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Wielokryterialne mechanizmy wspomagania podejmowania decyzji 
medycznych w modelu repozytorium w oparciu o wzorce 

 
A. AMELJAŃCZYK 

e-mail: aameljanczyk@wat.edu.pl 
 

Instytut Systemów Informatycznych 
Wydział Cybernetyki WAT 

ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 
 

 
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania mechanizmów wnioskowania diagnostycznego 
wykorzystujących wzorce zdefiniowane w wielokryterialnej przestrzeni danych medycznych pacjenta. 
Mechanizmy takie mogą być zastosowane w procedurach wspomagania rozstrzygnięć medycznych w węzłach 
decyzyjnych ścieżek klinicznych na etapie wstępnego diagnozowania. Istotą przedstawionej koncepcji 
jest wyznaczenie zbioru diagnoz, które są najbardziej prawdopodobne przy stwierdzonych symptomach 
chorobowych i czynnikach ryzyka, oraz jego rankingu. 

 
Słowa kluczowe: komputerowy system wspomagania decyzji medycznych, ścieżka kliniczna, wzorzec 
medyczny, optymalizacja wielokryterialna, zbiór Pareto 
 
 
 
1. Wprowadzenie  
 
Praca jest kontynuacją rozważań przed-
stawionych w [4, 5, 7] w aspekcie wykorzystania 
metodyki optymalizacji wielokryterialnej do 
konstruowania mechanizmów wnioskowania  
w obszarze tzw. węzłów decyzyjnych ścieżek 
klinicznych [2, 13]. W zależności od spełnienia 
warunków zdefiniowanych w dowolnym węźle 
decyzyjnym ścieżki klinicznej dalszy jej 
przebieg jest „wysterowany” do realizacji  
w odpowiedniej gałęzi. 

Mechanizm sterowania może być realizo-
wany bezpośrednio przez personel medyczny  
lub też z uwzględnieniem wspomagania kom-
puterowego. Proces ten odbywa się w oparciu  
o oprogramowane algorytmy wnioskowania 
diagnostycznego. Podstawą konstrukcji takich 
algorytmów są modele stanu zdrowia pacjenta 
oraz modele (wzorce) jednostek chorobowych. 
Wynikiem realizacji algorytmu jest sugestia 
(propozycja) kolejnych działań diagnostycznych 
w ramach realizowanej ścieżki klinicznej. 
Ogólna idea mechanizmu wspomagania, w 
zależności od przyjętej koncepcji modelowania 
(np. sieci bayesowskie [16, 26], zbiory rozmyte 
[1, 29, 32], zbiory przybliżone [12, 20], modele 
pajęczynowe [8], czy też koncepcje wzorców 
[5]), polega na wyłonieniu listy najbardziej 
prawdopodobnych diagnoz, a następnie wy-
braniu optymalnego zestawu dodatkowych 

badań specjalistycznych pozwalających przy-
bliżyć ostateczną diagnozę.  

Iteracje tego typu są wykonywane naj-
częściej aż do momentu ustalenia diagnozy  
w postaci zbioru jednoelementowego. 

Na szczególną uwagę w procesie 
diagnozowania zasługuje etap wstępnego 
kwalifikowania medycznego w oparciu o sym-
ptomy (objawy) choroby oraz analizę tzw. 
czynników ryzyka [2, 13]. Kolejne etapy 
diagnozowania odbywają się już głównie na 
podstawie wyników dodatkowych badań spe-
cjalistycznych. 

 
2. Rozszerzony model opisowy 

jednostki chorobowej 
 
Z każdą jednostką chorobową wiąże się zespół 
objawów, zbiór czynników ryzyka oraz zbiór 
„chorobowych” wartości parametrów medycz-
nych możliwych do uzyskania w wyniku badań 
specjalistycznych. 

Rozszerzony model jednostki chorobowej 
powinien zatem zawierać trzy segmenty: 
• opis symptomów (objawów) typowych dla 

danej choroby [2, 10, 13, 28] 
• opis czynników ryzyka związanych z chorobą 

[2, 14, 24] 
• opis „chorobowych zakresów” wartości 

parametrów medycznych [10, 15, 28]. 
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Formalnie, matematyczny model opisowy 
( )mM  jednostki chorobowej { }M,...,1=∈ Mm  

możemy przedstawić następująco [5, 6, 7]: 
 

( ) ( )PRS mmmm ,,=M ,  (2.1) 
gdzie: 
Sm − zbiór numerów symptomów (objawów) 
choroby .Mm∈  

( ){ } MmSsssS m
mK

m
k

mm ∈⊂= ,...,,,...,1  (2.2) 
 

Zbiór S  to zbór numerów wszystkich sym-
ptomów jednostek chorobowych ujętych  
w repozytorium (oczywiście N⊂S ). 

( )mK  – liczba symptomów jednostki 
chorobowej .Mm∈  
Rm  − zbiór numerów czynników ryzyka 
choroby .Mm∈  

( ){ } MmRrrrR m
mL

m
l

mm ∈⊂=  ,,...,,...,1  (2.3) 
 

Zbiór R  to zbiór numerów wszystkich 
czynników ryzyka jednostek chorobowych 
ujętych w repozytorium ( )N⊂R . 

( )mL  − liczba czynników ryzyka jednostki 
chorobowej .Mm∈  
Pm  − zbiór numerów parametrów medycznych 
jednostki chorobowej .Mm∈  

( ){ } MmPpppP m
mN

m
n

mm ∈⊂=  ,,...,,...,1  (2.4) 
 

Zbiór P  to zbiór numerów wszystkich 
parametrów medycznych (których wartości 
mogą być mierzone w trakcie specjalistycznych 
badań medycznych) jednostek chorobowych 
ujętych w repozytorium ( )N⊂P . 

( )mN  − liczba parametrów medycznych 
jednostki chorobowej .Mm∈  

W rozpoznaniu każdej takiej jednostki 
poszczególne symptomy chorobowe, czynniki 
ryzyka i wartości odpowiednich parametrów 
medycznych mają różne znaczenie (mają różny 
„ciężar gatunkowy”) [10, 14, 24, 28]. 
Niech zatem liczby (określane przez ekspertów): 
 

( ) [ ] Ss    ,s mm
k

m
k ∈∈ 10 ,α  

( ) [ ] Rr    ,r mm
l

m
l ∈∈ 10 ,β  

( ) [ ] Pp    ,p mm
n

m
n ∈∈ 10 ,γ  

 
oznaczają „stopień ważności” poszczególnych 
parametrów z obszaru symptomów, czynników 
ryzyka i badań dodatkowych w diagnozowaniu 
jednostki chorobowej nr .Mm∈  
 

3. Mechanizm wstępnego 
rozpoznawania choroby 

 
Zazwyczaj w wyniku pierwszej wizyty u lekarza 
zostają stwierdzone symptomy (objawy) 
choroby, jak też występowanie możliwych 
czynników ryzyka choroby [2]. 

Przykładami symptomów chorobowych 
mogą być np. powiększenie węzłów chłonnych, 
zmiany skórne, gorączka, utrata apetytu, 
biegunka, nocne poty, spadek masy ciała, 
zawroty głowy, bóle głowy, bolesność uciskowa 
brzucha, krwawienie, itp. [13, 14, 24]. 

Czynniki ryzyka to przykładowo: podeszły 
wiek, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, 
permanentny stres, nadwaga, nadużywanie 
alkoholu, obciążenia rodzinne daną chorobą, 
tłusta dieta, siedzący tryb życia, otyłość 
brzuszna, cukrzyca typu 2, skłonność do depre-
sji, itp. [2, 24, 28]. 

Załóżmy, że w wyniku wstępnego etapu 
rozpoznania stwierdzono u pacjenta Xx∈  
występowanie zbioru ( )  SxSo ⊂ symptomów 
chorobowych oraz zbiór czynników ryzyka 

( ) .RxRo ⊂  
( ) ( ){ }
( ) ( ){ },0,

0,
>∈=
>∈=

rxwRrxR
sxwSsxS

o

o  ,
       (3.1) 

przy czym ( )sxw ,  − stopień „nasilenia się 
występowania” symptomu Ss∈  (ustalony 
przez lekarza w skali [0,1] w czasie pierwszej 
wizyty) oraz podobnie ( )rxw ,  − stopień 
„nasilenia się występowania” czynnika ryzyka  
nr r u badanego pacjenta (również w skali [0,1]). 
Zbiór ( )SoM  chorób sugerowanych zestawem 
występujących symptomów określimy na-
stępująco: 

( ) ( ){ }φ≠∩∈= SS m
oo xMmSM . (3.2) 

Podobnie zbiór ( )RoM  chorób związanych  
z występującymi czynnikami ryzyka określimy 
następująco: 

( ) ( ){ }φ≠∩∈= RR m
oo xMmRM . 

Kolejnym krokiem będzie ustalenie łącznego 
zbioru możliwych chorób wstępnego rozpo-
znania. Wstępnym oszacowaniem może być 
zbiór  

( ) ( )RS ooo MMM ∪=   (3.3) 
lub bardziej radykalnie: 

( ) ( )RS ooo MMM ∩= .  (3.4) 
Takie podejście w ustalaniu wstępnego 

rozpoznania jest jednak ryzykowne ze względu 
na możliwość występowania czynników ryzyka 
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lub symptomów jednocześnie kilku chorób oraz 
trudność precyzyjnego ich określenia. 

Ogólny schemat procesu diagnozowania 
medycznego (bez zbędnych szczegółów)  
w dużym przybliżeniu można przedstawić na-
stępująco: 

 
 

Rys. 1. Schemat procesu diagnozowania 
 
Bardziej wiarygodną regułą wnioskowania 

jest postępowanie polegające na analizie wielo-
kryterialnej, bazującej na ustalaniu rankingów 
możliwych chorób wynikających ze stwier-
dzonych symptomów chorobowych oraz 
czynników ryzyka. Kolejnym krokiem jest 
połączenie wyników obu rankingów w postaci 
zadania optymalizacji dwukryterialnej. 

 
4. Wielokryterialne mechanizmy 

wyznaczania zbioru chorób 
wstępnego rozpoznania 

 
Dysponując danymi pacjenta Xx∈  odnośnie 
występowania symptomów chorobowych  
oraz czynników ryzyka w postaci liczb 

( ) ( )xSssxw o∈,  ,  oraz ( ) ( )xRrrxw O∈ ,,  
możemy określić „odległość stanu zdrowia 
pacjenta” od wzorców potencjalnych chorób 
zawartych w zbiorach ( )SoM  i ( )RoM . 
Możemy tego dokonać w następujący sposób. 

Model aktualnego stanu zdrowia pacjenta 
Xx∈ , zdefiniowany na podstawie 

występujących symptomów chorobowych  
i czynników ryzyka, przyjmie postać pary: 

( ) ( ) ( )( ) ,,, Xxxfxfxf
RS

∈=    (4.1) 
gdzie: 
 ( ) ( ) ( )( ) , xSssxwxf oS ∈= ;,  

( ) ( ) ( )( )xRrrxwxf oR ∈= ;, , 

symbolami ( )ms
*

 i ( )mr
*

 oznaczymy wzorce 
choroby nr m odpowiednio w aspekcie 
symptomów i czynników ryzyka [5, 14]. 

Symbolem ( ) ( ) Mmmsxfd S ∈⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ,  

*

,1  oznaczmy 

odległość stanu zdrowia pacjenta x 
(wynikającego z występujących symptomów)  
od wzorca choroby Mm ∈ , zdefiniowanego  
na podstawie symptomów chorobowych,  
i analogicznie oznaczmy symbolem 

( ) ( )( ) Mmmrxfd R ∈     
*

2 ,,  odległość stanu 
zdrowia pacjenta x (wynikającego z wy-
stępujących czynników ryzyka) od wzorca 
choroby Mm ∈ , zdefiniowanego na podstawie 
czynników ryzyka. 

Zbiór ( )( )xS 0M  „najbardziej prawdo- 
podobnych” chorób ze względu na symptomy 
chorobowe wyznaczymy następująco: 

 

( )( ) ( ) ( )( ){ =∈= msxfdmxS so

***

,1M M o  

( ) ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

∈
mx sfd s

m o

*
1 ,min  

M
.                   (4.2) 

Z kolei zbiór ( )( )xRoM  „najbardziej 
prawdopodobnych” chorób ze względu na 
występujące czynniki ryzyka wyznaczymy 
następująco: 

( )( ) { ( ) =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛∈=

***

, mrxfdmxR Roo  M 2M

( ) ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

∈
mrxfd Rm o

*
2 ,min   

M
.   (4.3) 

Część wspólna tych zbiorów 

( )( ) ( )( )xx RS oo MMM ∩=
*

 najczęściej jest 
jednak zbiorem pustym [3]. 

Interesującą propozycję w zakresie 
wyznaczenia zbioru chorób, najbardziej 
prawdopodobnych jednocześnie z punktu 
widzenia zbioru występujących symptomów 
oraz czynników ryzyka, oferuje teoria 
optymalizacji wielokryterialnej [3, 31].  
Ustalając odpowiedni model „preferencji 

ZBIÓR  
STWIERDZONYCH 

CZYNNIKÓW  
RYZYKA 

ZBIÓR STWIERDZONYCH 
SYMPTOMÓW 

CHOROBOWYCH 

PACJENT 

ZBIÓR B 
CHORÓB WSTĘPNEGO 

ROZPOZNANIA 

 
DODATKOWE BADANIA 

SPECJALISTYCZNE 

MECHANIZM 
WNIOSKOWANIA 

DIAGNOSTYCZNEGO 
WERYFIKACJA 

DIAGNOZY WSTĘPNEJ 

CZY 

1=B
NIE 

TAK 

DALSZE CZYNNOŚCI 
ŚCIEŻKI KLINICZNEJ 

MECHANIZM 
WSTĘPNEGO 

ROZPOZNAWANIA 
CHOROBY 
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diagnostycznych” R , możemy zadanie takie 
zdefiniować w postaci  

( )( )Rmdo ,,M ,   (4.4) 
gdzie: 

( ) ( ) ( )( ) M  ∈= mmdmdmd ,, 21 ,       (4.5) 
zaś: 

( ) ( ) ( )( )msxfdmd S

*

,11 = , 

( ) ( ) ( )( )mrxfdmd R

*

,22 = ,        (4.6) 

R  − model preferencji diagnostycznych [3]. 
W praktyce najczęściej brane są pod uwagę trzy 
następujące warianty preferencji: 
1) symptomy chorobowe i czynniki ryzyka są 

tak samo ważne, 
2) ważniejsze są symptomy choroby, 
3) ważniejsze są czynniki ryzyka. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
diagnostycznego przypadek pierwszy jest do 
przyjęcia bez zastrzeżeń, gdyż w efekcie 
gwarantuje „szerszy” (bezpieczniejszy) zbiór 
wynikowy wstępnej diagnozy obejmujący dwa 
pozostałe przypadki [3, 31]. 

W przypadku dwóch kryteriów (4.5)  
i stosunkowo „małolicznego” zbioru Mo  
zadanie powyższe bardzo łatwo rozwiązać 
graficznie. Ilustracją takiego przypadku jest  
rys. 2. 

Obrazem [3] zbioru chorób M o  w kon- 
tekście odległości od stanu zdrowia pacjenta jest 
zbiór Y (rys. 2): 

( ) ( ){ }MRM oo mmddY ∈∈== 2 .       (4.7) 
 
Rozwiązaniem zadania (4.4) będzie zatem 

tzw. zbiór Pareto [3, 31], czyli zbiór tych chorób 
ze zbioru wstępnego oszacowania Mo , od 
których nie ma „bardziej prawdopodobnych”. 
Zbiór ten oznaczymy symbolem: 

Mo
o

R
N mM ∈

⎩
⎨
⎧

=  nie istnieje { }mm
o

o −∈M , 

że ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≤

o
mdmd  .                   (4.8) 

Zbiór M R
N  jest przeciwobrazem [3] zbioru 

Pareto Y R
N  . 

( ) ( ){ }YmdmYdM R
N

o

o

o
R
N

R
N ∈∈== − M1          (4.9) 

Ostatecznym czynnikiem rozstrzygającym 
może być w tej sytuacji tzw. „rozwiązanie 
kompromisowe” [31], które prowadzi 
najczęściej do rozwiązania jednoznacznego. 
 

 
Rys. 2. Wyznaczanie zbioru M R

N  chorób, od których 
nie ma bardziej prawdopodobnych 

 
W powyższym przykładzie wstępnym 

oszacowaniem zbioru możliwych chorób 
(zgodnie z zależnością (3.3)) jest zbiór 

{ }18,...,1=Mo . Zbiór M R
N  stanowią jednostki 

chorobowe o numerach 4, 6, 8, 9, 14 (przeciw- 
obraz zbioru Y R

N ). U pacjenta występuje zatem 
„podejrzenie wystąpienia” chorób o numerach 

Mm R
N∈ . Obliczając odległość obrazów tych 

chorób od obrazu y
*

 „utopijnej” (wirtualnej), 
„najbardziej prawdopodobnej” (ze względu na 
stwierdzone symptomy i czynniki ryzyka) 
choroby, możemy utworzyć ranking chorób do 
dalszych działań diagnostycznych.  

Współrzędne  choroby utopijnej ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= 21 yyy

***

,  

wyznaczymy następująco: 

( ) ( )mm dydy
oo mm

22

*
11

*
, minmin   

MM ∈∈
== .    (4.10) 

Najbliższą „najbardziej prawdopodobnej 
chorobie”, wynikającą ze stwierdzonych sym-
ptomów i czynników ryzyka, jest jednostka 
chorobowa nr 4. Praktycznie jednak do ostatecz-
nej decyzji lekarza powinien być przedstawiony 
„cały zbiór” Pareto oraz ranking jego 
elementów. 

Etap wstępnego diagnozowania [2, 15] jest 
szczególnie ważny w procedurze roz- 
poznawania chorób. Trafne „wytypowanie” 
podzbioru chorób, będących potencjalnym 
zagrożeniem, ma bowiem decydujący wpływ na 
strategię dalszych badań specjalistycznych. 
Badania specjalistyczne, ich rodzaj i kolejność 

•

•

• •

• •

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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przeprowadzenia decydują w głównym stopniu  
o kosztach i czasie badań, a w konsekwencji  
o koszcie, czasie i skuteczności leczenia 
pacjenta. 

