używać właściwie wszędzie, gdzie istnieją 
zależności między elementami. Na pograniczu 
nauk ścisłych oraz społecznych wyodrębniła się 
bardzo popularna technika badawcza: analiza 
sieci społecznych (ang. Social Network Analysis 
– SNA). Struktura powiązań między ludźmi ma 
istotny wpływ na wiele czynników, takich jak 
przepływ informacji lub stosunek władzy. 
Położenie jednostki w sieci również warunkuje 
wiele cech, jak choćby pozycja społeczna.  
W ramach teorii SNA wyróżniamy sieci binarne 
(połączenie między elementami istnieje bądź 
nie) oraz ważone (połączenia mogą mieć różne 
wagi, odzwierciedlające różne poziomy inten-
sywności interakcji). W naszym przypadku 
intensywność relacji będzie miała znaczenie  
w dokładniejszym opisie interesującej nas 
społeczności. Wyróżniamy ponadto sieci 
skierowane (połączenie między elementami ma 
ustalony kierunek) oraz nieskierowane 
(połączenia nie mają kierunku, a rejestrowana 
jest tylko relacja wzajemności). 
 
1c) Percepcja sieci w literaturze 
 
Wiedząc, jak ważne są sieci społeczne  
w rzeczywistości, warto podjąć się oceny roli 
takiej sieci wśród bohaterów świata fikcyjnego. 
Najpierw należy zwrócić uwagę na sam proces 
percepcji sieci oczami czytelnika postawionego 
przed konstruktem narracyjnym utworzonym 
przez autora. Warto podkreślić raz jeszcze,  
że niniejszy artykuł dotyczy właśnie przede 
wszystkim kwestii postrzegania sieci  
w różnych kontekstach czytelniczych,  
w porównaniu z komputerowymi metodami 
automatycznej detekcji. Rozważania zawarte  
w tekście są wynikiem badań eksploracyjnych, 
nie spotkaliśmy się bowiem wcześniej z analizą 
sieci społecznych w literaturze pod tym kątem. 
To znaczy, że spodziewanym wynikiem naszych 
analiz będą jedynie hipotezy badawcze 
dotyczące pogłębionego studium percepcji sieci 
przez czytelnika. Dlatego też chcielibyśmy 
skoncentrować się na interpretacji sieci 
społecznych, odczytywanych subiektywnie 

przez czytelnika, napominając tylko o innych 
kontekstach, które zapewne warte są 
gruntownego przebadania.  
 