 
5. Podsumowanie 
 
Przedstawioną w pracy procedurę postępowania 
można traktować jako wstępny proces 
diagnostyczny rozpoczynający każdą ścieżkę 
kliniczną. Prowadzi on do wygenerowania 
zbioru (stosunkowo mało licznego) tzw. chorób, 
od których nie ma bardziej prawdopodobnych. 
Kolejny etap procesu diagnozowania to wybór 
„optymalnego zestawu” dodatkowych badań 
ambulatoryjnych (klinicznych) pozwalający 
ostatecznie podjąć decyzję diagnostyczną, a na-
stępnie wybrać optymalną terapię. 

Ważnym rozszerzeniem prezentowanego 
modelu byłoby uwzględnienie możliwości wy-
stępowania u pacjenta kilku chorób jednocześnie 
(tzw. choroby współistniejące [13, 24]). Zbiór 
M o  należałoby w tym przypadku zamienić na 
„rodzinę podzbiorów” zbioru M o  
  2 o

o
MM → .        (5.1) 

Elementy zbioru 2 oM  należałoby wówczas 
traktować jako „pojedyncze” jednostki 
chorobowe. Zadanie poszukiwania „optymalnej 
diagnozy wstępnej” (4.4) przyjęłoby postać 
  ( )( )RWd      oM ,,2 ,       (5.2) 
gdzie funkcja ( )Wd  określałaby odległość stanu 
zdrowia pacjenta od wzorców poszczególnych 
możliwych podzbiorów W chorób współ-
istniejących (w tym również podzbiorów jedno-
elementowych) 
  RM 22 →od : .        (5.3) 

Liczby ( ) ( )WdWd 21   ,  oznaczałyby odleg-
łość stanu zdrowia pacjenta od wzorca pod-
zbioru W chorób współistniejących w aspekcie 
odpowiednio symptomów i czynników ryzyka 
( )M oW ⊂ . 

Porównanie rozwiązań zadań (4.4) i (5.2) 
przyniosłoby prawdopodobnie odpowiedź na 
zasadnicze pytania: czy rodzina podzbiorów 
zbioru Pareto z zadania (4.4) to zbiór moż-
liwych „zestawów chorób współistniejących”  
u badanego pacjenta; czy są one jednocześnie 
elementami zbioru Pareto w zadaniu (5.2); który 
„zestaw chorób współistniejących” jest naj-
bardziej prawdopodobny oraz na wiele innych 
pytań z obszaru diagnozowania możliwości 
występowania chorób współistniejących. 

Oddzielnym problemem procesu 
modelowania jest wybór postaci funkcji 

odległości d1  i d 2  oraz decyzja w zakresie 
przyjęcia odpowiedniego modelu preferencji R . 
Konkretne formuły matematyczne określające 
tzw. „funkcje odległości” wynikają z przyjętych 
koncepcji modelowania [8, 12, 16, 26]. Przy-
kładowo, w modelach bazujących na teorii sieci 
bayesowskich [26] są to odpowiednie rozkłady 
prawdopodobieństw warunkowych. W modelach 
bazujących na teorii zbiorów rozmytych [22, 23] 
są to funkcje przynależności do zbioru diagnoz 
wstępnych, a w modelach opartych na wzorcach, 
odpowiednio zdefiniowane metryki w tzw. 
przestrzeni życia [5, 7, 24]. Modele preferencji 
diagnostycznych [3, 25] w szczególnych sytua-
cjach nie muszą bazować na relacjach typu 
Pareto czy też „leksykografia”. Mogą to być 
relacje typu model pesymisty (optymisty) lub  
też tzw. „relacje preferencji kolektywnych”  
w przypadku diagnozowania w formule „kon-
sylium lekarskiego” [3, 25]. Cel niniejszej  
pracy to przedstawienie modelu wstępnego 
diagnozowania w taki sposób, aby możliwe było 
wykorzystanie w dalszych pracach bardzo 
bogatego i skutecznego zestawu możliwości, 
jakie oferuje teoria optymalizacji wielo-
kryterialnej. 
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Głównym rezultatem pracy jest model informatycznego modułu wspomagania decyzji w zakresie ustalania 
wstępnej diagnozy medycznej. Moduł ten na podstawie danych medycznych, symptomów chorobowych oraz 
czynników ryzyka pozwala generować zbiór jednostek chorobowych, od których nie ma bardziej prawdo-
podobnych (zbiór Pareto). Dodatkowo umożliwia dokonanie rankingu jednostek chorobowych ze względu
na odległość od tzw. punktu idealnego w przestrzeni chorób uwzględnionych w repozytorium. 

 
Słowa kluczowe: wstępna diagnoza medyczna, symptomy chorobowe, czynniki ryzyka, optymalizacja 
wielokryterialna, zbiór Pareto, punkt idealny 
 
1. Wprowadzenie  
 
Zadaniem modułu wspomagania decyzyjnego  
w zakresie ustalania wstępnej diagnozy medycz-
nej jest automatyczne wygenerowanie zbioru B 
jednostek chorobowych najbardziej prawdo-
podobnych [9]. Zbiór ten jest generowany  
na podstawie wprowadzonych danych 
dotyczących  stwierdzonych u pacjenta objawów 
chorobowych oraz czynników ryzyka. 
 

 
Rys. 1. Moduł informatycznego wspomagania 

ustalania wstępnej diagnozy medycznej 
 

Zbiór danych wejściowych (zasilających) 
moduł to zbiór danych stałych repozytorium 
(ustalenia ekspertów) oraz zbiór danych  
z wywiadu chorobowego, zawierający infor-
macje o stwierdzonych u pacjenta symptomach 
(objawach) chorobowych, stopniu ich nasilenia 
oraz informacje o stwierdzonych czynnikach 
ryzyka. Zbiór danych wynikowych to zbiór B 
potencjalnych chorób wstępnego rozpoznania 
[9] oraz ich ranking ułatwiający dalsze czyn-
ności diagnostyczne. Schemat przetwarzania 
danych w modelu wstępnego diagnozowania 
przedstawia rys. 2. 
 

 
Rys. 2. Schemat przetwarzania  

danych medycznych 
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2. Założenia dotyczące zbioru stałych 
danych bazowych repozytorium 

 
Zbiór niezbędnych danych bazowych 
repozytorium [15, 25, 27], które muszą być 
wprowadzone do systemu, składa się z danych 
eksperckich opisujących poszczególne jednostki 
chorobowe ze zbioru: { }Mm ,...,,...1=M   
w kontekście: 
a) objawów chorobowych, 
b) czynników ryzyka 
oraz danych dotyczących stopnia ważności 
poszczególnych objawów oraz czynników 
ryzyka w rozpoznaniu choroby .Mm∈  

Tak więc dla każdej jednostki chorobowej 
Mm∈  na podstawie ustaleń ekspertów należy 

zdefiniować zbiory: 

( ){ } ,,,,..., ...,1 MmsssS m
mK

m
k

mm ∈=    (2.1) 
gdzie sm

k  − numer k-tego symptomu 
występującego w chorobie ,Mm∈  oraz wektory 

( )S mα , charakteryzujące stopień ważności 
poszczególnych objawów w diagnozowaniu 
choroby Mm∈  

( ) ( ) ( ) ( )( )( )sssS m
mK

m
k

mm αααα ,..,,...,1= ,  (2.2) 

gdzie ( ) [ ]10 ,∈α sm
k  − stopień ważności k-tego 

symptomu w diagnozowaniu choroby Mm∈  
[9]. Liczby te muszą spełniać następujący 
warunek: 

( ) .,1∑
∈

∈=
Ss

Mm
mm

k

sm
k   α          (2.3) 

Analogicznie, w kontekście czynników ryzyka, 
należy zdefiniować zbiory: 

( ){ } MmrrrR m
mL

m
l

mm ∈=    ,,...,,...,1        (2.4) 

gdzie rm
l − numer (nazwa) l-tego czynnika 

ryzyka mającego znaczenie w diagnozowaniu 
choroby Mm ∈  oraz wektory ( )Rmβ , 
charakteryzujące stopień ważności wy-
stępowania poszczególnych czynników ryzyka, 
mających znaczenie w diagnozowaniu choroby 

.Mm∈  
( ) ( ) ( ) ( )( )( )rrrR m

mL
m
l

mm βββ=β ,...,,...,1 ,   (2.5) 
gdzie ( ) [ ]10 ,∈β rm

l  − stopień ważności l-tego 
czynnika ryzyka w diagnozowaniu choroby 

.Mm∈  Liczby te muszą spełniać dodatkowo 
następujący warunek: 

( ) .,1∑
∈

∈=
Rr

Mm
mm

l

rm
l   β         (2.6) 

Zbiory MmS m ∈  ,  oraz MmRm ∈  ,  wy-
znaczają bazowe zbiory symptomów i czyn-
ników ryzyka w rozpatrywanym repozytorium: 

., RS m
Mm

m
Mm

RS ∪∪
∈∈

==      (2.7) 

Wprowadzane do systemu dane bazowe 
w zakresie symptomów i czynników ryzyka 
zapiszemy następująco: 

( ) ( )SSSS Mm ,...,,...,1=M , (2.8) 
( ) ( )RRRR Mm ,...,,...,1=M .  (2.9) 

 
Analogicznie, bazowe dane eksperckie 

dotyczące stopni ważności poszczególnych 
symptomów i czynników ryzyka, wprowadzane 
do systemu, zapiszemy w postaci ciągów: 

( ) ( ) ( ) ( )( )SSS Mm ααα=α ,...,,...,1M ,   (2.10) 
( ) ( ) ( ) ( )( )RRR Mm βββ=β ,...,,...,1M .    (2.11) 
 
Podsumowując, zbiory stałych danych 

bazowych repozytorium stanowią dane zapisane 
zależnościami (2.8), (2.9), (2.10) i (2.11), co 
zapiszemy jako ciąg ( )MD : 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )MMMMM βα= ,,,RSD .(2.12) 
 
3. Założenia dotyczące zbioru danych 

zmiennych wprowadzanych  
do systemu 

 
Zbiór danych zmiennych (dotyczących wyników 
badań pacjentów Xx ∈ ), wprowadzany do 
systemu, to zbiory stwierdzonych objawów 
chorobowych wraz ze stopniem ich nasilenia 
oraz zbiory stwierdzonych czynników ryzyka 
(wraz ze stopniami nasilenia ich występowania) 
[2, 11, 14, 27]. 

Zbiór symptomów stwierdzonych u pa-
cjenta x na etapie diagnozowania wstępnego 
oznaczymy następująco: 

( ) ( ){ }0, >∈= sxwSsxS o ,  (3.1) 
gdzie ( )sxw ,  − stopień nasilenia się 
występowania symptomu chorobowego Ss ∈  
stwierdzony u pacjenta ,Xx ∈  przy czym 

( ) Sssxw ∈≤≤   ,  1,0 .         (3.2) 
 
Zbiór danych zmiennych dotyczący pa-

cjenta x, wprowadzonych do systemu, 
oznaczymy następująco: 

( ) ( )( ) [ ] ( ){ }xsSsxwsx SS oo ∈∈=   1,0x,, . (3.3) 
 

Zbiór czynników ryzyka stwierdzonych  
u pacjenta x na etapie diagnozowania wstępnego 
oznaczymy następująco: 
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( ) ( ){ }0, >∈= rxwSsxRo , (3.4) 
gdzie ( )rxw ,  − stopień nasilenia się wy-
stępowania czynnika ryzyka r u pacjenta x, przy 
czym  

( ) .1,0 Rrrxw ∈≤≤    ,  
 
Zbiór danych zmiennych pacjenta x w za-

kresie czynników ryzyka, wprowadzonych do 
systemu, oznaczymy następująco: 

( ) ( )( ) [ ] ( ){ }.1,0,,     x xrRrxwrx RR oo ∈∈=     (3.5) 
Podsumowując, zbiory danych zmiennych 

dotyczące diagnozowanych pacjentów stanowią 
dane zapisane następująco: 

( ) ( ) ( ) .   xxxD RS oo ,=   (3.6) 

Schemat przetwarzania danych na etapie 
wstępnego diagnozowania przedstawia rys. 3. 
 

 
Rys. 3. Etap wstępnego diagnozowania 

 
 

4. Dwukryterialny model modułu 
wyznaczania zbioru Pareto 
jednostek chorobowych  
wstępnej diagnozy 

 
Model stanu zdrowia pacjenta ,Xx∈  
zdefiniowany w oparciu o występujące sym-
ptomy chorobowe i czynniki ryzyka, ma 
następującą postać [9]: 
 

( ) ( ) ( )( ) Xxxxxf ff RS ∈=   ,,  
 

gdzie  ( ) ( ) ( )( ) ,   xssxwx Sf oS ∈= ;,  
 ( ) ( ) ( )( ).   xrrxwx Rf oR ∈= ;,  

Symbolem ( ) ( ) Mmmsxfd S ∈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
  ,  , 

*
1  

oznaczymy „odległość” stanu zdrowia pacjenta 
x, w kontekście występujących symptomów,  

od „wzorca ( )ms
*

” choroby .m  Analogicznie, 

symbolem ( ) ( ) Mmmrxfd s ∈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
  , , 

*
2 oznaczymy 

„odległość” stanu zdrowia pacjenta x,  
w kontekście występujących czynników ryzyka,  

od „wzorca ( )mr
*

” choroby m. W skrócie, 
wartości tych funkcji będziemy oznaczać 
następująco: 

( ) ( ) ( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= msxmx fdd S

*
11 ,,  ,       (4.1) 

( ) ( ) ( )⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= mrxmx fdd S

*
22 ,,  .       (4.2) 

Dla uproszenia zapisu wprowadzimy dodatkowo 
następujące oznaczenia: 

( ) ( ) ,, Mmxx SSS m
o

m
o ∈∩=          (4.3) 

( ) ( ) ., Mmxx RRR m
o

m
o ∈∩=          (4.4) 

 
Konkretne postacie funkcji odległości (4.1)  

i (4.2) są efektem złożonego procesu 
modelowania matematycznego [3], [8]. 

Najprostszą postacią tych funkcji mogą być 
następujące zależności: 

( )
( )

,,1,1 Mm
x

mx
S

S
d m

m
o

∈−=          (4.5) 

( )
( )

.,1,2 Mm
x

mx
R

R
d m

m
o

∈−=          (4.6) 

Nie uwzględniają one jednak w pełni infor-
macji eksperckich dotyczących stopnia waż-
ności poszczególnych symptomów, czynników 
ryzyka w diagnozowaniu poszczególnych 
chorób, części informacji wprowadzanych przez 
lekarza w trakcie wstępnego diagnozowania  
w zakresie stopnia nasilenia występowania sym-
ptomów oraz czynników ryzyka. 

Te niedostatki są eliminowane przez funk-
cje odległości zdefiniowane następująco: 

( ) ( ) ( )
( )

,,,1,1 Mm
Ss

xwmx
x

m
k

m
k

m
o

m
k

ssd ∈−= ∑
∈

  α  

(4.7) 
 

( ) ( ) ( )
( )

.,,1,2 Mm
Rr

xwmx
x

m
l

m
l

m
o

m
l

rrd ∈−= ∑
∈

  β  

(4.8) 
 

Do dalszych badań rekomendowane są 
powyższe postacie funkcji odległości (4.7)  
i (4.8). 

Dysponując funkcjami odległości ( )mxd ,1  
oraz ( )mxd ,2 , możemy sformułować zadanie 
optymalizacji wyznaczania diagnozy wstępnej  
w postaci zbioru „najbardziej prawdo-

D(x) 
MODUŁ WSTĘPNEGO 

WSPOMAGANIA 
INFORMATYCZNEGO 

D(M) 

B 
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podobnych” chorób jednocześnie ze względu na 
występujące objawy i czynniki ryzyka [3, 9]: 

( ) ( )( )Rmxdxo ,,,M ,        (4.9) 
gdzie ( )xoM  − oszacowanie wstępne zbioru 
prawdopodobnych chorób [9] dla pacjenta x,  

( ) ( ) ( )( )mxdmxdmxd ,,,, 21  =  − wektorowa 
funkcja odległości (4.7) i (4.8), 
R  − przyjęty model preferencji diagnostycznej 
[9]. 

Zbiór ( )xoM  wyznaczamy następująco: 
( ) ( ) ( )RxSxx ooo ,, MMM ∪= ,     (4.10) 
( ) ( ){ }φ≠∈= xSMmSx m

oo ,M ,     (4.11) 

( ) ( ){ }φ≠∈= xRMmRx m
oo ,M .     (4.12) 

 
Dalej przyjmiemy zgodnie z [3, 5, 9],  

że model preferencji diagnostycznych R  ma 
następującą postać: 

( ) ( ) ( ){ }x,mdmx,d,mmR ≤∈= M  M x . (4.13) 

Fakt, że ( ) Rmm ∈, , oznaczać będzie, iż 
choroba m  jest „bardziej prawdopodobna” niż 
choroba m przy aktualnie stwierdzonych 
objawach i czynnikach ryzyka u pacjenta x 
(odległość „stanu zdrowia pacjenta” od choroby 
m  jest „mniejsza” niż od choroby m ). 

Zgodnie z teorią optymalizacji wielo-
kryterialnej [3, 28] rozwiązaniem tego zadania 
są zbiory elementów dominujących Υ≤

D  oraz 
niezdominowanych Υ≤

N . Zbiór elementów 
dominujących to zbiór chorób najbardziej 
prawdopodobnych. Zbiór ten, o ile nie jest pusty, 
zawiera tylko jeden element (własności relacji 

""≤  [3]).  
Z punktu widzenia diagnostycznego jest to 

przypadek najszczęśliwszy ( )1=Υ≤
D , chociaż 

niezwykle rzadki.  
Zbiór elementów niezdominowanych Υ≤

N  
to zbiór chorób, od których nie ma bardziej 
prawdopodobnych z punktu widzenia stwier-
dzonych symptomów chorobowych i czynników 
ryzyka. Zbiór ten w rozpatrywanej klasie zadań 
najczęściej składa się z kilku elementów. Będzie 
on stanowił wynik wstępnego diagnozowania. 
Zatem zgodnie z [3, 9, 25] możemy zapisać: 

.BND =⊂ ΥΥ ≤≤       (4.14) 
W przypadku, gdy liczebność zbioru B jest 

większa od jedności ( )1>B  (a tak najczęściej 
się zdarza), dokonuje się rankingu elementów 
zbioru B , korzystając z tzw. „metody rozwiązań 
kompromisowych” [3, 28].  

Dla każdego elementu Bm ∈  wyznaczymy 
jego wartość rankingową w postaci liczby 

( )mxq , . Liczba ta jest wartością normy  

z parametrem 1≥p  wektora ( ) ,,
*

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− mmxd  

czyli liczbą: ( ) ( ) ,,,
*
mmxdmxq −=  [3, 28]. 

Element ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

*
2

*
1

*
,mmm  jest tzw. punktem 

idealnym lub tzw. punktem odniesienia [3, 28], 
wyznaczonym następująco: 

( )
( )

( )
( ).,min;,min 221

*
1 mxdmmxdm

xmxm oo
      

*

MM ∈∈
==  

(4.15) 
Jeśli zapiszemy tzw. „obraz ocenowy” 

zbioru chorób wstępnego oszacowania ( )xoM  
w następującej postaci: 

( )( ) ( ){  M Ryyxd mm
o

2
21 ∈= ,  

( ) ( ) ( )}xmmxdymxdy o
mm M    ∈== ,,,, 2211 , 

(4.16) 
to zadanie wyznaczenia jednostki chorobowej 
„najbardziej prawdopodobnej” polega na wy-
znaczeniu takiego elementu 

( )( )xdyyy o

ooo

M∈⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 21 , , że  

( )( )
.1,min

**
≥−=−

∈
p

p

m

xdyp

o
mymy

m
   

oM
(4.17) 

 
Dla 2=p  (co w praktyce stosuje się najczęściej 
[3], [29]) funkcja odległości przyjmie postać: 

.
2

1

2*

2

*
∑
= ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=−

n

m
n

m mymy n  (4.18) 

 
5. Podsumowanie 
 
Efektem działania informatycznego modułu 
wspomagania diagnostycznego jest zbiór B 
jednostek chorobowych, od których nie ma 
„bardziej prawdopodobnych” w sensie tzw. 
zbioru PARETO [3], [9], [28], oraz ranking jego 
elementów. Ta informacja jest podstawą 
podjęcia kolejnych działań diagnostycznych 
pozwalających wyznaczyć ostateczną diagnozę. 

Moduł obliczeń algorytmicznych opisanego 
wyżej komponentu jest zatem stosunkowo 
prosty. Polega na wyznaczeniu następujących 
zbiorów: 
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1. ( )xoM  − wstępnego oszacowania zbioru 
możliwych chorób (4.10), 

2. ( )( )xd oM  − „obrazu ocenowego” zbioru 
możliwych chorób [3], 

3. Υ= ≤
NB  − zbioru chorób, od których  

nie ma bardziej prawdopodobnych (zbiór 
PARETO) [3] 

oraz wartości funkcji rankingowej ( )mxq ,  
jednostek chorobowych ze zbioru B. 

Jednostkę chorobową „pierwszą w ran-
kingu” można traktować jako „najbardziej 
prawdopodobną” spośród chorób wytypowanych 
w postaci zbioru B. Dalsze jednak ustalenia co 
do przyjęcia strategii dodatkowych badań 
specjalistycznych muszą zakładać możliwość 
wystąpienia u pacjenta więcej niż jednej choroby 
[9, 11, 14]. Niebagatelne znaczenie może mieć 
również fakt wielkości odległości od punktu, 
kolejnych w rankingu jednostek chorobowych 
(tzw. „wyrazistość diagnozy”). 

Kluczowe znaczenie w przedstawionym 
modelu ma tzw. „obraz odległościowy” 

( )( )xd oM  (4.16) potencjalnych zagrożeń 
chorobowych pacjenta .Xx∈  Jego „kształt”  
i własności decydują głównie o zawartości 
zbioru B. Własności zbioru ( )( )xd oM  wynikają 
natomiast z własności (postaci) funkcji odleg-
łości ( )mxd ,  w (4.9). Konkretne formuły 
matematyczne definiujące funkcje odległości 
wynikają z przyjętych koncepcji modelowania 
[5, 6, 8, 13, 17, 24]. 

Przedstawiony w pracy model został tak 
skonstruowany, by można było łatwo zmieniać 
postać funkcji odległości w zadaniu (4.9), 
wynikającą z przyjętej koncepcji modelowania 
(sieci bayesowskie, zbiory rozmyte, wzorce, 
modele pajęczynowe). Taka możliwość pozwala 
na łatwe porównywanie uzyskiwanych wyników 
oraz ich analizę. Szczególnie interesujące wyniki 
można otrzymać, modelując repozytorium 
jednostek chorobowych i stan zdrowia pacjenta 
w przestrzeni pajęczynowej [6]. Uzyskujemy 
wtedy możliwość tworzenia bardziej dokładnego 
obrazu odległościowego ( )( )xd oM  oraz moż-
liwość „ręcznego” (optycznego) porównywania 
obrazu poszczególnych jednostek chorobowych 

( )xm oM∈  z „obrazem chorobowym pacjenta”, 
wynikającym ze stwierdzonych symptomów 
chorobowych i czynników ryzyka. Możliwość  
ta stanowić może dodatkowe „narzędzie 
wspomagające” pracę lekarza w trakcie pierw-
szej wizyty pacjenta. 
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ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym, który scala wszystkie konieczne funkcje ze wspólną bazą 
danych. Aby z sukcesem przeprowadzić projekt wdrożenia ERP w przedsiębiorstwie, przede wszystkim 
konieczne jest podjęcie właściwej decyzji o wyborze pasującego do tego przedsiębiorstwa systemu ERP. 
Artykuł porusza podstawowe problemy związane z procesem wyboru takiego systemu, wskazując jednocześnie 
nowe podejście do tego zagadnienia. Koncepcja ta wychodzi z założenia, że proces podejmowania decyzji 
wyboru optymalnego systemu ERP może zostać przeprowadzony z wykorzystaniem metody AHP, 
tj. wielokryterialnej metody hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych. 

 
Słowa kluczowe: AHP, ERP, optymalizacja 
 

1. Wprowadzenie 
Zastosowanie systemów informatycznych do 
wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem 
stanowi od początku rozwoju informatyki  
istotny czynnik usprawniania jego funk-
cjonowania. Budowano aplikacje o różno-
rodnych właściwościach użytkowych, których 
cechy funkcjonalne były rozwijane, lub też 
pojawiały się nowe pakiety programów, z każdą 
nową wersją coraz bardziej zaawansowane. 
Wiele z tych aplikacji znajduje zastosowanie we 
współczesnych przedsiębiorstwach. 

W połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia rozpoczął się okres stosowania kom-
puterów w gospodarce. Największy wpływ 
wywarło to na sferę zaopatrzenia, sterowania 
zapasami i planowania produkcji. Stosowane  
w tamtym czasie metody sterowania procesami 
gospodarczymi w organizacjach poprzez 
uzupełnianie zapasów do ich pełnego stanu 
początkowego okazały się – w obecnych 
warunkach technologicznych – nie do zaak-
ceptowania. Popularne wówczas założenie, że 
obniżenie zapasów określonych zasobów w or-
ganizacji powoduje pogorszenie pokrycia jej 
potrzeb na te zasoby okazało się nieprawdziwe, 
bowiem metody uzupełniania zapasów polegały 
na tym, że określone pozycje zasobów były  
w magazynie przez cały czas, aby były dostępne 
w momencie wystąpienia potrzeby. Wynikało to 
głównie z konieczności kompensowania braku 
możliwości precyzyjnego określenia wielkości 
potrzeb i czasu ich wystąpienia. Szybko 

rozwijające się technologie komputerowe 
dostarczyły takie możliwości [5]. 

Zintegrowane systemy informatyczne  
klasy ERP (Enterprise Resource Planning  
– Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) 
korzeniami sięgają metodologii MRP (Material 
Resource Planning – Planowanie Zasobów 
Materiałowych) oraz MRP II (Planowanie 
Zasobów Produkcyjnych) [4]. Od początku lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto 
stosowanie systemów planowania potrzeb 
materiałowych MRP. Planowanie to stało się 
wówczas nowym sposobem sterowania produk-
cją i zapasami, które następnie rozszerzono na 
planowanie pozostałych, poza materiałami, 
rzeczowych zasobów przedsiębiorstwa – takich 
jak środki trwałe czy zasoby ludzkie. Systemy  
te nazwane MRP II umożliwiały modelowanie 
procesów gospodarczych i sterowanie nimi 
głównie w aspekcie rzeczowym, wskutek czego 
użytkownikami systemów tego typu były przede 
wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne [9]. 

Systemy typu ERP pozwalają natomiast 
dodatkowo na precyzyjne modelowanie 
procesów gospodarczych przedsiębiorstw  
i gospodarowanie zasobami w aspekcie finan-
sowym i ekonomicznym [8]. Ta właściwość  
tych systemów okazała się bardzo atrakcyjna  
dla przedsiębiorstw dążących do osiągnięcia  
i utrzymania przewagi konkurencyjnej. Celem 
systemów tego typu jest integrowanie  
w możliwie najszerszym zakresie wszystkich  
szczebli zarządzania przedsiębiorstwem, całości 
procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybu- 
cji oraz gospodarowania wszystkimi istot- 
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nymi zasobami przedsiębiorstwa poprzez 
usprawnienie przepływów informacji i szybkie 
reagowanie (w czasie quasi-rzeczywistym) na 
szanse i zagrożenia. Istotą wprowadzonych 
zmian jest wyposażenie pakietów w moduły 
realizujące wybrane funkcje kontrolingu. Umoż-
liwiają one dokumentowanie wszystkich prze-
pływów wartości wewnątrz przedsiębiorstwa. 
Narzędzia przeznaczone do planowania, kon-
trolowania oraz monitorowania przepływów 
pozwalają koordynować procesy zachodzące  
w przedsiębiorstwie. 

W obecnych czasach, w warunkach 
globalizacji, szybkiego rozwoju technologii  
i silnej konkurencyjności przedsiębiorstwa stają 
przed koniecznością informatyzacji swojej 
działalności gospodarczej. Dziś nie zadaje się 
pytań typu, czy warto wdrożyć system ERP,  
lecz jaki system wdrożyć i jak się do tego 
przygotować. Złożoność procesu wyboru  
i ryzyko popełnienia czasami bardzo kosztow- 
nego błędu stwarza wielu przedsiębiorstwom 
trudności przy podejmowaniu tej strategicznej 
decyzji. Dokonanie niewłaściwego wyboru 
systemu informatycznego może prowadzić  
do wielu niepożądanych skutków. Dlatego tak 
ważna staje się racjonalność decyzji infor-
matycznych. Wiąże się to z koniecznością do-
stępu do rzetelnych, kompletnych, przejrzystych 
w formie i treści oraz aktualnych informacji 
zarówno o samych systemach jak i ich 
dostawcach. 
 

2. Problemy wyboru systemu ERP 
Rozwój przedsiębiorczości w Polsce i idący  
za tym rozwój samych przedsiębiorstw  
wymusił wprowadzanie nowych rozwiązań 
informatycznych. Systemy wspomagające 
zarządzanie klasy ERP stały się powszechnie 
używanym narzędziem informatycznym w wielu 
małych i średnich firmach. Na początku infor-
matyzacji firm polskich (lata 90.) najczęściej  
nie było konieczności dokonywania wyboru 
systemu. Przedsiębiorstwa wdrażały rozwiązania 
dostępne na lokalnym rynku (których liczba nie 
była duża), liczyło się bowiem głównie to, żeby 
producent tego oprogramowania zapewnił bez-
pośrednie wsparcie (jak wiadomo Internet  
w tamtych czasach nie był tak powszechnym  
i dostępnym narzędziem jak dzisiaj). Średni  
cykl życia systemu ERP wynosi około  
10 lat [6]. Zatem w wielu przedsiębiorstwach 
wykorzystywane przez nie systemy nie przystają 
często do warunków rynkowych, nie są 
wspierane przez producentów, bądź nie spełniają 
już wymogów zakładanych przez te 

przedsiębiorstwa. Wiele firm staje więc dziś 
przed decyzją o poprawie efektywności 
własnego systemu informatycznego. W związku 
z tym, że obecnie większość systemów 
zintegrowanych ERP istniejących na rynku to 
tzw. systemy standardowe (zawierające zestaw 
standardowych funkcji, które mogą być 
dostosowywane do potrzeb odbiorcy za pomocą 
modyfikacji zmiennych parametrów systemu), 
przed przedsiębiorstwami stoi w tym wypadku 
decyzja związana z wyborem najbardziej od-
powiedniego rozwiązania do realizowania 
swoich potrzeb gospodarczych. A systemów 
tego typu na rynku jest bardzo dużo,  
o zróżnicowanych funkcjonalnościach, za-
stosowaniach i możliwościach – wytworzonych 
zarówno przez producentów krajowych jak  
i zagranicznych.  

Wybór rozwiązania ERP to jedna z naj- 
ważniejszych decyzji w każdej firmie, mająca 
wymiar strategiczny. Oprócz stosunkowo 
wysokich nakładów na jego pozyskanie ma ona 
bowiem bezpośredni wpływ na zmianę efektyw-
ności działania firmy w praktycznie wszystkich 
obszarach jej funkcjonowania w kilku, a czasami 
kilkunastu następnych latach. Trafna decyzja to 
uzyskanie dodatkowej przewagi konkurencyjnej, 
wynikającej z lepszej kontroli procesów we-
wnętrznych i zewnętrznych, lepszej jakości 
informacji zarządczej oraz usprawniania 
sposobu działania organizacji. Błędna decyzja  
to strata finansowa, obniżenie efektywności 
działań, wzrost kosztów operacyjnych, utrata 
dobrego wizerunku firmy wobec kontrahentów. 
Jednym słowem poważna przeszkoda w realiza-
cji planów rozwojowych firmy, a często również 
znaczący regres w jej funkcjonowaniu [3].  

Najczęstsze problemy pojawiające się  
w procesie wyboru systemu ERP, jakie można 
wyróżnić, to [6]: 
1. Wielokryterialność oceny, do której używa 

się często kilkudziesięciu kryteriów, czyli 
istnienie wielu przesłanek, zmiennych, 
które mają wpływ na dokonywany wybór. 
Możliwości człowieka w podejmowaniu 
decyzji na podstawie wielu parametrów są 
bardzo ograniczone. 

2. Wiele rodzajów miar kryteriów wyboru  
− przykładowo podczas porównywania 
systemów ERP każde z kryteriów może być 
wyrażane w innych jednostkach miary.  
Dla osoby porównującej stanowi to poważ-
ny problem, zwłaszcza w połączeniu  
z problemem wielokryterialności, gdy do 
porównania jest wiele różnych pomiarów,  
z których należy wyciągnąć wnioski co do 
podjęcia dalszej decyzji. 
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3. Występowanie kryteriów ilościowych 
(szacowanych bezpośrednio) i kryteriów 
jakościowych (prezentowanych werbalnie), 
a w praktyce często odgrywających główną 
rolę w procesie podejmowania decyzji. 
Wiadomo, że wygodniejsze jest używanie 
lingwistycznych ocen kryterium. Dla przy-
kładu, wyrażenie zakresu kryterium 
„stopień użyteczności” może być oceniane 
poprzez zastosowanie skali werbalnej: 
„niska”, „zadowalająca”, „dobra” itp. 

4. Nierównoważność kryteriów używanych  
w ocenie jakości systemów − problem ten 
wiąże się z oceną ważności szczegółowych 
kryteriów w sposób ilościowy i stosun-
kowy (ilościowa ocena rangi). W wielu 
przypadkach człowiek nie jest zdolny 
ocenić wielu kryteriów bezpośrednio za 
pomocą liczbowej wartości z pewnym 
dopuszczalnym błędem (np. spółczynnik 
względnej ważności albo ranga kryterium). 
Często wyniki takiego procesu przed-
stawiane są w postaci opisów czy 
opowiadań, bez stosowania liczb. W tym 
samym przypadku podczas porównywania 
dwóch alternatyw człowiek jest zdolny 
zdefiniować odpowiednio, która z nich  
jest bardziej wyrazista, a która mniej oraz  
w wielu przypadkach może ocenić do-
kładnie (werbalnie) różnicę między 
wartościami dwóch alternatyw. 

5. Problem uwzględnienia czynników, które 
mają charakter czynników niepewnych 
(losowych, rozmytych), jak np. niedeter-
ministyczne zmiany warunków lub or-
ganizacji pracy wpływające na działanie 
systemu ERP, lub innych czynników 
subiektywnych (indywidualne preferencje 
użytkownika). 
Należałoby zatem postawić zasadnicze 

pytania [11]: 
1. Jakimi narzędziami dotyczącymi wyboru 

systemu informatycznego powinna 
dysponować osoba odpowiedzialna za pod-
jęcie wiążących decyzji?  

2. Czy można sformułować generalne  
zasady dotyczące wyboru systemu, które 
pozwoliłyby na obiektywną ocenę 
proponowanych rozwiązań? 

3. Co zrobić, aby ta strategiczna decyzja była 
trafna i przyniosła firmie oczekiwane 
korzyści finansowe? 

Z wyżej przedstawionych problemów i po-
stawionych pytań wynikają pytania bardziej 
szczegółowe: Jak podejść do tematu wyboru 
systemu? Jakie kryteria wziąć pod uwagę,  
aby dokonać trafnego wyboru? Czy wiadomo 

precyzyjnie, jakie cele przedsiębiorstwo chce 
osiągnąć poprzez wdrożenie nowego systemu? 
[3]. 
 

3. Charakterystyka wyboru syste-
mów klasy ERP 

Warto poświęcić czas i uwagę na dokonanie 
przemyślanego wyboru. Jasne określenie włas-
nych potrzeb i oczekiwań w stosunku do 
systemu decyduje o jego późniejszym faktycz-
nym wsparciu przy zarządzaniu firmą. Czas 
poświęcony na dokonanie właściwego wyboru 
na pewno zwróci się w trakcie wdrożenia 
systemu i pracy z nim. 