 
1d) Ekstrakcja sieci 
 
Warto jednak umiejscowić nasze badania  
w szerszym kontekście dotychczasowej wiedzy 
na temat sieci społecznych w literaturze. Prym  
w tej dziedzinie wiodą trzy amerykańskie 
ośrodki: grupa NLP z Uniwersytetu Columbia  
w Nowym Jorku, „Literary Lab” z Uniwersytetu 
Stanford w Kalifornii oraz grupa „Google 
Books” z Uniwersytetu Harwarda w Bostonie. 
Tego typu badania zaliczają się do cyfrowej 
humanistyki (ang. Digital Humanities). Każdy  
z poprzednio wspomnianych zespołów koncen-
truje się na innym aspekcie badań, niemniej 
jednak ich wspólnym mianownikiem pozostaje 
problem automatycznej ekstrakcji sieci za 
pomocą technik przetwarzania języka natural-
nego. Pierwsze prace dotyczyły analizy utworów 
dramatycznych, gdzie połączeniem między 
bohaterami (postaciami) było ich występowanie 
w tej samej scenie. Pierwsze właściwości  
takich sieci zostały pokazane na przykładzie 
dzieł Szekspira [5] i następnie porównane  
z dramatami chińskimi. Jedną z najważniejszych 
poczynionych obserwacji była znacząca różnica 
w ilości połączeń społecznych (liczba 
znajomych) centralnych postaci z dzieł eu-
ropejskich, wokół których koncentruje się cała 
sieć w porównaniu z chińskimi, gdzie postacie 
miały bardziej równomiernie rozłożoną licz- 
bę znajomych w społeczności. Naukowcy  
z Harvardu, wśród nich Martin Nowak [6], 
szukali asocjacji pomiędzy różnymi hasłami 
pojawiającymi się w zbiorze książek 
zdigitalizowanych przez Google. Powstały  
mapy semantyczne ukazujące np. natężenie 
występowania pojęć typu „grypa hiszpanka”  
w okresie następującym po pandemii. Jednak 
punktem wyjścia do niniejszej analizy są prace 
grupy z Uniwersytetu Columbia, w których  
m.in. wyekstrahowano sieci kontaktów 
konwersatoryjnych bohaterów dziewiętnasto-
wiecznych powieści wiktoriańskich [7]. W tym 
celu skonstruowano algorytm oparty na uczeniu 
maszynowym, który na początku ustala listę 
bohaterów. W związku z przyjętą definicją sieci 
kontaktów, poprzez sieć konwersatoryjną 
uznawane są sytuacje dialogowe w postaci 
rozmowy oraz tekstu akapitowego zarówno  
w formie mowy niezależnej, jak i zależnej.  
Tak utworzone sieci pokazują np. zasadniczą 
różnicę między pierwszo- a trzecioosobową 
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narracją. W relacji trzecioosobowej powiązania 
w sieci są w miarę równomiernie rozłożone,  
w przeciwieństwie do koncentracji na „ja”  
w relacji pierwszoosobowej. Uznaliśmy jednak, 
iż zawężenie interakcji społecznych do 
konwersacji, bardzo sensowne z punktu 
widzenia automatycznej ekstrakcji, niestety 
wymaga uzupełnienia i weryfikacji poprzez 
porównanie z wizją czytelników. Tak wąsko 
rozumiane sieci korelowano tylko z wynikami 
kwestionariuszy, wypełnionych przez osoby, 
którym podano wytyczne zaznaczania interakcji 
zgodnie z algorytmem automatycznej anotacji. 
W związku z tym człowiek anotował interakcję 
według podobnych reguł, którymi również 
posługiwał się algorytm, w związku z tym 
wysoka zgodność między metodami była 
spodziewana. 
 
2. Wybór materiału  

i koncepcja badania 
 
Znając dotychczasowy stan wiedzy w dziedzinie 
cyfrowej humanistyki, wybraliśmy praktycznie 
nieporuszany temat percepcji sieci samej  
w sobie (czyli abstraktu niezależnego od 
nadawcy i odbiorcy). W tym celu po-
stanowiliśmy przeprowadzić eksperyment,  
w którym porównywane byłyby komputerowe 
algorytmy ekstrakcji sieci z subiektywną 
percepcją uczestników badań. Samo 
zróżnicowanie charakterologiczne czytelników  
i ich opinii jest również istotne dla badania,  
a nawet najważniejsze z perspektywy tego 
artykułu. Do pracy nad tekstem wybraliśmy tom 
opowiadań Sherwooda Andersona Winesburg, 
Ohio, należący do kanonu literatury anglo-
saskiej. Wybór ten argumentowany jest treścią 
utworu:  mamy tu do czynienia z opisem życia 
obyczajowego społeczności małego miasteczka, 
to właśnie interakcje społeczne budują więc 
fabułę opowieści (co próbowaliśmy później 
weryfikować ilościowo). Warto wspomnieć 
także o dużej liczbie bohaterów, którzy tworzą 
zamknięty zbiór postaci, pojawiających się  
w całym zbiorze opowiadań Andersona [8]. 
Utwory tego twórcy są też na tyle krótkie (średni 
czas czytania pojedynczego opowiadania, 
oszacowany na podstawie badania pilotażowego, 
to jedna godzina), aby nie stanowiło to bariery 
dla respondentów (odpowiedź na pytania 
wymagała oczywistej znajomości tekstu).  

Konkretne metody komputerowe oraz 
sposób zbierania informacji o perspektywach 
czytelniczych zostały opracowane tak, aby 
można było powtórzyć badanie na każdym 
tekście, jednakże ze względu na powyższe 

zasady zostały one przeprowadzone właśnie na 
opowiadaniach o Winesburg.  
 