W trakcie wyboru systemu klasy ERP 
mamy do czynienia z decyzyjnymi zagad-
nieniami wielokryterialnymi o różnorodnym 
charakterze: 
1. Występowanie wielu celów lub atrybutów  

− decydent musi zdefiniować odpowiedni 
dla rozważanego zagadnienia decyzyjnego 
zbiór celów lub atrybutów. 

2. Występowanie konfliktu pomiędzy celami  
i atrybutami. 

3. Brak jednolitej miary dla kryteriów − każdy 
z celów lub atrybutów może mieć odmienną 
jednostkę miary. 

4. Występowanie zagadnienia poszukiwania 
najlepszego rozwiązania lub wyboru naj-
lepszego wariantu z wcześniej określonej 
niewielkiej liczby wariantów. 

5. Proces decyzyjny odbywa się w warun- 
kach braków informacyjnych bądź infor-
macji o charakterze niepewnym (roz-
mytym, probabilistycznym itp.). 

6. Potrzeba realizacji procesu decyzyjnego  
w stosunkowo krótkim czasie i przez 
niewielką liczbę decydentów. 

7. Jednokrotność wyboru (przynajmniej  
w okresie 10 lat, tj. w zakresie cyklu życia 
systemu tej klasy). 
W celu zapewnienia efektywności procesu 

decyzyjnego powinien być on prowadzony na 
małej liczbie systemów klasy ERP i z za-
stosowaniem niewielkiej liczby kryteriów wy-
branych do oceny systemów. Zbyt duża liczba 
mierników i celów skomplikuje proces wyboru 
systemu. Dobrze jest też znać i wyodrębnić 
kluczowe procesy w organizacji. Dane, jakie 
powinny być na wejściu i wyjściu tych 
procesów, będą kluczowe do podjęcia trafnych 
decyzji biznesowych. Błędne jest także 
myślenie, że im szersza funkcjonalność, tym 
lepszy system. Ważne jest, jak wspiera on 
kluczowe procesy. Wybór będzie wówczas 
prostszy. Dodatkowo należy również wziąć  
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pod uwagę wewnętrzne ograniczenia, takie jak: 
poziom finansów przedsiębiorstwa, umiejętność 
obsługi oprogramowania przez pracowników 
oraz programowo-sprzętową taktykę przed- 
siębiorstwa. 

Wybór odpowiedniego systemu klasy ERP 
można zrealizować w pięciu następujących 
krokach: 
1. Ustalenie głównych wymagań systemu 

klasy ERP w przedsiębiorstwie − ten etap 
pozwoli na określenie głównych założeń, 
jakie będą miały wpływ na wyłonienie 
podzbioru systemów klasy ERP, spośród 
których będzie można dokonać wyboru 
optymalnego systemu. Dodatkowo ustalenie 
głównych wymagań systemu klasy ERP 
umożliwi ustalenie atrybutów systemów 
oraz wybór kryteriów, na podstawie których 
będzie przeprowadzony proces wyboru. 

2. Przegląd systemów klasy ERP − mając 
zdefiniowane główne wymagania przed-
siębiorstwa odnośnie systemu klasy ERP, 
warto sporządzić krótką listę dostępnych 
systemów. Sporządzenie listy systemów  
z krótkimi charakterystykami ułatwia 
skuteczny wybór zgodnie z ustalonymi 
wcześniej wymaganiami. Informacje na 
temat dostępnych na rynku systemów 
można uzyskać ze stron internetowych 
producentów, jak i specjalistycznych portali 
branżowych. Można tam znaleźć wiele 
informacji dotyczących dostępnych na 
rynku systemów informatycznych − ich 
funkcjonalności i zastosowania w kon-
kretnych przedsiębiorstwach. Mając już 
pewien zbiór systemów klasy ERP,  
warto wyodrębnić z nich tzw. „short list”, 
czyli listę 3-5 systemów, które w najwięk-
szym stopniu pasują do potrzeb organiza-
cji. Celem sporządzenia listy systemów 
(najlepiej wraz z ich charakterystykami) jest 
szybkie wyeliminowanie produktów, które 
nie spełniają wymagań danej organizacji. 
Głównymi kryteriami na tym etapie 
najczęściej są:  
• lokalizacja systemu, tzn. czy interfejsy 

systemu są przetłumaczone na język 
kraju przedsiębiorstwa, w którym ma 
być wdrażany 

• dostępność na terenie kraju firmy 
wdrożeniowej i zapewniającej wsparcie 
dla użytkowników tego systemu 

• weryfikacja, czy system jest 
rzeczywiście klasy ERP (niestety  
wiele systemów oferowanych przez 
producentów bardzo często można na-
zwać systemami pseudo-ERP). 

3. Sporządzenie listy kryteriów oceny  
− dokonanie skutecznego porównania 
systemów klasy ERP wymaga wy-
generowania listy kryteriów oceny. Nie 
wszystkie przedstawione kryteria muszą 
zostać wykorzystane do ich oceny. Należy 
je dobrać pod względem potrzeb i wymagań 
organizacji. Przykładowe kryteria: 
• kosztowe (koszt zakupu licencji oprog-

ramowania, koszt prac wdrożeniowych, 
koszt szkoleń dla użytkowników 
systemu, koszt opieki technicznej  
w kolejnych latach od wdrożenia 
systemu) 

• przeciętny (szacowany) czas wdrożenia 
systemu w określonej funkcjonalności 

• parametry techniczne systemu (współ-
praca z wybraną bazą danych, 
możliwość wykorzystania określonej 
platformy sprzętowej, kompatybilność  
z określonym systemem operacyjnym, 
sposób dostępu do systemu) 

• cechy systemu (dostępność wymaganych 
modułów bądź funkcjonalność w przed-
siębiorstwie) 

• pozytywne referencje nabywców 
systemu. 

4. Ocena oprogramowania pod względem 
spełniania ustalonych kryteriów − każdy  
z systemów klasy ERP należy ocenić  
pod względem spełniania przez niego 
ustalonych kryteriów. Oceny można 
dokonać na podstawie przykładowych na-
stępujących czynników [17]: 
• rozmowy z dostawcą oprogramowania 
• prezentacji systemu przez dostawcę 
• wersji demonstracyjnej (testowej) 

oprogramowania 
• rozmowy z użytkownikami tego systemu 
• dokumentacji systemu 
• literatury branżowej 
• opinii ekspertów 
• dostępnych informacji reklamowych  

w Internecie i innych źródłach. 
Możliwość wykorzystania tych czynników 
zależy od czasu przeznaczonego na ocenę 
systemów. Przeważnie stwierdzenie, czy 
dany system spełnia kryteria, czy nie,  
jest niewystarczające. Oferta dostawców 
systemów powinna zawierać plan realizacji 
projektu i korzyści biznesowe, jakie należy 
osiągnąć. Ostateczna ocena danego systemu 
powinna zostać oparta o bezpośrednie 
spotkanie z konsultantem reprezentującym 
dostawcę systemu. Na spotkaniu należy 
omówić sposoby spełnienia oczekiwań 
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klienta, a klient powinien uzyskać 
odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania. 

5. Wybór optymalnego systemu klasy ERP  
− dokonanie ostatecznego wyboru warto 
oprzeć o metodę, która pozwoli w kon-
kretnych warunkach na podjęcie najlepszej 
decyzji. Ze względu na przedstawione 
wyżej cechy, jakimi charakteryzuje się 
proces wyboru systemu klasy ERP, należy 
skupić się na metodach wielokryterialnych, 
które sprowadzają się do wskazania naj-
lepszej decyzji w dyskretnym skoń- 
czonym zbiorze decyzji, przy czym przy 
ocenie wyróżnia się najczęściej kryteria 
wielopoziomowe, w których wartości 
kryteriów wyższego poziomu wynikają  
z wartości kryteriów poziomu niższego. 
Każda decyzja w tym zbiorze jest oceniana 
za pomocą skończonej liczby kryteriów. 
Dodatkowym efektem stosowania takiej 
metody jest powstanie rankingu decyzji  
– od najlepszej do najgorszej. Wśród takich 
metod można wyróżnić [16]: 
• ELECTRE (Elimination et Choice 

Translating Reality) 
• PROMETHEE (Preference Ranking 

Organization METHod for Enrichment 
Evaluations) 

• AHP (Analytic Hierarchy Process  
– Analityczny Hierarchiczny Proces 
Decyzyjny) [1]. 

Przedstawione metody nie wyczerpują 
tematu wielokryterialnych metod wspo-
magania decyzji, gdyż istnieją różne 
modyfikacje przedstawionych metod oraz 
inne metody polioptymalizacji. Można 
jednak stwierdzić, że przedstawione metody 
są najczęściej stosowane do rozwiązywania 
spektrum problemów wielokryterialnych  
o wyżej opisanym charakterze. Dodatkowo 
metoda stosowana do wyboru systemu 
klasy ERP powinna zapewniać: 
• prostotę – przeważnie eksperci 

dysponują niewielką ilością czasu na 
zapoznawanie się z metodą – skom-
plikowane metody bądź wprowadzanie 
wielu różnych parametrów może ten 
proces znacznie wydłużyć 

• ze względu na skąpe zasoby czasowe 
uwzględnienie możliwie małej liczby 
wariantów do wyboru jak i kryteriów  
w postaci hierarchicznej (ma to wpływ 
na percepcję ekspertów) 

• niedopuszczanie do sytuacji 
nieporównywalności względem 
określonych kryteriów 

• możliwość rozbudowy metody w sytua-
cjach decyzyjnych opisywanych nie-
precyzyjnym językiem naturalnym 

• uwzględnienie wag kryteriów. 
Reasumując, metodą, która z powyższych 
względów w dużym stopniu wykazuje 
swoją przydatność w procesie decyzyjnym 
wyboru systemu klasy ERP, jest AHP: 
• opiera się o hierarchię kryteriów  

oceny, reprezentujących różny poziom 
szczegółowości, jest związana z hierar-
chią celów lub oczekiwanych korzyści 

• większość kryteriów oceny warian- 
tów nie ma charakteru ilościowego,  
lecz jakościowy, a ponadto znaczna 
część ocen dopuszcza subiektywność 
oceniającego (decydenta) 

• występuje pełna porównywalność 
wariantów – porównanie i ocena od-
bywają się na zbiorze wariantów 
należących do tej samej klasy 

• wykorzystuje maksymalnie dziewięcio- 
stopniową skalę ocen w oparciu  
o badania Georga Millera, który 
stwierdził, że niezależnie od rodzaju 
materiału ludzie są w stanie odtwarzać 
od 5 do 9 elementów informacji, czyli  
7 ± 2 (tzw. „siódemka” Millera) 

• używa tzw. „siódemki” Millera także  
w odniesieniu do liczby kryteriów 
danego poziomu jak i rozpatrywanych 
wariantów (choć w przypadku warian-
tów bardziej adekwatna byłaby tzw. 
„czwórka” Nelsona Cowana, czyli za-
stosowanie jeszcze mniejszej liczby 
„porcji” informacji, tj. od 3 do 5, a więc 
4±1) [14]. 

 

4. Charakterystyka metody AHP 
Metoda AHP jest jedną z wielokryterialnych 
metod hierarchicznej analizy problemów 
decyzyjnych. Umożliwia ona dekompozycję 
złożonego problemu decyzyjnego oraz 
utworzenie rankingu finalnego dla skończonego 
zbioru wariantów. Metoda została opracowana  
w 1980 roku przez Thomasa L. Saaty’ego  
i jest wykorzystywana w wielu dziedzinach  
takich jak: zarządzanie, politologia, socjologia, 
wytwarzanie czy transport. AHP jest zaliczane 
do metod wielokryterialnego podejmowania 
decyzji (MCDM – Multiple Criteria Decision 
Making) wywodzących się ze Stanów 
Zjednoczonych. 

Metoda AHP ujmuje podejście wielo-
kryterialne, oparte na kompensacyjnej strategii 
modelowania preferencji i przy założeniu 
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porównywalności wariantów. Uwzględnienie 
preferencji oceniającego, decydujących  
o subiektywności ocen, stanowi istotę podejścia 
wielokryterialnego, traktującego owe preferencje 
jako zjawisko naturalne dla ocen dokonywanych 
przez człowieka. Metoda AHP uwzględnia 
specyfikę procesów wartościowania, mających 
przede wszystkim charakter relacyjny i hierar-
chiczny. Liczne zastosowania tej metody we 
wspomaganiu decyzji ekonomicznych, tech-
nicznych czy społecznych potwierdzają jej 
przydatność szczególnie w tych zastosowa-
niach, gdzie znaczna część kryteriów oceny  
ma charakter jakościowy, a doświadczenie 
oceniającego stanowi główne źródło ocen, 
mających charakter subiektywny. Modelowanie 
za pomocą hierarchicznej analizy problemu AHP 
jest przydatne szczególnie wtedy, gdy nie jest 
znana zależność funkcyjna między elementami 
problemu decyzyjnego, opisanego w postaci 
hierarchii czynników, natomiast możliwy do 
oszacowania jest efekt występowania danych 
własności i ich efektu praktycznego. 

Podczas oceny wariantów następuje 
psychologiczna synteza domniemanych efektów 
związanych z rozważanymi wariantami przez 
odwołującą się do doświadczenia ocenę łącz-
nego ich wpływu na spełnienie celu nad-
rzędnego, znajdującego się na szczycie hierar-
chicznej struktury decyzyjnej. Cel nadrzędny 
zdefiniowany jest jako stan docelowy, o naj-
większym stopniu ogólności, wynikający  
z pomyślnego rozwiązania problemu decyzyj-
nego, np. wyboru optymalnego systemu klasy 
ERP dla przedsiębiorstwa. 

U źródeł metody AHP leży twierdzenie 
Saaty'ego, który powołując się na liczne przy-
kłady uzasadnia, że osądy człowieka mają 
zawsze charakter relatywny, zależny od 
charakterystyki oceniającego, jego aktualnej roli 
i wyznawanego systemu wartości. W rezultacie 
spotyka się różne spojrzenia na problem decy-
zyjny (przedmiot oceny lub wartościowania), 
przejawiające się w różnych wagach istot- 
ności cząstkowych użyteczności poszczególnych 
wariantów, a więc i kryteriów oceny. 

Analiza problemu decyzyjnego metodą 
AHP odbywa się w czterech fazach [1], [2]: 
1. Opracowanie hierarchicznej reprezentacji 

problemu − dekompozycja problemu decy-
zyjnego i budowa hierarchii czynników 
(kryteriów) wpływających na rozwiązanie 
problemu. Na najwyższym poziomie hierar-
chii znajduje się cel nadrzędny, a na 
poziomie najniższym − rozważane warianty 
decyzyjne. Poziomy pośrednie zajmują roz-
ważane czynniki składowe problemu, jak 

kryteria decyzyjne lub inne czynniki, 
wpływające na stopień realizacji celu 
nadrzędnego i wybór najlepszego wariantu 
(jako kryteria wyboru). Liczba poziomów 
pośrednich zależy od złożoności problemu  
i przyjętego przez decydenta lub analityka 
modelu problemu decyzyjnego. 

2. Wygenerowanie ocen z wzajemnego 
porównania kryteriów wyboru (preferencji 
globalnych) oraz rozważanych warian- 
tów (preferencji lokalnych). Wymaga to 
dokonania przez oceniającego (decydenta) 
serii porównań parami elementów znaj-
dujących się na każdym z poziomów 
modelu hierarchicznego, związanych  
z elementem znajdującym się na wyższym 
poziomie. Wynikiem tych porównań są 
macierze ocen uzyskane przez za-
stosowanie względnej skali dominacji 
przyjętej w metodzie AHP. Saaty przyjął 
następującą skalę ważności kryteriów 
(ocen) [17]:  
• 1 − porównywalne 
• 3 − słaba preferencja 
• 5 − silna preferencja 
• 7 − bardzo silna preferencja 
• 9 − maksymalna preferencja 
• 2, 4, 6, 8 − wartości pośrednie. 

3. Wyznaczenie preferencji globalnych i lokal-
nych, czyli wag każdego kryterium i czyn-
nika w modelu hierarchicznym, przez prze-
kształcenie ocen pozyskanych od decydenta 
z porównań parami. Istotnym aspektem  
w tej fazie jest też dokonanie oceny 
zgodności macierzy oceny wynikających  
z porównywania parami. Jeśli wymagana 
zgodność nie zostaje uzyskana, należy 
skorygować (zrewaloryzować) preferencje. 

4. Klasyfikacja wariantów decyzyjnych – 
ustalenie uporządkowania wariantów decy-
zyjnych z uwzględnieniem ich udziału  
w realizacji celu nadrzędnego. 

5. Proces wyboru systemu ERP 
metodą AHP 

5.1. Budowa modelu hierarchicznego 
Podstawą metody AHP jest modelowanie 
hierarchii celów do przedstawienia problemu  
w postaci drzewa hierarchicznego, co pozwala 
łatwo opisać strukturę decyzyjną problemu, 
gdzie realizacja celu głównego przez każdy  
z wariantów wynika ze spełnienia celów 
pośrednich, wyrażonych przez odpowiadające 
im kryteria. W związku z tym dokonana zostaje 
najpierw dekompozycja problemu decyzyjnego 
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w postaci hierarchicznej struktury decyzyjnej 
[1]:  
• cel nadrzędny (wybór optymalnego systemu 

klasy ERP dla przedsiębiorstwa) 
• cele pośrednie (kryteria główne oceny 

systemów) 
• czynniki cząstkowe (podkryteria) 
• warianty decyzyjne (systemy klasy ERP). 