3. Postrzeganie działania społecznego 
 
3a) Operacjonalizacja badania 
 
Przed ustaleniem ostatecznej wersji ankiety 
wysłanej do respondentów, rozważaliśmy różne 
sposoby rozumienia interakcji. Wynikiem był 
kompromis między chęcią zebrania jak 
największej ilości informacji a naukowymi 
standardami sprawdzalności oraz porównywal-
ności. W związku z eksploracyjnym charakterem 
badań (nie wiedzieliśmy do końca, czego 
możemy się spodziewać), przedstawiamy kilka 
kontekstów, które również powinny zostać 
uwzględnione. Ostatecznie do naszych 
szczegółowych badań wybraliśmy sieci, tak jak 
widzi je czytelnik, bez dodatkowych kon-
tekstów. W tym celu zostały przygotowane  
dwa zadania. Pierwsze, nazywane później 
komunikacyjnym, polegało na zaznaczaniu 
interakcji w trakcie czytania tekstu, a drugie – 
interakcyjne – na wypełnieniu macierzy 
interakcji wartościami wskazującymi na 
ważność relacji (znowu rozumianą tak, jak 
postrzega ją czytelnik). Pomimo ostatecznego 
wyboru najszerszej definicji interakcji, 
postanowiliśmy zasygnalizować w tym artykule 
również inne aspekty. 
 
3b) Podejście komunikacyjne 
 
Zaczęliśmy od teorii informacji i schematu 
nadawca – komunikat – odbiorca [9]. Oznacza to 
istnienie kierunku w kanale komunikacji, choć 
czasami trudne wydaje się ustalenie, kto jest kim 
w tej konstrukcji, przy pewnym rygorze jest to 
możliwe (mniej lub bardziej obiektywnie). 
Należy mieć na uwadze, że komunikat nie jest 
tylko wypowiedzią ustną bądź pisemną. 
Rozróżniamy również komunikaty niewerbalne, 
a także różne fizyczne i niefizyczne formy 
interakcji. Założyliśmy, że nadawca to osoba, 
która ma wpływ na odbiorcę. Przykładowe 
zdarzenie: jeśli myślę teraz o mojej dziewczynie 
i jej słowach wypowiedzianych poprzedniego 
dnia, to ma ona wpływ na mnie w tym 
momencie. Należy rozumieć „myślenie” jako 
komunikację, w procesie której odbieram 
informacje, uprzednio wysłane przez moją 
dziewczynę. Konsekwencją będą tu interakcje 
bezpośrednie explicite i pośrednie implicite.  
Tak więc ja, myśląc o mojej dziewczynie,  
będę odbierał wiadomość implicite,  
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w przeciwieństwie do komunikatu explicite, 
wysłanego przez nią wczoraj. 

Przykładowa sieć ukazująca interakcje 
rozumiane w kontekście komunikatów  
(rysunek 1) została wygenerowana przez jedną 
osobę, która notowała interakcje w trakcie 
czytania opowiadania The Teacher. Grubość 
połączenia jest sumą wszystkich zauważanych 
interakcji, a wielkość strzałki wskazuje na liczbę 
interakcji w danym kierunku. Utwór opowiada  
o romansie tytułowej nauczycielki z miej-
scowym dziennikarzem, jest to reprezentowane 
poprzez grubość połączenia między nimi. 
Natomiast poprzez kierunek interakcji można 
zauważyć, że to nauczycielka jest aktywną 
stroną w związku. W tym kontekście, 
pojedyncza interakcja explicite zaistniałaby, 
gdyby np. dwoje ludzi rozmawiało ze sobą. 
Ukryte działanie zostałoby oznaczone jako 
implicite, np. gdy jedna z postaci coś sobie 
przypomniała. Rozróżnienie między zdarzeniami 
explicite i implicite zostało usunięte z pełnego 
badania pilotażowego, pomimo że pozwalałoby 
na postawienie hipotezy, że interakcje, które 
możemy „zobaczyć”, są oceniane jako waż-
niejsze. Przeprowadzenie pogłębionych badań  
w tym zakresie wymagałoby przyjęcia innej 
metodologii, mocniej akcentującej czynnik 
humanistyczny. Pozostawiliśmy więc tę sprawę 
otwartą. 
 

 
Rys. 1a. Interakcje implicite 

 
 

 
 

Rys. 1b. Interakcje explicite 
 
3c) Podejście komunikacyjno-interakcyjne 
 
W celu uzupełnienia informacji, czytelnik miał 
zaznaczyć wagę połączeń między postaciami. 
Zestawione sieci (rysunek 2) dla zadania 
komunikacyjnego i interakcyjnego wyraźnie  
się różnią (są to zebrane wyniki badania 
pilotażowego).  

W ostatecznej wersji zrezygnowaliśmy  
z sieci skierowanej, a komunikat został 
zrzutowany na interakcję. Było to spowodowane 
brakiem możliwości odczytania kierunku 
przesyłania komunikatu przez opracowane przez 
nas algorytmy.  
 
 

 
Rys. 2a. Komunikaty z badania pilotażowego 

 
 

 
Rys. 2b. Interakcje z badania pilotażowego 
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4. Komputerowe metody ekstrakcji 
sieci 

 
W implementacji algorytmów staraliśmy się 
skupić na jak najbardziej „ludzkim” sposobie 
wykrywania interakcji, czyli tak, jak widziałby 
je człowiek. Jak wyjaśniono wcześniej, 
interakcja jest to coś więcej niż rozmowa, może 
być fizyczna, psychiczna itp. Pojawienie się 
dwóch bohaterów w określonej jednostce tekstu 
(akapit, zdanie) wydaje się prostym i dobrym 
wskaźnikiem szeroko zdefiniowanej interakcji 
między postaciami. Znacznie trudniejszym 
zadaniem było wprowadzenie istotności czyli 
wagi połączenia. Jest to nowy element nie 
pojawiający się we wcześniejszych publikacjach. 
To, co dla człowieka wydaje się banalne, nie 
daje się łatwo zaimplementować. Ostatecznie 
wagę interakcji uzyskuje się przez pomnożenie 
częstotliwości nazw postaci występujących  
w danym fragmencie (jednostce analizy). 
Kolejnym uproszczeniem było określenie, kto 
jest postacią, a kto nie. Przykładowo: czy 
wyimaginowaną przyjaciółkę dziennikarza 
uznać za bohaterkę? W końcu sami 
przygotowaliśmy arbitralnie listę bohaterów  
z aliasami. Należy pamiętać, że algorytm może 
pracować w dwóch trybach: zdaniowym 
(jednostkami analizy są poszczególne zdania) 
oraz akapitowym (jednostkami analizy są 
poszczególne akapity). 
 
5. Specyfikacja badania 
 
Badanie zostało przeprowadzone w postaci 
ogólnodostępnej ankiety. Respondenci zostali 
poproszeni o wypełnienie czterech stron: for-
mularza zgody, pierwszego zadania (rysunek 3), 
drugiego zadania (rysunek 4) i metryczki.  
W zadaniu pierwszym i drugim istotność 
interakcji była oceniana w zakresie 0–10.  
W metryczce pytaliśmy o różne czynniki 
demograficzno-społeczne, np. wiek, płeć, rodzaj 
wykształcenia. Do głównego badania wy-
braliśmy opowiadanie The Philosopher,  
w którym opisywane są perypetie młodego 
lokalnego dziennikarza. Osią fabuły są tu jego 
rozmowy z przyjacielem, lekarzem. Analiza 
wyników była anonimowa, ale badani mogli 
zostawić nam adres kontaktowy. Ostatecznie 
ankietę w całości wypełniło trzydzieści sześć 
osób (niestety, mieliśmy bardzo duży odsetek 
odrzuceń, gdyż ankieta była rozpoczynana 
ponad dwieście razy), głównie z Wielkiej 
Brytanii i USA. Badanie zostało prze-
prowadzone w języku angielskim, dużą grupę 

respondentów tworzyli jednak nienatywni 
użytkownicy języka angielskiego (studenci). 
 

 
 

Rys. 3. Formularz do wypełniania zadania 
pierwszego komunikacyjnego z najważniejszymi 

wytycznymi 
 
 

 
 
Rys. 4. Formularz do wypełniania zadania drugiego 

interakcyjnego z najważniejszymi wytycznymi 
 
6. Analiza danych 
 
6a) Budowa sieci 
 
W celu porównania powyższych metod (dwóch 
opartych na odpowiedziach respondentów: 
pierwszej komunikacyjnej i drugiej interakcyjnej 
oraz dwóch komputerowych: akapitowej  
i zdaniowej) dokonano normalizacji wyników 
(ponieważ każda metoda posiadała inną skalę). 
Uzyskane sieci można przedstawić graficznie 
(rysunek 5). Widać, że wyglądają one podobnie. 
Najważniejsze połączenie z punktu widzenia 
fabuły (pomiędzy dziennikarzem a doktorem)  
w każdej metodzie jest uwypuklone. Zauważalną 
różnicą jest za to różna ilość połączeń  
w sieciach. Zadanie pierwsze – komunikacyjne 
wykazuje najmniej połączeń (16), a drugie – 
interakcyjne najwięcej (23), podczas gdy 
algorytm akapitowy daje wynik pośredni (21).  
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Rys. 5. Uzyskane sieci społeczne opowiadania The 