5.2. Ocena przez porównania parami 
Proces przebiega w następujących etapach: 
• ustalenie przez eksperta oceny 

{ }1,2, ,9ijr ∈ K  preferencji i-tego czynnika 
w stosunku do czynnika j-tego, przy czym 

1iir = , a ocena musi być dokonana dla 
każdych dwóch wartości { },i j , gdzie 
, 1, ,i j n= K , a n  jest liczbą roz-

patrywanych czynników 
• dla ustalonej przez eksperta wartości ijr  

przyjęcie, że: 

 1
ji

ij

r
r

=    (1) 

• umieszczenie otrzymanych liczb  
w macierzy ocen: 
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Poprawność ustalenia przez eksperta ocen  
par czynników wymagałaby zachowania 
właściwości przechodniości ocen, tzn. spełnienia 
warunku 
 , , 1, ,ij ik kjr r r dla i j k n= ⋅ = K . (3) 
Mówi się wtedy o ocenach zgodnych [7]. Jednak 
w przypadku ogólnym macierz R  nie ma  
takiej właściwości. Natomiast na podstawie  
tej macierzy należy wyznaczyć wektor 

1, , T
np p= Kp , którego wartości oznaczają 

wynikowe znormalizowane oceny ważności 
(rangę) kolejnych czynników, pozwalając  
tym samym na ich uporządkowanie zgodnie  
z wartościami malejącymi, a tym samym 
wskazanie najlepszego – w rozpatrywanym 
sensie – czynnika, np. na ustalenie najlepszego 
systemu klasy ERP. Właściwość zgodności  
ocen ma macierz:  

 

1 1 1 2 1

2 1 2 2 2
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Wartości tej macierzy nie są znane. W metodzie 
AHP zakłada się, że macierz R  jest 
zniekształceniem macierzy P , należy więc 
wyznaczyć macierz P  aproksymującą macierz 
R . Jedna z metod tej aproksymacji, za-
proponowana przez Saaty’ego [12], opiera się na 
właściwościach macierzy P . Rząd tej macierzy 
jest równy 1, co wynika bezpośrednio z definicji 
(4). Ponadto zachodzi związek: 
 n⋅ = ⋅P p p . (5) 
Dodatkowo wszystkie elementy 

ii
p  leżące na 

diagonali macierzy P są równe jedności, a tym 
samym suma ich wartości własnych równa jest 
wymiarowi macierzy: 

 
1

n

i
i

nλ
=

=∑ . (6) 

Z powyższych faktów wynika, że liczba n  jest 
wartością własną macierzy P  i to jedyną  
różną od zera. W takim razie jest maksymal- 
ną wartością własną. Metoda polega więc  
na znalezieniu takiego wektora p , który 
odpowiada maksymalnej wartości własnej  

maxλ  macierzy R . Po przekształceniach 
otrzymuje się [10]: 

 
1

1

1 1, ,
n

ij
i n

j
ij

i

r
p gdzie i n

n r=

=

= =∑
∑

K , (7) 

czyli 
1

1
n

i
i

p
=

=∑ . 

Z właściwości macierzy R  wynika, że jej 
maksymalna wartość własna max nλ ≥ . Wielkość 
maksymalnej wartości własnej macierzy  może 
więc odzwierciedlać stopień niezgodności tej 
macierzy.  
Saaty [12] proponuje, aby analizować indeks 
zgodności ocen C.I. (consistency index) 
zdefiniowany następująco: 

 max. .
1

nC I
n

λ −=
−

. (8) 

 
Dla wyznaczenia wartości współczynnika . .C I  
oblicza się maksymalną wartość własną 
macierzy R  na podstawie wzoru: 

 max
1 1

n n

i ji
i j

p rλ
= =

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ .  (9) 

Saaty wysunął propozycję, aby oceny ekspertów 
uznać za poprawne, jeśli 1,0.. <IC . W [14] 
zwrócił uwagę na to, że ocena poprawności ocen 
ekspertów powinna być związana z wymiarem 
macierzy R , gdyż przy wzroście wymiarów 
macierzy możliwość niezgodności ocen też 
rośnie. Zaproponował więc odniesienie współ-
czynnika zgodności do średnich wartości tego 

.
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współczynnika otrzymywanych dla macierzy 
R  po wstawianiu do niej dopuszczalnych 
elemen-tów w sposób losowy z równomiernym 
rozkładem prawdopodobieństwa. Otrzymaną 
wartość oczekiwaną oznaczył symbolem R.I.  
i nazwał indeksem losowym (random index). 
Autor przeprowadził dużą liczbę losowań i podał 
wartości indeksu R.I. dla n od 1 do 15. Fragment 
otrzymanych wyników przedstawia tabelka: 
 

n 1 2 3 4 5 6 7 
R.I. 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 

 
Znormalizowana w ten sposób ocena 
poprawności wartości zawartych w macierzy 
porównań parami oceniana jest 
współczynnikiem spójności C.R. (consistency 
ratio): 

 
..
....

IR
ICRC = . (10) 

Zdaniem autora metody wartość 
 . . 0,1C R <  (11) 
świadczy o zadowalającym stopniu zgodności 
ocen dokonanych przez eksperta. Większe 
wartości wskazują na niekonsekwencje  
w porównywaniu alternatyw parami. Warto 
dodatkowo zauważyć, że przy 4>n  roz-
patrywanych czynników bardziej wymagającym 
kryterium oceny od C.R. jest C.I. (ze względu  
na wartości R.I. > 1). 

5.3. Wielokryterialna ocena wariantów 
decyzyjnych 

Przyjmijmy, że rozpatrywanych jest m  
kryteriów (celów pośrednich) .,...,1 mKK  Na 
podstawie ocen eksperta określona została 
macierz preferencji KR  zdefiniowana jak 
poprzednio. Następnie wyznaczony został 
wektor 1 , ,

TK K K
mp p= Kp  odpowiadający 

maksymalnej wartości własnej max
Kλ , którego 

elementy oznaczają wagi (rangę) po-
szczególnych kryteriów z punktu widzenia 
globalnego celu oceny n  wariantów decy-
zyjnych (czynników) 1, , nE EK . W metodzie 
AHP eksperci oceniają preferencje dla wszyst-
kich par wariantów decyzyjnych oddzielnie  
z punktu widzenia każdego kryterium, przy 
czym ocena preferencji dla każdego kryterium 
dokonywana jest tylko przez jednego eksperta. 
Niech macierz k

k ij n n
r

×
⎡ ⎤= ⎣ ⎦R  będzie macierzą 

preferencji wariantów decyzyjnych z punktu 
widzenia k-tego kryterium ( )1, ,k m= K  
spełniającą właściwość (1), natomiast 

1 , , T
k k nkp p= Kp  oraz maxkλ  odpowiadającymi 

jej odpowiednio wektorem własnym  
i maksymalną wartością własną wyznaczonymi 
zgodnie z wzorami (7) i (9). 

Wielokryterialna ocena wariantów decy-
zyjnych w metodzie AHP polega na wy-
znaczeniu wektora 1, , T

nq q= Kq , którego 
elementy oznaczają rangi kolejnych czynników 
uwzględniające wszystkie rozpatrywane 
kryteria. Elementy wektora q  obliczane są 
zgodnie ze wzorem: 

 ( )
1

1, ,
m

K
i j ij

j
q p p gdzie i n

=

= ⋅ =∑ K . (12) 

Przy obliczaniu wartości wektorów Kp  oraz 
( )1, ,k k m= Kp  każdorazowo oblicza się 

indeks zgodności ocen odpowiednio . .KC I  oraz 
( ). . 1, ,kC I k m= K  zgodnie z wzorem (8)  

w celu sprawdzenia, czy spełnia on warunek 
zgodności ocen dokonanych przez eksperta. 

W przypadku rozpatrywania większej licz-
by poziomów hierarchii postępowanie opisane 
powyżej przeprowadza się dla każdego poziomu 
oddzielnie, uwzględniając w procesie agregacji 
te czynniki z poziomu niższego, które wpływają 
na rangi analizowanego czynnika poziomu 
wyższego. 

5.4. Przykład wielokryterialnego wyboru 
systemu klasy ERP 

Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto 
kryteria (cele pośrednie) 1 2 3, ,K K K : 

1K  – czas wdrożenia, 

2K  – elastyczność systemu, 

3K  – kompletność funkcjonalna. 
Ocenie poddane zostaną programy 1 2 3, ,E E E : 

1E  – SAP ERP, 

2E  – BPSC Impuls 5, 

3E  – Infor ERP LN. 
 

 
 

Rys. 1. Struktura procesu decyzyjnego wyboru 
systemu klasy ERP dla hierarchii dwupoziomowej  

 

Wybór systemu 
klasy ERP 

K1 K2  K3 

E1 E2 E3 
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Ze względu na przejrzystość opracowania 
macierze ocen R  oraz obliczenia wektorów 
uszeregowania zostały przedstawione w formie 
poniższych tabel. Oceny ekspertów znajdują się 
powyżej przekątnych macierzy ocen, a poniżej 
ich odwrotności. 
 

Które z kryteriów jest bardziej preferowane  
ze względu na cel nadrzędny  

(optymalny wybór systemu klasy ERP): 

 K1 K2 K3 K
jp  

K1 1 2 5 0,5559 
K2 1/2 1 5 0,3537 
K3 1/5 1/7 1 0,0904 

max
Kλ  = 3,071; C.I. = 0,03542; R.I. = 0,52;  

C.R. = 0,06813 
 
Który z wariantów jest bardziej preferowany ze względu na czas 

wdrożenia (K1): 
 E1 E2 E3 pi1 

E1 1 1/3 1/7 0,0882 
E2 3 1 1/3 0,2431 
E3 7 3 1 0,6687 

1maxλ  = 3,011; C.I. = 0,00539; R.I. = 0,52;  
C.R. = 0,01037 
 

Który z wariantów jest bardziej preferowany ze względu na 
elastyczność systemu (K2): 

 E1 E2 E3 pi2 
E1 1 1/6 1/2 0,1180 
E2 6 1 2 0,6127 
E3 2 1/2 1 0,2693 

2maxλ  = 3,026; C.I. = 0,01283; R.I. = 0,52;  
C.R. = 0,02467 
 

Który z wariantów jest bardziej preferowany ze względu na 
kompletność funkcjonalną (K3): 

 E1 E2 E3 pi3 
E1 1 2 8 0,5676 
E2 1/2 1 9 0,3764 
E3 1/7 1/9 1 0,0561 

3maxλ  = 3,102; C.I. = 0,05119; R.I. = 0,52;  
C.R. = 0,09844 
Obliczenia oraz otrzymany wektor 
uszeregowania wariantów q  zostały za-
prezentowane w poniższej tabeli: 
 

K
jp  

qj Warianty 0,5559 0,3537 0,0904 
p  pi1 pi2 pi3 

0,0882 0,1180 0,5676 0,1420 E1 
0,2431 0,6127 0,3764 0,3859 E2 
0,6687 0,2693 0,0561 0,4721 E3

 
Najwyższą wartość uzyskał element q3 wektora 
q , co oznacza, że preferowanym systemem  
jest Infor ERP LN ( 3E ). Wszystkie indeksy 
zgodności ocen spełniają warunek (11), co 
świadczy o wystarczającym stopniu zgodności 
ocen ekspertów.  

6. Podsumowanie 
Celem artykułu było zaprezentowanie 
problematyki związanej z procesem decyzyjnym 
dotyczącym wyboru systemu klasy ERP  
w przedsiębiorstwie, a następnie przedstawienie 
koncepcji mówiącej, że w zakresie realizacji 
powyższego celu zasadne jest zastosowanie 
metody AHP. Wsparcie procesów decyzyjnych 
metodą AHP daje bowiem szereg korzyści [15]: 
• pozwala spojrzeć na problem decyzyjny  

z innej perspektywy, poprzez uporząd-
kowanie kryteriów i wariantów w ramach 
hierarchii 

• redukuje problem wielokryterialny do 
szeregu prostych porównań parami po-
szczególnych kryteriów i wariantów 

• daje możliwość łącznej analizy kryteriów 
wymiernych i niewymiernych oraz 
uzyskania zagregowanej oceny wariantów 

• eliminuje ryzyko wpływu na decyzję 
uprzedzeń czy manipulacji 

• pozwala racjonalnie uzasadnić podjętą 
decyzję 

• umożliwia tzw. analizę czułości (wpływu 
zmian poszczególnych ocen cząstkowych 
na ostateczną decyzję). 

Należy przy tym zaznaczyć, że aproksymacja 
macierzy P  z wykorzystaniem maksymalnej 
wartości własnej jest metodą, w stosunku do 
której sformułowano wiele uwag krytycznych. 
Do najważniejszych z nich należą [7]: 
• metoda nie może być bezpośrednio 

stosowana w przypadkach, gdy ekspert nie 
jest w stanie lub nie chce podać oceny 
preferencji czynników, czyli w przypadkach 
braku niektórych ocen 

• po dokonaniu transpozycji macierzy R   
i zastosowaniu metody maksymalnej 
wartości własnej można otrzymać inny 
wektor p  rangujący poszczególne czyn-
niki, niż gdy przeprowadzimy aproksyma-
cję bez transpozycji 

• dodanie nowego czynnika w procesie oceny 
może spowodować inne niż bez tego czyn-
nika uporządkowanie czynników pozo-
stałych. 

Alternatywnymi metodami aproksymacji  
w stosunku do metody maksymalnej wartości 
własnej są między innymi metoda najmniejszych 
kwadratów oraz metoda logarytmicznych naj-
mniejszych kwadratów. 
 
 



A. Chojnacki, O. Szwedo, Wybór systemu klasy ERP w przedsiębiorstwie – zastosowanie metody AHP 
 

 22

7. Bibliografia 
[1] O. Downarowicz, J. Krause, M. Sikorski, 

W. Stachowski, Zastosowanie metody AHP 
do oceny i sterowania poziomem 
bezpieczeństwa złożonego obiektu 
technicznego, PG, Gdańsk, 2000. 

[2] P.R. Drake, Using the Analytic Hierarchy 
Process In Engineering Education, 
TEMPUS Publication, 1998. 

[3] J. Gałkowski, Rozwiązanie ERP. Trudny 
wybór, ALDEA IT Consulting (http: 
//publikacje.aldea.pl/index.php?id=6), 2004. 

[4] E. Jaworska, Produkcja wspomagana 
bitami, MSI (http://www.erp-view.pl/erp/ 
produkcja_wspomagana_bitami.html), 
2005. 

[5] Z.J. Klonowski, Systemy informatyczne 
zarządzania przedsiębiorstwem. Modele 
rozwoju i właściwości funkcjonalne, 
Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław, 2004. 

[6] I. Kuterek, Kryteria wyboru – Zin- 
tegrowanego Systemu Wspomagającego 
Zarządzanie (ERP), IMG Polska 
(http://informatyzacja.cire.pl/odcinki.html?
d_id=392&d_typ=5). 

[7] M. Kwiesielewicz, Analityczny hierar- 
chiczny proces decyzyjny. Nierozmyte  
i rozmyte porównania parami, Instytut 
Badań Systemowych PAN, Warszawa, 
2002. 

[8] P. Lech, Zintegrowane systemy zarządzania 
ERP/ERP II, Difin, Warszawa, 2003. 

[9] A. Lenart, Zintegrowane systemy infor- 
matyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na 
przykładzie systemu BAAN IV, Wydaw-

nictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 
2005. 

[10] M. Miszyński, Wielokryteriowa optymaliza-
cja dyskretna (WOD): wybrane metody, 
KBO UŁ, 2007. 

[11] Z. Prętczyński, M. Materny, Z. Kotulski, 
HCI w systemach wspomagających 
zarządzanie przedsiębiorstwem, Proceed-
ings of the conference „Informatics as a tool 
for management in 21st Century” organized 
by Polish-Japanese Institute of Computer 
Technology and Warsaw University 
Warsaw, May 31st 2003. 

[12] T.L. Saaty, The Analitic Hierarchy Process, 
Mc-Graw Hill, New York, 1980. 

[13] T.L. Saaty, „Relative Measurement and Its 
Generalization in Decision Making Why 
Pairwise Comparisons are Central in 
Mathematics for the Measurement of 
Intangible Factors The Analytic 
Hierarchy/Network Process”, RACSAM 
Rev. R. Acad. Cien. Serie A. Mat.  
vol. 102 (2), 2008, pp. 251–318. 

[14] T.L. Saaty, M.S. Ozdemir, Why the magic 
number seven plus or minus two, University 
of Pittsburgh, 2004. 

[15] M. Szymaczek, AHP pomoże podjąć 
decyzję, Akademia Wiedzy BCC, 2008. 

[16] T. Trzaskalik, Wprowadzenie do badań 
operacyjnych z komputerem, PWE, 
Warszawa 2008. 

[17] R. Zdanowicz, „Dobór oprogramowania  
do modelowania i symulacji procesów 
wytwarzania”, Pomiary Automatyka  
i Robotyka, 1/2006. 
 

 
An AHP method to ERP system selection 

 
A. CHOJNACKI, O. SZWEDO  

 
An enterprise resource planning (ERP) is an enterprise-wide application software package that integrates all 
necessary business functions into a single system with a common database. In order to implement an ERP 
project successfully in an organization, it is necessary to select a suitable ERP system. This paper presents  
a model, which is based on AHP – the multi-hierarchical method to analysis of decision problems. 
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W publikacji przedstawiono wybrane usługi dodane wykorzystywane w sieciach rozległych, a także 
scharakteryzowano podstawowe typy architektur sieci, w których posiadają one zastosowanie. Omówiono 
również metody formalnego opisu wybranych usług dodanych na potrzeby ich badania oraz oceny jakości, 
a także zaprezentowano przykładowe wskaźniki liczbowe możliwe do wykorzystania dla systemów 
dostarczania treści. Zwrócono uwagę na techniki klasyfikacji ruchu w sieci wykorzystywane na etapie badania 
wybranych usług dodanych. 

 
Słowa kluczowe: usługi dodane, sieci rozległe, sieci CDN, systemy PBM 
 
1. Wprowadzenie  
 

Nieustanny rozwój technologii i usług 
sieciowych świadczonych przez operatorów tele-
komunikacyjnych sprawia, że konieczne jest 
rozszerzanie proponowanych dla klientów roz-
wiązań np. przez oferowanie usług dodat-
kowych, tzw. usług dodanych (ang. value-added 
services), zwiększających lub modyfikujących 
formę lub treść informacji dostarczanych za 
pomocą usług standardowych. 

Istotnym elementem, który zapocząt- 
kował rozwój usług o wartości dodanej, było 
opracowanie przez ITU-T standardu sieci in-
teligentnych (ang. IN − inteligent networks) 
[16], a następnie jego rozbudowa i wydanie 
kolejnych wersji. Standard IN wykorzystywany 
jest do projektowania usług dodanych w sieciach 
telefonicznych, stanowiących (obok sieci komór-
kowych, sieci komputerowych czy też sieci 
kablowych) jeden z rodzajów sieci tele-
komunikacyjnych.  