Philosopher z zadania pierwszego – 
komunikacyjnego (u góry), z zadania drugiego –

interakcyjnego (u dołu) oraz algorytmu akapitowego 
(w środku) 

 
 

Tab. 1. Statystyki sieci społecznych uzyskane  
z opowiadania The Philosopher 

 
 Zadanie 

pierwsze –
komunikacyjne 

Zadanie 
drugie –

interakcyjne 

Algorytm 
akapitowy

Liczba 
połączeń 

16 24 21 

Gęstość 
sieci 

0,103 0,153 0,135 

Średnia 
krotność 
wierzch. 

2,45 3,69 3,23 

 
6b) Korelacja między metodami [10] 
 
Najważniejszym zagadnieniem projektu było 
porównanie wyników uzyskanych od 
respondentów oraz za pomocą algorytmów 
(tabela 2). Zauważmy, że algorytm zdaniowy 
lepiej koreluje z zadaniem komunikacyjnym,  
a algorytm akapitowy lepiej z zadaniem 
interakcyjnym. Mimo to, ostatecznie w ze-

stawieniu ze zdaniowym, lepiej wypada 
algorytm akapitowy. Oznacza to konflikt między 
holistycznym ujęciem nauk przyrodniczych  
a paradygmatem czynnika humanistycznego  
w naukach społecznych. Mianowicie, uzależ-
nienie skuteczności metody algorytmicznej od 
sposobu zadania pytania respondentowi nie 
pozwala na opracowanie uniwersalnego 
narzędzia komputerowego odwarzającego sieci 
powiązań między postaciami. 
 

Tab. 2. Macierz korelacji pomiędzy sieciami 
otrzymanymi od respondentów  

i za pomocą algorytmu 
 

 Algorytm 
akapitowy 

Algorytm 
zdaniowy 

AD 1 
(komunikacyjna) 

0,84 
 

0,91 
 

AD 2 
(interakcyjna) 

0,70 
 

0,58 
 

 
6c) Korelacje pomiędzy odpowiedziami 

respondentów 
 
Porównajmy teraz korelacje pomiędzy sieciami 
uzyskiwanymi przez tych samych respondentów 
w zadaniu pierwszym – komunikacyjnym  
i drugim – interakcyjnym. Zgodność odpowiedzi 
spróbowaliśmy wyjaśnić za pomocą zmiennych 
niezależnych, podanych przez respondenta  
w metryczce za pomocą regresji logistycznej 
zmiennych o wymiarze nominalnym (tabela 3). 
Okazało się, że tylko rodzaj wykształcenia ma 
istotny statystycznie wpływ na te korelacje: 
tylko respondenci o wykształceniu ścisłym 
odpowiadali w wyraźnie podobny sposób. I tak: 
osoba z wykształceniem ścisłym wykazuje się 
większą powtarzalnością w obu zadaniach. 
 
Tab. 3. Regresja logistyczna zmiennych nominalnych 
pokazująca relację między wykształceniem ścisłym  
a zgodnością w uzupełnianiu zadania pierwszego –
komunikacyjnego oraz drugiego – interakcyjnego 

 

Wykształcenie Parametr p-Value 

Artystyczne  
i humanistyczne 

   0,05   0,37 

Nauki społeczne – 0,03    0,71 

Nauki ścisłe i medyczne     0,16 < 0,01 
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6d) Testowanie tworzenia trójkąta Freytaga 
(punkt kulminacyjny) 