Rosnąca popularność sieci Internet skłania 
operatorów telekomunikacyjnych do budowania 
usług dodanych również w sieciach rozległych 
(ang. WAN − wide area networks) [15, 16], dla 
których przykładowymi usługami o wartości 
dodanej są telefonia internetowa, telewizja 
internetowa, dostarczanie treści czy też 
wykorzystywanie reguł do zarządzania siecią.  
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu 
jakości opracowano różnorodne metody badania 
usług, jednak ze względu na ich zróżnicowanie 
w publikacji szczególną uwagę zwrócono na 
usługi dostarczania treści oraz wykorzystania 
reguł do zarządzania siecią. 

 
2. Wybrane usługi dodane w sieciach 

rozległych 
 
2.1. Dostarczanie treści 
 

Sieci dostarczania treści (ang. CDN − 
content delivery network) pozwalają zwiększyć 
jakość usług standardowych świadczonych przez 
operatora poprzez rozmieszczanie określonych 
zasobów w sieci w taki sposób, by w większości 
przypadków czas ich transmisji do abonenta był 
krótszy niż w przypadku pobierania danych  
z źródłowych serwerów. Poszczególne elementy 
sieci CDN, które przechowują zasoby, określane 
w dalszej publikacji przy pomocy pojęcia węzła 
sieci CDN, rozmieszczone są w różnych 
lokalizacjach fizycznych. Wydajność działania 
sieci CDN zależna jest więc nie tylko od liczby 
węzłów, lecz także od sposobu rozmieszczenia 
samych węzłów oraz klientów korzystających  
z usługi. Wykorzystanie sieci CDN przez 
operatorów pozwala zmniejszyć ruch w sieci 
szkieletowej operatora, zwiększając tym samym 
jakość świadczonych usług. 

W ogólnej architekturze sieci CDN [9] 
wyróżniono sześć podstawowych komponentów 
sieci (rys. 1): 
• serwery DNS (ang. DNS servers) – pod-

stawową funkcją serwerów DNS jest 
umożliwienie klientom identyfikowania 
urządzeń w sieci  przy użyciu nazw zamiast 
adresów IP. W przypadku, gdy nazwa 
wybrana przez klienta określa zasób, który 
powinien znajdować się w sieci CDN, 
dodatkowym zadaniem, za które są od-
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powiedzialne serwery DNS, jest od-
wzorowanie nazw węzłów sieci CDN na ich 
identyfikatory, których postać zależna jest 
od przyjętego w sieci CDN rozwiązania  
i które są wykorzystywane w dalszej części 
procesu dostarczania treści 

• węzły sieci CDN (ang. surrogates) – od-
powiedzialne za przechowywanie zasobów 
dostarczanych do klienta. Ze względu na 
rodzaj przechowywanych danych, możliwy 
jest podział węzłów na przechowujące 
treści statyczne (np. strony HTML) oraz 
węzły, na których uruchomione zostały 
dedykowane aplikacje pozwalające dostar-
czać klientom, oprócz danych statycznych, 
również treści generowane dynamicznie 

• komponent odpowiedzialny za wskazanie 
węzła sieci, który powinien zrealizować 
żądanie abonenta (ang. redirector) − na 
podstawie identyfikatora węzła CDN, 
otrzymanego na etapie odwzorowania przez 
serwer DNS nazwy wskazanej przez 
klienta, a także adresu IP abonenta realizuje 
zadanie wskazania adresu IP węzła CDN, 
który w możliwie najkrótszym czasie 
dostarczy żądany zasób do klienta 

• element monitorujący sieć CDN (np.  
przy pomocy protokołu SNMP) (ang. 
SNMP monitor) – odpowiedzialny nie  
tylko za monitorowanie węzłów CDN  
przez zbieranie danych dotyczących 
wykorzystania pamięci operacyjnej, 
procesora, dysków czy też interfejsów 
sieciowych wybranych węzłów, lecz 
również monitorowanie żądań klientów, 
którzy pobierają zasoby z węzłów CDN 

• komponent odpowiedzialny za zarządzanie 
wszystkimi elementami składowymi  
sieci CDN (ang. CDN manager) − 
wykorzystywany do ustawienia parametrów 
konfiguracyjnych każdego z elementów 
sieci CDN, jak również definiowania  
reguł dotyczących umieszczania zasobów 
na poszczególnych węzłach w sieci,  
ich usuwania, kontrolowania czasu 
przechowywania danych czy też 
przepustowości łączy sieciowych pomiędzy 
poszczególnymi elementami sieci CDN. 
Na potrzeby działania sieci CDN i jej 

poszczególnych elementów wykorzystywane są 
bazy danych [9]: 
• lokalne bazy, znajdujące się na każdym  

z węzłów, do przechowywania informacji  
o zasobach oraz ich dostępności na każdym 
z węzłów sieci 

• baza zawierająca informację o lokalizacji 
fizycznej oraz obciążeniu każdego  

z węzłów, stosowana przez komponent 
wskazujący węzeł sieci odpowiedzialny za 
realizację (obsługę) żądania abonenta 

• baza przechowująca wartości takich 
wskaźników jak np. obciążenie procesora, 
wykorzystywana przez element 
monitorujący sieć CDN. 
Przedstawiona ogólna (konwencjonalna) 

architektura sieci CDN wykorzystywana jest 
zarówno w rozwiązaniach akademickich, jak 
i systemach komercyjnych, np. w sieci Akamai1, 
stanowiła ona również podstawę dla nowych 
modeli [10]: 
• współpracujących sieci CDN (ang. CCDN 

− Collaborative CDN) − w sieciach CCDN 
istotnym celem jest zwiększenie jakości 
świadczonych usług przez wzrost do-
stępności treści znajdujących się w różnych 
sieciach CDN 

• adaptacyjnych sieci CDN (ang. ACDN  
− Adaptive CDN) − cechą charakterystycz- 
ną sieci ACDN jest wykorzystanie 
algorytmu COCOA (ang. Cooperative Cost 
Optimization Algorithm) do odpowiedniego 
rozmieszczenia zasobów (treści) w po-
szczególnych węzłach sieci 

• rozproszonych sieci (ang. DCDN − 
distributed CDN) − istotną własnością  
sieci DCDN jest hybrydowa architektura, 
oparta na modelu klient-serwer (abonent 
wysyłający żądanie dostarczenia zasobu) 
oraz modelu „każdy z każdym” (ang. peer 
to peer) (współpracujące ze sobą węzły 
sieci DCDN). 
W sieciach CDN, w których istotnymi 

zasobami dostarczanymi do abonentów są dane 
multimedialne (transmitowane na żywo lub  
na żądanie), węzły sieci CDN odpowiedzialne  
są nie tylko za komunikację z serwerami 
źródłowymi, lecz także dostarczanie dodat-
kowych funkcji realizowanych na trans-
mitowanym strumieniu danych multi-
medialnych (np. cofnięcie transmisji danych  
o 10 s wstecz). W takim przypadku węzły  
są określane pojęciem portali [3] i stanowią 
elementy architektury PRISM (ang. Portal 
Infrastructure for Streaming Media), 
wykorzystywanej do dostarczania treści 
multimedialnych wysokiej jakości. 

                                                 
1 Sieć Akamai jest jedną z największych i naj-
starszych komercyjnych sieci CDN, na temat której 
szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem 
http://www.akamai.com (czerwiec 2010). 
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Rys. 1. Podstawowe elementy sieci CDN 

 
Każdą z wymienionych architektur sieci 

CDN można charakteryzować na dwóch 
płaszczyznach – danych oraz zarządzania siecią 
[3, 9]. Z pierwszą z nich ściśle związane są 
mechanizmy: 
• dystrybucji zasobów (treści) z serwerów 

źródłowych do poszczególnych węzłów 
sieci  

• dostarczania treści z węzłów do klientów 
sieci CDN. 
Na poziomie płaszczyzny zarządzania 

można wyróżnić mechanizmy: 
• zarządzania zasobami przechowywanymi 

przez węzły 
• wykrywania zasobów dostępnych na 

poszczególnych węzłach 
• przekierowania żądań klientów do od-

powiednich węzłów. 
Poza wymienionymi elementami istotny jest 

również schemat nazywania zasobów 
dostarczanych przez sieć CDN. W zależności od 
architektury rozwiązania, możliwe jest iden-
tyfikowanie treści poprzez ich nazwę (ang. URN 
− uniform resource name) lub ich lokalizację 
(ang. URL − uniform resource location).  
W przypadku architektury PRISM [3] URN 
składa się z części identyfikującej nazwę kanału 
(np. transmisji na żywo) oraz specyfikacji 
zasobu, która umożliwia np. określenie, jakim 
fragmentem transmisji na żądanie jest zain-
teresowany klient (określając czas początkowy 
oraz końcowy dostarczanego zasobu multi-
medialnego). Odwzorowanie nazw URN na 
URL jest realizowane przy pomocy protokołu 
UMP (ang. UMP − uniform resource 
identificator mapping protocol), który w ogól-
nym przypadku może zostać wykorzystany do 
budowania odwzorowań pomiędzy różnymi 
rodzajami identyfikatorów (ang. URI − uniform 
resource identificator). 

2.2. Zarządzanie siecią za pomocą reguł 
 
W celu zapewnienia bezpiecznego i nie-

zawodnego dostępu do oferowanych przez 
operatorów usług, możliwe jest wykorzystanie 
do zarządzania siecią reguł (ang. PBM – policy- 
-based management), które definiują warunki 
działania wybranych elementów w sieci np. dla 
urządzeń z określonej podsieci adresów IP 
przykładowa reguła może odmówić dostępu do 
wybranych zasobów. Każda z definiowanych 
przez administratora sieci reguł obejmuje 
warunki, które są weryfikowane przez od-
powiedni system zarządzający regułami,  
a także akcji, które są realizowane  
w przypadku spełnienia zdefiniowanych 
warunków. Definiowanie reguł poprzez 
określenie warunków i odpowiadających im 
akcji jest jednym ze sposobów opisu reguł. Inną 
wykorzystywaną metodą jest zastosowanie 
języka PPEL (ang. Privacy Preferences 
Expression Language) lub XACML (ang. 
Extensible Access Control Markup Language). 

Zarządzanie siecią przy pomocy reguł 
wpływa nie tylko na wzrost poziomu 
bezpieczeństwa, lecz również na jakość 
świadczonych usług oraz przepustowość 
wykorzystywaną przez abonentów. Niezależnie 
jednak od rodzaju zadań realizowanych przy 
pomocy systemów PBM, wyróżnić można 
następujące ich elementy składowe [4] (rys. 2): 
• usługa katalogowa (ang. directory service)  

− wykorzystywana do przechowywania 
definicji wszystkich reguł (w praktyce 
często używanym standardem jest usługa 
katalogowa LDAP) 
PDP (ang. policy decision point) − element 
określany w niektórych publikacjach jako 
PS (ang. policy server) i odpowiedzialny  
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Rys. 2. Architektura UPM, stanowiąca rozwinięcie standardu systemów PBM 
 

za wprowadzanie reguł na urządze- 
niach PEP 

• PEP (ang. policy enforcement point) − 
urządzenia, na których wdrażane są reguły 
definiowane poprzez PDP (w praktyce są to 
routery brzegowe). 
Komunikacja pomiędzy PDP a urzą-

dzeniami PEP jest realizowana przy pomocy 
takich protokołów jak: COPS (ang. common 
open policy service), jego rozszerzenia COPS-
PR, DIAMETER lub SNMP. Pomimo tego, że  
w praktyce najczęściej używanym roz-
wiązaniem jest COPS, to jednak ze względu  
na jego różnorodną implementację przez 
różnych dostawców sprzętu występują problemy 
z prawidłowym działaniem systemów PBM  
w środowiskach heterogenicznych pod 
względem sprzętowym, co zapoczątkowało 
opracowanie architektury UPM (ang. unified 
policy-based management) [4] stanowiącej 
rozwinięcie standardu opracowanego przez 
IETF. Cechą charakterystyczną architektury 
UPM, jest wprowadzenie dodatkowego elementu 
systemu PBM, tj. PEA (ang. policy enforcement 
agent), funkcjonującego pomiędzy PDP a PEP 
oraz odpowiedzialnego za: 
• dostarczanie komunikatów przesyłanych  

od PDP do PEP (i odwrotnie) 
• tłumaczenie (konwersję) komunikatów 

przesyłanych pomiędzy PDP a PEP 
• informowanie urządzeń PEP  

o wprowadzeniu (usunięciu) dodatkowych 
komponentów PEA. 
Zakładając, że PDP używa określonej 

wersji protokołu COPS, można wyróżnić trzy 

przypadki współpracy PDP z PEA oraz  
PEA z PEP: 
• w przypadku stosowania przez PDP oraz 

PEP identycznej wersji protokołu COPS, 
przesyłanie komunikatów pomiędzy PDP  
a PEP realizowane jest bez dodatkowej 
konwersji 

• w przypadku wykorzystywania innej wersji 
COPS przez PEP wprowadzana jest 
konwersja komunikatów wysyłanych przez 
PDP do odpowiedniej wersji stosowanej 
przez PEP i odwrotnie 

• w przypadku stosowania przez PEP 
całkowicie innego protokołu (np. 
DIAMETER), wprowadzany jest 
mechanizm wdrażania reguł bezpieczeń-
stwa poprzez wykonywanie odpowied- 
nich komend przy zastosowaniu CLI  
(ang. command line interface) oraz 
monitorowania wyniku ich realizacji przy 
pomocy SNMP (ang. simple network 
management protocol). 
Systemy PBM mogą zostać wykorzystane 

w przedstawionych sieciach CDN, które 
wymagają zastosowania odpowiednich roz-
wiązań wpływających na: 
• jakość świadczonej usługi poprzez 

wprowadzenie odpowiednich reguł 
klasyfikujących ruch sieciowy na 
urządzeniach wykorzystywanych do dostar-
czania zasobów do abonentów 

• przekierowywania klientów do odpowied-
nich węzłów sieci CDN. 
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3. Badanie wybranych usług 
dodanych 

 
3.1. Metody badania jakości złożonych 

systemów rozproszonych 
 

Ograniczenie wykorzystywanych przez 
operatorów telekomunikacyjnych zasobów,  
w szczególności w zakresie przepustowości 
łączy sieciowych, stanowi jeden z najważ-
niejszych powodów wdrażania takich usług 
dodanych jak dostarczanie treści, bowiem  
ich zastosowanie przynosi korzyści zarówno 
klientom (mającym możliwość pobrania 
zasobów w krótszym czasie), jak i dostawcom 
usługi (poprzez ograniczenie ruchu w sieci 
szkieletowej, w szczególności na łączach 
międzynarodowych wykorzystywanych przez 
operatora). Mając na uwadze zapewnienie 
odpowiedniego poziomu jakości świadczonej 
usługi, istotne jest badanie takich cech jak 
występowanie możliwych opóźnień obsługi 
abonentów przez system CDN czy od- 
rzucanie żądań klientów przez komponenty 
przekierowujące abonentów do odpowiednich 
węzłów sieci CDN. Wyznaczenie wartości 
liczbowych wskaźników charakteryzujących 
wymienione cechy systemu możliwe jest po-
przez opracowanie formalnych modeli, następnie 
zdefiniowanie wskaźników dla odpowiednich 
cech oraz wyznaczenie ich wartości. Ze względu 
na złożony charakter przedstawionego obszaru 
zainteresowań wybranych usług dodanych,  
a także rozproszenie (fizyczne i funkcjonalne) 
poszczególnych elementów, możliwe jest za-
stosowanie technik wykorzystywanych do oceny 
jakości systemów rozproszonych [6, 8] takich 
jak: 
• sieci kolejkowe (ang. queueing network) 
• kolejkowe sieci Petriego (ang. queueing 

Petri net). 
W zależności od potrzeb i celu 

prowadzonych badań, wyróżnić możemy dwa 
przypadki: pierwszy ściśle związany z analizą 
działania systemu pod kątem sprzętowym, drugi  
− programowym. W pierwszym przypadku 
wykorzystywane są konwencjonalne sieci kolej-
kowe, zaś w drugim − kolejkowe sieci Petriego, 
których istotną wadą jest trudność ich analizy, a 
także definiowania wskaźników jakości oraz 
wyznaczania ich wartości. W takim przypadku 
dla tak opracowanego modelu konieczne jest 
wprowadzanie dodatkowych uproszczeń lub 
podział analizowanego systemu rozproszonego 
na poszczególne elementy składowe i prze-
prowadzenie analizy każdego z podsystemów 
oddzielnie.  

3.2. Ocena jakości usługi dostarczania 
treści 

 
Na potrzeby określenia wskaźników 

charakteryzujących wybrane atrybuty jakości 
usługi dostarczania treści możliwe jest 
wykorzystanie systemów kolejkowych, np.  
w sytuacji, gdy czas napływania kolejnych  
żądań abonentów oraz czas ich obsługi 
charakteryzowany byłby przy pomocy roz- 
kładu wykładniczego, system dostarczania treści 
można opisać i analizować jako system 
kolejkowy M/M/c/k (rys. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. System kolejkowy M/M/c/k (dla c = 3, k = 6) 

 
Zgodnie z notacją Kendalla [1] M oznacza 
rozkład wykładniczy odpowiednio dla czasu 
napływania żądań oraz ich obsługi, natomiast  
c − liczbę węzłów CDN, k − wielkość bufora 
(kolejki) elementu przekierowującego żądania 
klientów do węzłów. Na podstawie znajomości 
każdego z wymienionych parametrów możliwe 
jest określenie następujących wskaźników [10, 
11]: 
• czas obsługi (ozn. S), określany również 

jako czas transmisji (dostarczania treści): 

U
RS = ,   (1) 

gdzie: R oznacza wielkość żądanego 
zasobu, natomiast U prędkość wysyłania 
(dostarczania) treści przez węzeł do klienta 

• współczynnik obsługi (ozn. µ): 

S
1=μ     (2) 

wykorzystanie usługi (ozn. ρ), obliczane dla 
systemu kolejkowego M/M/c/k zgodnie  
z wzorem: 

μ
λρ
c

=  ,   (3) 

gdzie: λ oznacza współczynnik 
charakteryzujący liczbę żądań (zapytań) 
klientów wysyłanych do węzłów sieci CDN 

• efektywny współczynnik charakteryzujący 
liczbę żądań klientów (ozn. λe): 
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)1( ke P−= λλ ,    (4) 
gdzie: Pk oznacza prawdopodobieństwo 
otrzymania przez system k żądań 

• prawdopodobieństwo nieotrzymania 
żadnego żądania (ozn. P0): 

1
11

0
0 ]

1
1

!
)/(

!
)/(

[ −
+−−

= −
−+∑=

ρ
ρμλμλ ckci

nc

i ci
P     (5) 

• średnia liczba żądań w kolejce (ozn. Lq): 

n
k

cn
q PcnL )( −∑=

=
  (6) 

• średnia liczba żądań w systemie (ozn. L): 

)1( kq PLL −+=
μ
λ   (7) 

• całkowite opóźnienie systemu (ozn. W): 

e

LW
λ

=     (8) 

• współczynnik odrzucenia żądań (ozn. R): 
kPR λ= .   (9) 

Przykładowo system dostarczania treści,  
w którym element przekierowujący żądania 
klientów posiada możliwość obsługi abonentów 
przez 2 węzły oraz bufor o rozmiarze 2, można 
analizować jako system kolejkowy M/M/2/2, dla 
którego współczynnik obsługi wyniesie µ/2, 
natomiast w przypadku możliwości obsługi 
żądań przez 3 węzły oraz wykorzystania bufora  
o rozmiarze 3, system dostarczania treści można 
opisać jako M/M/3/3, dla którego współczynnik 
obsługi wyniesie µ/3 (przy założeniu, że µ 
oznacza współczynnik obsługi w systemie 
kolejkowym M/M/1/1). 

Na podstawie przedstawionego systemu 
kolejkowego oraz jego analizy można zauważyć, 
że: 
• najwyższa jakość obsługi żądań klientów 

sieci CDN ma miejsce w przypadku, gdy 
system dostarczania treści można opisać 
jako M/M/c/c 

• liczbę żądań nieodebranych przez element 
przekierowujący można zredukować, 
zwiększając rozmiar bufora, czyli wartość k 
w systemie kolejkowym M/M/c/k. 
Niezależnie od wybranego na potrzeby 

badania świadczonej usługi modelu matematycz-
nego, z perspektywy dostawcy usługi istotne  
są poniższe czynniki uwzględniane w ocenie 
jakości usługi dostarczania treści [13]: 
• zmniejszenie przepustowości łączy 

prowadzących do źródłowych serwerów 
dostawcy treści 

• wprowadzane przez poszczególne elementy 
sieci CDN opóźnienie dostarczenia treści  
do abonenta 

• wykorzystanie każdego z węzłów, ob-
liczane według wzoru: 

ia

ib
i V

V
V = ,   (10) 

gdzie: Vib oznacza czas dostarczania 
zasobów do klientów przez węzeł i, 
natomiast Via − całkowity czas pracy  
węzła i 

• liczba niezrealizowanych żądań abonentów, 
wyznaczana na potrzeby określenia 
niezawodności usługi. 
Dla każdej z przedstawionych architektur 

sieci CDN istotnym czynnikiem mającym 
znaczący wpływ na ocenę jakości usługi 
dostarczania treści jest rodzaj zasobów dostawcy 
treści (typy plików czy też stosowane protokoły 
transmisji danych multimedialnych), a także  
ich rozmieszczenie w różnych lokalizacjach 
fizycznych, np. niektórzy z dostawców usługi 
wspierają wybrane protokoły transmisji danych 
multimedialnych czy też możliwość dostarczania 
jedynie treści statycznych w wybranych 
lokalizacjach (regionach) fizycznych [13]. 

 
3.3. Identyfikacja ruchu w sieciach 

rozległych 
 

Ocena jakości świadczonych usług 
dodanych wymaga analizy ruchu w sieci 
pomiędzy poszczególnymi elementami badanego 
rozwiązania, na potrzeby której konieczne jest 
zebranie danych, tj. przesyłanych pakietów 
sieciowych, przy wykorzystaniu takich technik 
jak [2, 12]: 
• identyfikacja rodzaju ruchu sieciowego  

na podstawie portów źródłowych oraz 
docelowych transportowanych pakietów 
sieciowych − metoda ta wykorzystuje 
zdefiniowane przez organizację IANA (ang. 
Internet Assigned Numbers Authority) 
odwzorowania numerów portów na rodzaje 
aplikacji przez nich używanych 

• analiza danych przesyłanych pakietów i ich 
porównanie ze zdefiniowanymi dla po-
szczególnych aplikacji sygnaturami 

• zastosowanie metody statystycznej, 
wykorzystującej takie wskaźniki jak np. 
rozmiar przesyłanych pakietów 

• wykorzystanie sieci neuronowych oraz 
naiwnego klasyfikatora Bayesa. 
Wybór odpowiedniej metody klasyfikacji 

ruchu sieci rozległej na potrzeby zebrania 
danych wykorzystywanych w procesie badania 
usług dodanych zależny jest od wielu aspektów. 
W przypadku testowania sieci CDN, w której 
poszczególne węzły dostarczają jedynie statycz-
nych treści HTTP, metoda oparta na 
sprawdzaniu portów źródłowych i docelowych 
nie znajduje zastosowania.  
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Z kolei wykorzystanie techniki opartej na 
porównywaniu przesyłanych pakietów ze 
zdefiniowanymi sygnaturami czy też metody 
statystycznej, w której stosowanym wskaź-
nikiem jest rozmiar przesyłanych danych, jest  
w przypadku badania sieci CDN bardziej 
efektywne. 
 
4. Podsumowanie 
 

Rozwój usług dodanych wykorzystywanych  
w sieciach rozległych wymaga zastosowania 
odpowiednich metod ich badania oraz oceny.  
W publikacji scharakteryzowano usługi dostar-
czania treści oraz zarządzania siecią przy 
pomocy reguł, poszczególne elementy składowe 
wybranych usług oraz zastosowane mechanizmy 
realizacji określonych zadań. Zwrócono również 
uwagę na metody badania wybranych usług,  
a także przedstawiono niektóre ze wskaźników 
liczbowych dla sieci CDN, opisywanych przy 
pomocy systemów kolejkowych. Wymienione 
zostały również sposoby wykrywania ruchu  
w sieci, które mogą zostać wykorzystane na 
etapie zbierania danych na potrzeby dalszej 
oceny jakości usługi. Zebrane oraz przed-
stawione informacje stanowić będą podstawę 
badań poświęconych metodom badania jakości 
wybranych usług dodanych, które w dalszej 
perspektywie zostaną zastosowane na potrzeby 
opracowania modelu rozproszonego systemu do 
wykrywania oraz badania wybranych usług 
dodanych w sieciach rozległych. 
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Test methods for selected value-added services in wide area networks 
 

S. CZECH 
 
In this paper selected value-added services used in wide area networks are characterized, as well as there are 
also discussed methods for formal description of the selected value-added services to their testing and quality 
evaluation. Additionally there are presented examples of numerical indicators for content delivery systems and  
techniques of network traffic classification, which might be used at the stage of testing selected value-added 
services. 

 
Keywords: value-added services, wide area networks, CDN, PBM 
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The fine-coarse network model for simulating crowd behavior 
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The paper covers topics concerning the creation of models and simulators of crowd behavior and their usage in 
decision support systems. Models and crowd behavior simulators were originally created to understand the 
phenomena occurring in a real crowd. Due to the complexity of observed processes constructed models only 
chosen aspects are usually described, while others are being generalized or skipped. Creating a model requires 
making a choice between descriptions which are  constant or discret, deterministic or random, and micro- or 
macroscopic. The paper introduces a developed model of crowd movement and behavior allowing 
a simulation of the movement of large masses of crowd in a city agglomeration environment. In model the 
representation of environment uses a combination of two approaches: coarse network model and fine network 
model simultaneously. Using a self-made simulator the author conducted experiments showing advantages 
and effectiveness  of implemented model. 

 
Keywords: crowd model, pedestrian behavior, pedestrian movement 
 
1. Main features of the model  
 
Regarding to the main approaches and 
classifications in crowd modeling main features 
of our model are: 
• the representation of space through  

a network of cells and a graph 
• microscopic approach for the representation 

of people 
• traffic modeling using graph algorithms and 

potential fields method [3, 4] 
• behavior modeling using rule based systems 

or more complex intelligence models [6]. 
In the presented model the space is defined on 
two levels: decision level and operating level. 
The figure 1 shows the basic elements of the 
model, where lines shows possible interactions 
between elements: 

 
 

Fig. 1. Basic elements of the model 

2. Coarse network  
 
The decision level is represented by network 

 in which every node  
responds to logical subarea of model space (e.g.: 
one compartment, corridor, passage, fragment of 
large compartment). If there is physical 
possibility of passing from one to another 
subarea, then the nodes representing them  
are connected by an edge  where 

. For nodes 
and edges the set of functions  was defined, 
from which most important are: 
• , 

attractiveness – a function describing 
node’s attractiveness of the node as  
a number of people or medium people 
congestion in the node at time 

• , distance – a function 
describing edge’s medium distance between 
nodes 

• , capacity – a function 
describing maximum node capacity 
(maximum number of people in node) 

• , route length – 
a function describing medium length of  
a route between nodes at time 

•  next node –  
a function describing the best way (node) of 
movement between two nodes. 
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The figure 2 shows an example of the model 
space and the model on the decision level: 
 

 
 

Fig. 2. Model space and the model  
on the decision level 

 
3. Fine network 
 
At the operating level of the model, the space is 
represented by a network of cells 

. The space is divided into 
the adjacent square cells. The size of each cell is 
the same and it is 0,3 m x 0,3 m. In similar 
models, which are using a network of cells as  
a representation of space, the size of the side of 
the cell is from 0,3 m [1] to 0,5 m (e.g. Exodus 
[8]). In the model vector  represents 
cell located in the i-th row and the j-th column. 
Additionally a set D of possible directions of 
movement of person between cells was defined 

. 

The vector  described as the direction of 
movement of person located in cell  means 
that the person is going to make a move to the 
cell . The set of functions 

 was defined for cells. The most important 
functions are: 
• , state – a function 

describing the content of the cell; in basic 
approach 3 possible states of cell are 
considered: 0 – unavailable, 1 – free, 2 – 
person 

• , potential –  
a function determining for each cell the 
distance from it to the selected cells 

• , direction – a function 
determining for each cell the best direction 
from it to the selected cells 

•  attractiveness –  
a function affecting the probability of cell 
being occupied by a person at time 

• , surrounding –  
a function determining a set of cells that are 
“in field of view” from cell in specified 
radius.  

 

 
 

Fig. 3. Fragment of the model, different states  
of cells are representing: persons, free space  

and unavailable space 
 

 
Fig. 4. The assumptions of movement model:  

a) 8 possible directions of movement  
b) the vectors describing the Direction 

 
The space representations in the model are used 
on both levels simultaneously. The connection 
was achieved by assigning the cells of the model 
at the operating level to the corresponding nodes 
on the decision level. 
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4. Pedestrians 
 
In the developed model, each person has its own: 
• characteristics (average and maximum 

speed, maximum energy level, obedience, 
knowledge of the surroundings) 

• state (position, speed, energy) 
• the objectives to be achieved (to leave the 

building, to escape the room). 
In the implemented simulator the person is 
represented by an agent who makes decisions 
and performs actions with consideration of a set 
of characteristics, states, the objectives to be 
achieved and the state of the environment. 
 
5. Movement 
 
The movement of agents in the model is 
executed in two stages: 
• in the first stage the agent decides where it 

is going to move (considering the objective 
it wants to achieve). In this stage the route 
between the nodes is set with use of the 
space model on decision level and  
function. In basic approach graph – network 
algorithms are used for setting the shortest 
route (e.g.: Dijkstra, A*). During the route 
setting where functions  and  
are used the congestion in node may have 
influence on cost of movement between the 
nodes. Additionally it is possible to 
consider the probability of the agents’ 
familiarity of surroundings for setting the 
incomplete and approximate routes 

• in the second stage, the agents’ route is set 
on the operating level using functions: 

. In this stage, the 
potential field method (function  
was used for setting the direction of 
movement to any node in accordance with 
rule: for every node  potential values 
are determined only for cells assigned to the 
nodes adjacent to node n. 

 
 
 

Fig. 5. Potential field method – target nodes  
(dark grey color), nodes for which potentials 

describing the distance from target nodes  
are determined (light grey color) 

 
 
Apart from potentials also the cell’s 
attractiveness (function ) has the influence 
on the final direction of movement of agent. In 
addition it was assumed that the “best” direction 
of movement is chosen with certain probability. 
In the model, the agent will move not only to 
find itself in a cell with the lowest (highest) 
potential, but also will select the most attractive 
cells. In the model, the attractiveness of the cell 
is determined using functions  and 

 in accordance with assumptions: 
• the most attractive cell doesn’t change the 

direction of movement 
• the cells located near walls and around 

other agents are less attractive 
• the cells located in the route of movement 

of other agent are less attractive. 
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Fig. 6. The most attractive cells (light grey color) for 
the agent (grey color) in different situations 

 
 
This approach of movement modeling allows for 
the consideration of dynamic changes in the 
model environment without the necessity of  
re-designation of the potentials. Changes in 
model environment like fire or door blockage 
influence only change in movement between the 
nodes. 
 
6. Behavior 
 
One of the most important elements of described 
model is the module responsible for agent 
behavior. Behavior modeling is executed by 
constructing decision making network on basis 
which the agent’s behavior is determined. An 
example of simplified decision making model 
for evacuees can be described by rules: 
• if the agent knows the route to exit – it will 

choose the shortest route 
• if the agent doesn’t know the route to exit  

– it will follow other agents 
• if the agent stands for certain time in 

congestion – it will again choose the 
shortest route without taking into 
consideration the crowded node 

• if the agent is located near the place of 
hazard – it will find the route without the 
dangerous nodes. 

Of course, there can be much more rules, what 
on one hand, can improve the appropriateness of 
behavior of agents but on the other hand affects 
the computational complexity. 
 
7. Experiments 
 
In second experiment presented model was used 
to simulate building evacuation with information 
system . In addition to the  rules from section 6 

for the purpose of carrying out experiments, 
taking into account of the information system  
there was one more rule added: if the agent is 
located in the information node – it will with  
a certain probability change the direction of 
movement according to the one proposed by the 
information system. 
 
 

 
 

Fig. 7. Simulation of building evacuation  
with information system  

(red arrows shows best directions) 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 8. Number of people that escaped from building 
in time: with information system (I),  

without information system (WI) 
 
 
In second experiment implemented model was 
used for simulations:  

• different number of pedestrians leaving 
single room 
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Fig. 9. Different number of pedestrians and times 
needed for: A – build environment (100 = 5 s),  

B – build crowd (100 = 20 s),  
C – simulation (100 = 800 s) 

 
 

• large number of pedestrians leaving 
building with different complexity 

 

 
 

Fig. 10. Different number of nodes and  times needed 
for: A – build environment (100 = 623 s),  

B – build crowd (100 = 10 s),  
C – simulation (100 = 750 s) 

 
 

• pedestrians responds to different 
congestions in building. 

 

 
 

Fig. 11. Different congestions near doors and 
probability of choosing alternative route 
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Symulacja zachowania tłumu z użyciem modelu otoczenia  
opartego o graf i sieć komórek 

 
M. KAPAŁKA 

 
Referat obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem modeli i symulatorów zachowania tłumu oraz ich 
wykorzystaniem jako narzędzi wspomagających w procesach podejmowania decyzji. Modele i symulatory 
zachowania tłumu zaczęły powstawać jako próba odpowiedzi na pytanie, jakie zjawiska zachodzą  
w rzeczywistym tłumie. Konstruowane modele zazwyczaj opisują szczegółowo, ze względu na dużą złożoność 
zjawisk zachodzących w rzeczywistości, tylko wybrane elementy, a pozostałe są uogólniane lub pomijane. 
Tworząc model, dokonuje się wyboru w zależności od przeznaczenia między opisem ciągłym a dyskretnym, 
deterministycznym a stochastycznym oraz mikro- a makroskopowym. W pracy przedstawiony został własny 
model przemieszczania się tłumu, pozwalający na symulację przemieszczania się dużych grup w warunkach 
aglomeracji miejskiej. W pokazanym modelu przestrzeń reprezentowana jest przy użyciu dwóch podejść 
równocześnie: sieci komórek i grafu. Autor wykonał z użyciem skonstruowanego symulatora eksperymenty, 
pokazując zalety i efektywność modelu. 
 
Słowa kluczowe: model tłumu, zachowanie jednostki, ruch jednostki 
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Problem eliminowania fałszywych alarmów  
w komputerowych systemach ochrony peryferyjnej 
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W artykule rozpatruje się problem ochrony obiektów powierzchniowych za pomocą komputerowego systemu 
ochrony peryferyjnej, sterującego ochroną utworzoną w postaci barykady z wmontowanymi w nią czujkami 
naciągowymi. Analizuje się problem fałszywych alarmów w tego typu systemach ochrony, które mają 
charakter losowy oraz ciągły i zmienny w czasie. Opisuje się w sposób formalny za pomocą procesu 
stochastycznego zachowanie barykady podczas oddziaływania na nią czynników losowych i formułuje się 
i rozwiązuje zadanie określenia czułości czujek naciągowych minimalizujących powstawanie fałszywych 
alarmów. 

 
Słowa kluczowe: ochrona obiektów, fałszywy alarm 
 
1. Wprowadzenie  
 
Na przestrzeni wieków człowiekowi zawsze 
towarzyszyło zagrożenie jego bytu. W miarę 
rozwoju cywilizacyjnego zaczęto zdawać sobie 
sprawę z tego, że zagrożenia mogą mieć 
charakter losowy, niezależny od człowieka, jak 
też mogą wynikać ze świadomej jego działal-
ności. Te ostatnie, podlegające niezwykle szyb-
kiemu rozwojowi i rozprzestrzenianiu się, 
wynikały pierwotnie głównie z atawistycznej 
walki o byt, a następnie z chęci posiadania, 
ukierunkowanej na zabór mienia połączony 
nierzadko z pozbawianiem zdrowia, a nawet 
życia jego właściciela.  