 
Ostatnim etapem naszej analizy było zbadanie 
zdolności predykcyjnych dynamicznych 
charakterystyk sieci do odzwierciedlenia 
kulminacji napięcia charakterystycznego dla 
większości utworów literackich. Polegało to na 
zbadaniu intensywności i znaczenia interakcji  
w czasie. Nasza hipoteza zakładała, że suma  
i intensywność interakcji będzie odpowiadać 
budowaniu napięcia w narracji. W tym celu 
sprawdziliśmy, czy charakterystyczny trójkąt 
Freytaga [11] może być otrzymany auto-
matycznie. Dzięki temu uzyskaliśmy metodę 
ilościową, ale wynik jakościowy. W tym celu 
wykorzystaliśmy dane z zadania pierwszego – 
komunikacyjnego oraz wyniki algorytmu 
akapitowego. Podzieliliśmy zebrane dane na 
cztery partie zgodnie z chronologią czasową,  
z tym że dla metody komputerowej ten podział 
miał miejsce wedle liczby wierszy, a z danych 
ankietowym wydzieliliśmy równoliczne 
kwartyle. Po utworzeniu wykresu z danych 
(rysunek 7), okazało się, że nie otrzymaliśmy 
oczekiwanej formacji. Możemy interpretować to 
na różne sposoby, np. że komputer znajduje 
wiele interakcji między postaciami na począt- 
ku, ponieważ autor przedstawia większość 
bohaterów właśnie w tym miejscu. Respondenci 
za to w miarę jednorodnie oznaczają inten-
sywność interakcji, z tym że obserwujemy 
niewielką tendencję wzrostową wraz z upływem 
czasu. 

 
 

Rys. 7. Konstrukcja antytrójkąta na podstawie 
interakcji zebranych od respondentów w zadaniu 

pierwszym – komunikacyjnym oraz wygenerowanych 
przez algorytm akapitowy 

 
7. Wnioski i spekulacje 
 
Odkrywanie sieci społecznych w literaturze 
okazało się pasjonującym tematem, w którym 
wiele jest jeszcze do zrobienia, ponieważ nadal 

jest to pionierski obszar badań. Opracowaliśmy 
metody pozyskiwania sieci na podstawie ankiet 
czytelników, które mogą zostać wykorzystane 
do analizy dzieł innych niż Winesburg, Ohio, 
choć już na podstawie uzyskanych wyników 
możemy wyciągnąć pewne wnioski i postawić 
nowe hipotezy badawcze. W naszych badaniach 
uprościliśmy sposób zbierania informacji, w celu 
zachowania możliwości porównania z również 
wypracowanymi przez nas metodami kom-
puterowymi, m.in. dlatego nie umieściliśmy 
respondenta w żadnym konkretnym kontekście 
czytelniczym. Już przedwstępna analiza 
pokazała, że sposób zadawania pytań ma 
znaczenie. Zamiast pytania o interakcje 
odczytywane przez czytelnika (ang. reader 
world), można rozważyć znaczenie interakcji dla 
fabuły (ang. story world). W ten sposób 
percepcja czytelnicza zostałaby ukierunkowana 
na świat przedstawiony w utworze, nie zaś na 
jego subiektywną wizję. Być może zmieniłoby 
to uzyskane wyniki i zbliżyłoby metody 
ankietowe do komputerowych. Pozostaje to 
jednak otwartym zagadnieniem, podobnie jak 
pytanie o związek między interakcjami typu 
implicite i explicite. Jednak, odnosząc się do 
uzyskanych przez nas wyników, najważniejsze 
wydają się korelacje między rezultatami ankiet 
oraz algorytmów (tabela 2). Niezmiernie 
ciekawym aspektem jest inny poziom korelacji 
pomiędzy odpowiednimi metodami kom-
puterowymi a różnymi zadaniami czytelniczymi, 
co wskazuje na niejednoznaczność w sposobach 
opisywania interakcji i wrażliwość na czynniki 
zewnętrzne. Oznaczać to może, że nie istnieje 
jedna uniwersalna metoda ukazująca sieć 
społeczną w utworze literackim, co jest 
paradygmatem wciąż rozwijającej się dziedziny 
nauki, jaką jest NLP. Interesujące wydaje się 
również zaprezentowanie (tabela 3) istotnego 
statystycznie związku między sposobem 
postrzegania sieci a wykształceniem (reprezen-
tanci nauk ścisłych budują sieci bardziej 
powtarzalne niż reszta). Na koniec 
sprawdziliśmy, że mierząc intensywność 
interakcji, nie możemy przełożyć tego bezpo- 
średnio na budowanie napięcia w utworze. 

Podsumowując, wydaje nam się, że 
poruszyliśmy wiele wątków, jakie niesie ze sobą 
wykorzystanie analizy sieci społecznych  
w literaturze, która ze względu na charakter 
ilościowy – może być narzędziem 
uzupełniającym w warsztacie współczesnego 
humanisty. Opisana metodologia może pomóc  
w weryfikowaniu hipotez odnoszących się  
do konkretnych tekstów, autorów czy też ogólnie 
– literatury. Opisane tu narzędzie jest na tyle 
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uniwersalne, że może zostać użyte – po 
dokonaniu niewielkich modyfikacji – w analizie 
innych tekstów literackich, tworzonych w 
różnych językach (choć po polsku tylko 
częściowo, gdyż cyfrowy korpus języka 
polskiego dopiero od niedawna daje się 
stosować w badaniach stricte ilościowych 
[12, 13, 14]).  
 
8. Podziękowania 
 
Opisane badanie zostało zrealizowane  
w Centrum Analizy Układów Złożonych przy 
Uniwersytecie w Yorku (Wielka Brytania),  
w ramach szkoły letniej [15]. Duży wkład  
w projekt mieli również pracownicy Centrum: 
Dan Franks, Elva Robinson, Richard Walsh  
oraz John Forrester. 
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Social networks analysis in discovering  

the narrative structure of literary fiction 
 

A. JARYNOWSKI, S. BOLAND 
 

In our paper we would like to make a cross-disciplinary leap and use the tools of network theory to understand 
and explore narrative structure in literary fiction, an approach that is still underestimated. However, 
the systems in fiction are sensitive to reader’s subjectivity and attention must to be paid to different methods of 
extracting networks. The project aims at investigating into different ways social interactions are read in texts 
by comparing networks produced by automated algorithms-natural language processing (NLP) with those 
created by surveying more subjective human responses. Conversation networks from fiction have been already 
extracted by scientists, but the more general framework surrounding these interactions was missing. 
We propose several NLP methods for detecting interactions and test them against a range of human 
perceptions. In doing so, we have pointed to some limitations of using network analysis to test literary theory 
(e.g. interaction, which corresponds to the plot, does not form climax). 
 

 
Keywords: social network analysis, natural language processing, narration. 
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Procedura recenzowania i kwalifikowania artykułów naukowych  
do wydania w „Biuletynie Instytutu Systemów Informatycznych” 

 
1. Nadesłany do redakcji autorski materiał naukowy, w formie pliku, musi być przygotowany 

przez autorów zgodnie z szablonem udostępnionym na stronie internetowej czasopisma. 

2. Nadesłany artykuł podlega wstępnej ocenie merytorycznej przez redaktora naczelnego 

czasopisma. W przypadku, gdy artykuł nie jest zgodny z profilem czasopisma lub gdy nie 

jest przygotowany zgodnie z wymaganiami redakcji, zostaje odesłany do autora. 

3. Jeśli artykuł spełnia wstępne wymagania, redaktor naczelny po konsultacji z redaktorem 

tematycznym przekazuje artykuł do recenzenta specjalizującego się w danej dziedzinie.  

4. Lista recenzentów jest podawana do publicznej wiadomości raz w roku, w pierwotnej 

(papierowej) wersji czasopisma. 

5. Recenzenci znają tożsamość autorów, ale autorzy nie znają tożsamości recenzentów. 

Obowiązuje jednak zasada, aby między autorem a recenzentem nie było konfliktu interesów. 

6. Recenzja ma formę pisemną i jest sporządzona na specjalnie przygotowanym w tym celu 

formularzu. 

7. Uwagi recenzenta wymagające dokonania przez autora poprawek są przekazywane autorowi 

przez redakcję. 

8. Zastrzeżenia zgłoszone przez autora do recenzji są przekazywane recenzentom przez 

redakcję. 

9. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń autora i odpowiedzi recenzenta na zgłoszone przez autora uwagi, 

redaktor naczelny podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu. 

10. Opublikowane mogą być artykuły, które otrzymały pozytywną recenzję lub uzyskały 

akceptację redaktora naczelnego po rozpatrzeniu uwag autora do recenzji i odpowiedzi 

recenzenta na zgłoszone przez autora uwagi. 
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