Potrzeba poczucia bezpieczeństwa, będąca 
jedną z podstawowych potrzeb każdego 
człowieka, powoduje stały wzrost zain-
teresowania systemami ochrony. Ewolucja za-
grożeń, spowodowana brutalizacją metod po-
stępowania napastników, oraz wzrost ilości dóbr 
będących w indywidualnym posiadaniu stały się 
istotnymi czynnikami stymulującymi rozwój  
w dziedzinie zabezpieczeń. Z biegiem czasu 
pojedyncze elementy ochronne zaczęto łączyć  
w coraz bardziej przemyślne systemy ochrony. 
Budowano więc mury, palisady, otaczano się 
fosą, ustawiano warty.  

Czasy nam współczesne nie przyniosły 
osłabienia zagrożeń, a wręcz przeciwnie, ich 
rozwój zarówno ilościowy, jak i jakościowy, 
zatem dotychczasowe metody i narzędzia 
ochrony przestały już wystarczać. Spowodowało 
to znaczący rozwój systemów ochrony, 

wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki  
i techniki. 

Pomimo takiego nasycenia techniką współ-
czesnych systemów ochrony, należy jednak 
zdawać sobie sprawę z faktu, iż udział człowieka 
w funkcjonowaniu tych systemów jest nadal 
decydujący. Człowiek podejmuje decyzje i or-
ganizuje przedsięwzięcia związane z nie-
dopuszczeniem intruza na teren chroniony,  
a także usuwaniem skutków jego działania, gdy 
– niestety – przedostał się na teren chroniony. 
Niejako część techniczna (system techniczny) 
systemu ochrony ma za zadanie przygotować 
dane do podjęcia decyzji i wspomagać proces 
decyzyjny.  

W dzisiejszych czasach gwałtownemu 
rozwojowi podlega szczególnie system tech-
niczny systemu ochrony. Elektronika i technika 
komputerowa, a właściwie informatyka, za-
władnęły systemami ochrony. Obserwacja terenu 
prowadzona jest za pomocą kamer telewizji 
przemysłowej, a dostęp do obiektu sterowany 
jest za pomocą inteligentnych systemów 
komputerowych.  

Zadania, które stoją przed technologią kom-
puterową zastosowaną w systemach ochrony,  
są bardzo ważne. To technika komputerowa 
zapewnia efektywne sterowanie całym 
systemem ochrony. Szybka wymiana danych 
między jego elementami, usytuowanymi nieraz 
w odległych od siebie miejscach, odpowiednie  
i szybkie ich przetworzenie oraz dostarczenie we 
właściwej formie decydentom ma podstawowe 
znaczenie dla przydatności systemu ochrony. 
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Komputerowe systemy ochrony umożliwiają 
nieprzerwaną ochronę obiektu w różnych 
warunkach klimatycznych, o różnych porach 
doby i roku. Dzięki dobrze rozwiniętej technice 
multimedialnej istnieje możliwość wizualizacji 
danych i zdarzeń w systemie ochrony  
i ochranianym obiekcie.  

Niezaprzeczalną zaletą takich systemów  
jest to, że mogą być również wyposażane  
w elementy sztucznej „inteligencji”, 
wykorzystywane do wstępnego analizowania 
zbieranych danych o stanie ochranianego 
obiektu oraz, co jest najważniejsze, do wy-
krywania stanów tzw. „fałszywych alarmów” 
oraz tzw. „fałszywego spokoju”.  

Rozwój w dziedzinie komputerowych 
systemów ochrony daje osobom odpowiedzial-
nym za bezpieczeństwo obiektów nowe 
narzędzia. Umiejętne ich zastosowanie znacznie 
podnosi poziom bezpieczeństwa chronionych 
dóbr, wyręczając człowieka w wykonywaniu 
najbardziej uciążliwych i żmudnych czynności. 
Faktem jest, iż w fazie tworzenia kom-
puterowych systemów ochrony obiektu nakłady 
finansowe ponoszone przez inwestora są 
znaczne, jednakże korzyści, jakie daje za-
stosowanie takiego systemu, szczególnie  
w ochronie obiektów skomplikowanych ar-
chitektonicznie lub usytuowanych na rozległym 
terenie, powodują ich coraz częstsze stosowanie. 

Spośród wielu przestępstw, stanowiących 
zagrożenie dla chronionych wartości, jedną  
z najpoważniejszych grup przestępstw stanowią 
przestępstwa przeciwko mieniu – zarówno 
społecznemu jak i prywatnemu. Grupą, w której 
odnotowuje się od pewnego czasu stały wzrost 
liczby popełnianych przestępstw, są kradzieże  
z włamaniem. 

Wymagania stawiane współczesnym 
komputerowym systemom ochrony są niezwykle 
wysokie. Ich spełnienie mogą zagwarantować 
tylko systemy charakteryzujące się następujący-
mi własnościami:  
• wysoką niezawodnością w sensie tech-

nicznym 
• wiarygodnością reakcji na wystąpienie 

realnego zagrożenia 
• minimalnym poziomem występowania 

stanów fałszywego alarmu i fałszywego 
spokoju 

• łatwością weryfikacji sygnałów 
generowanych przez system 

• prostotą obsługi 
• podwyższoną odpornością na sabotaż  

i zniszczenie. 
Oprócz tych cech, komputerowe systemy 
ochrony coraz częściej oferują możliwość wy-

pracowywania propozycji decyzji w przypadku 
wystąpienia określonych zagrożeń. Jest to o tyle 
istotne, iż wystąpienie realnego zagrożenia 
(szczególnie o dużym nasileniu) może 
powodować różne reakcje u osób obsługujących 
system. Dlatego system oferujący pomoc 
personelowi w postaci „podpowiedzi” działań 
wymusza ich określoną kolejność, dokumen- 
tuje ich podejmowanie oraz przypomina  
o działaniach koniecznych, ale jeszcze dotych-
czas niepodjętych. W przypadkach wystąpienia 
lokalnych zagrożeń o niewielkim nasileniu, ten 
aspekt działania systemu nie jest tak bardzo 
istotny. Natomiast wystąpienie zagrożeń na 
dużym obszarze, przy ich znacznym nasileniu, 
wymaga szybkiego podejmowania decyzji 
podczas koordynacji działań mających na celu 
przywrócenie porządku lub kierowanie akcją 
ratowniczą. W takich sytuacjach duże ilości 
danych napływających do stanowiska 
kierowania wymagają ich szybkiej interpretacji 
oraz przetworzenia na decyzje.  

Równie istotnym czynnikiem jak sprawność 
i efektywność zabezpieczeń technicznych jest 
reakcja odpowiednich służb na wygenerowany 
przez system sygnał alarmu. Dlatego system, 
wspomagający proces podejmowania decyzji 
przez kierownictwo akcji, może wydatnie 
zwiększyć skuteczność działań np. ekip ratow-
niczych bezpośrednio na miejscu działań. 
Dopiero jednak system ochrony wyposażony  
w niezawodną i sprawną instalację 
powiadamiania oraz osoby kompetentne do 
reagowania na sygnały zagrożenia gwarantuje 
bezpieczeństwo chronionego obiektu. 

Budowa komputerowych systemów  
ochrony obiektów musi uwzględniać następujące 
podstawowe zasady: 
• każdy system ochrony obiektu musi być 

ściśle dostosowany do ochranianego 
obiektu. Oznacza to, że system ochrony 
musi uwzględniać specyfikę chronionego 
obiektu i chronionych w nim wartości. To 
zwykle decyduje o tym, że nie tworzy się 
identycznych systemów ochrony dla  
dwóch różnych chronionych obiektów, 
nawet gdyby charakteryzowały się bardzo 
zbliżonymi własnościami, gdyż iden- 
tyczne rozwiązania szczegółowe systemów 
ochrony ułatwiałyby możliwość ich stosun-
kowo szybkiego pokonania, a co za tym 
idzie, brak możliwości dalszego ich 
stosowania 

• system ochrony w zależności od własności 
obiektu chronionego i rodzajów możliwych 
zagrożeń, powinien obejmować odpowiedni 
zestaw urządzeń technicznych (czujki) 
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ukierunkowanych na rozpoznawanie 
sytuacji świadczących o realizacji zagrożeń. 
To sprawia, że konieczny staje się bardzo 
starannie przemyślany dobór takiego ze-
stawu czujek, który jest charakterystyczny 
dla chronionego obiektu 

• system ochrony obiektu musi być 
elastyczny, tzn. przystosowany do możliwie 
najłatwiejszego wprowadzania zmian tech-
nicznych, organizacyjnych i funkcjonalnych 
stymulowanych: 
− rozwojem technicznym urządzeń 

specjalistycznych (czujek, bramek, 
kamer telewizji przemysłowej itp.), 
wykorzystywanych w systemach 
ochrony, 

− rozwojem metod i urządzeń służących 
do pokonywania systemów ochrony 
obiektów, 

− zmianami przeznaczenia oraz 
właściwości chronionego obiektu  
i chronionych w nim wartości, 

− zmianami rodzajów zagrożeń 
dotyczących chronionego obiektu oraz 
prawdopodobieństwa ich realizacji 

• system ochrony musi dawać pewność,  
w granicach przyjętego poziomu ufności,  
że z określonym prawdopodobieństwem 
zostaną wykryte objawy wystąpienia 
zagrożenia w takim nasileniu, iż może ono 
rodzić ujemne skutki dla chronionego 
obiektu. Zatem oczywiste jest, że jeżeli 
będzie ulegać zmianie stan bezpieczeństwa 
obiektu (chodzi tutaj szczególnie o ob-
niżenie tego stanu), to musi się również 
zmieniać sam system ochrony. Najprost-
szym rozwiązaniem byłoby demontowanie 
istniejącego systemu ochrony i budowanie 
nowego, ale ze względu na duży koszt 
utworzenia systemu nowego, raczej ta 
wersja dopasowania systemu ochrony do 
nowej sytuacji nie będzie miała za często 
miejsca. 

Kolejne oczekiwania kierowane pod adresem 
systemów ochrony wiążą się z ich „inteligencją”. 
Współczesne komputerowe systemy ochrony 
muszą również zapewniać wypracowywanie 
propozycji decyzji dla obsługi w przypadku 
identyfikacji realizacji określonego typu 
zagrożenia. Taka sztuczna inteligencja byłaby 
wykorzystywana do rozpoznawania stanów 
„fałszywego alarmu” i „fałszywego spokoju”, 
identyfikacji osób według ich cech somatycz-
nych, linii papilarnych, kości czaszki, kodu 
DNA i innych indywidualizujących cech 
osobniczych oraz identyfikacji wystąpienia 
niepożądanych bądź pożądanych innych stanów 

i zdarzeń. Stosowanie sztucznej inteligencji,  
ze względu na jej koszt, powinno następować  
w takich przypadkach, gdy intensywność 
zdarzeń koniecznych do obserwacji jest na  
tyle duża, że ochrona fizyczna może nie 
gwarantować odpowiednio wysokiego prawdo-
podobieństwa zidentyfikowania pojawiających 
się nieprawidłowości lub zagrożeń. 

Cele komputerowego systemu ochrony 
obiektu są następujące: 
• niedopuszczenie intruza na teren 

ochranianego obiektu lub maksymalne 
utrudnienie jego wejścia na ten teren 

• niedopuszczenie wyjścia intruza z obiektu 
poza teren podlegający ochronie 

• skryta obserwacja intruza 
• ciągła kontrola obszaru, na którym mieści 

się obiekt 
• kontrola wnętrza obiektu 
• maksymalne ułatwienie współpracy 

czynnika ludzkiego (ochrony fizycznej)  
z systemem. 
Niezawodność funkcjonowania systemów 

ochrony obiektów wiąże się z odpornością 
systemu na wykrywanie „fałszywych alarmów” 
lub „fałszywego spokoju”. Fałszywy alarm 
występuje wtedy, gdy chroniony obiekt nie  
jest przedmiotem działań intruza, a system 
ochrony sygnalizuje alarm. Taki stan może  
być spowodowany wadliwie funkcjonującymi 
elementami systemu technicznego albo − przy 
technicznie sprawnym systemie − zaistnieniem 
niesprzyjających warunków losowych (np. 
wichura, przypadkowe wejście w barierę 
ochronną człowieka, zwierzęcia lub ptaka). 
Fałszywy spokój, o wiele groźniejszy od fał-
szywego alarmu, ma miejsce wtedy, gdy 
występuje rzeczywiste zagrożenie obiektu, 
natomiast system jego ochrony z różnych 
przyczyn nie reaguje. 

W dalszej części niniejszego opracowania 
zostanie rozpatrzony problem eliminowania 
fałszywych alarmów w przypadku kom- 
puterowych systemów ochrony peryferyjnej, 
przeznaczonych głównie do ochrony obiektów 
powierzchniowych, jak np. lotniska, ujęcia 
wody, podejścia do zakładów produkcji 
specjalnej, terenów, na których mieszczą się 
elektrownie, przede wszystkim atomowe itp. 
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2. Podstawowe zasady 
funkcjonowania systemu  
ochrony peryferyjnej 

 
Ze względu na swoją specyfikę, komputerowe 
systemy ochrony peryferyjnej, oprócz innych 
urządzeń technicznych rozpoznawania zmian 
stanu ochranianego obszaru i znajdujących  
się na nim obiektów (klasyczne czujki  
ruchu, kamery telewizji przemysłowej itp.), 
wykorzystują specjalnie konstruowane czujki 
naciągowe, przeznaczone do montowania  
w ogrodzeniach (tzw. barierach ochronnych  
lub barykadach), wykorzystywanych jako 
specyficzne urządzenia ochrony [2]. Czujki takie 
montuje się w ogrodzeniu, łącząc przez nie 
kolejne fragmenty tzw. drutu naciągowego, 
rozciągniętego pomiędzy słupkami całego 
ogrodzenia bądź jego segmentu. Druty te 
stanowią fizyczną przeszkodę dla ewentual- 
nego intruza, a jednocześnie są elementami 
przewodzącymi sygnały elektryczne od czujek 
naciągowych do centrali systemu ochrony. 
Czujka będzie generować sygnał alarmu  
w przypadku, gdy wskutek celowej działalności 
intruza lub przypadku (np. oparcie się  
o ogrodzenie, próba jego sforsowania) zostanie 
zmieniona siła naciągu związanych z nią drutów 
naciągowych. 

Na zmianę siły naciągu drutów 
naciągowych wpływ ma wiele czynników,  
z których za najważniejsze najczęściej uznaje się 
następujące: 
• działanie intruza − próba przejścia ponad 

ogrodzeniem, podniesienie ogrodzenia  
i przejścia pod ogrodzeniem, taranowanie 
ogrodzenia np. pojazdem mechanicznym 
itp. 

• oddziaływanie czynników atmosferycznych 
− padający śnieg osiadający na ogrodzeniu, 
oblodzenie ogrodzenia, napór wiatru, 
zmiany temperatury 

• przypadkowe potrącenie ogrodzenia przez 
np. zwierzęta − uderzenie w ogrodzenie 
przez duże zwierzę, nacisk wywołany przez 
siadające duże ptaki. 

Oddziaływanie wszystkich wymienionej wyżej 
czynników jest przypadkowe i nie można z całą 
pewnością określić ani czasu ich wystąpienia, 
ani natężenia, ani czasu trwania.  

Schemat elementu (segmentu) bariery 
ochronnej (barykady) przedstawia rysunek 1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Schemat elementu barykady  
z wmontowanymi czujkami naciągowymi 

 
W uproszczeniu, funkcjonowanie czujki 

naciągowej polega na wysyłaniu sygnału alarmu 
po przekroczeniu pewnej, ustalanej indywidual-
nie dla każdej czujki, granicznej dopuszczal- 
nej siły naciągu związanego z nią drutu 
naciągowego, nazywanej dalej wartością 
progową siły naciągu. Zatem funkcjonowanie 
takiej czujki można opisać następująco: jeżeli 
wskutek naciągnięcia siatki ogrodzeniowej, 
spowodowanego np. próbą przejścia przez nią 
intruza, wytworzy się tak duża siła naciągu  
w co najmniej jednym drucie naciągowym 
przytwierdzonym do czujki naciągowej, że 
będzie ona przewyższać ustaloną wartość 
progową, to czujka wyemituje sygnał alarmu.  
W przeciwnym przypadku sygnał alarmu nie 
będzie emitowany.  

W zależności od rozwiązań technicz- 
nych, czujka może emitować sygnał alarmu 
natychmiast po przekroczeniu progowej wartości 
siły naciągu w przyłączonym do niej drucie 
naciągowym lub taki sygnał będzie emitowany 
dopiero wtedy, gdy przekroczenie progowej 
wartości siły naciągu będzie trwało ciągle co 
najmniej przez określony czas, a jeżeli siła 
naciągu przed upływem tego czasu ulegnie 
zmniejszeniu – sygnał alarmu nie zostanie 
wyemitowany. Najczęstszym rozwiązaniem jest 
rozwiązanie łączące te dwa omówione, a więc 
aby sygnał alarmu został wyemitowany, muszą 
być spełnione jednocześnie dwa następujące 
warunki: 
• siła naciągu drutu naciągowego musi 

przekroczyć wartość progową siły naciągu 
(PN), inaczej – przewyższyć wartość 
progową 

• czas trwania tego przewyższenia nie może 
być krótszy od czasu progowego (PC), tj. 
ustalonego dopuszczalnego maksymalnego 
czasu trwania przewyższenia. 
Zatem, dobierając dla każdego układu 

czujnik naciągowy – druty naciągowe (z nim 
związane) odpowiednie wartości PN oraz PC, 
można sterować czułością systemu ochrony, 
którą można interpretować jako odporność 
systemu na różnego rodzaju zakłócenia 
przypadkowe (losowe), w szczególności na 

Drut naciągowy 

Słupek 
ogrodzeniowy 

Czujka naciągowa 

Siatka ogrodzeniowa 
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fałszywe alarmy, spowodowane przyczynami 
losowymi. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, 
że zwiększając tak określaną czułość systemu 
ochrony, osiąga się małą odporność na fałszywe 
alarmy, gdyż nawet małe przypadkowe ugięcie 
barykady będzie powodowało wywołanie 
alarmu. Z drugiej jednak strony duża czułość 
systemu to gwarancja, iż system prawidłowo 
zareaguje na próbę celowego działania intruza, 
nawet przy zastosowaniu przez niego odpowied-
nio delikatnych metod pokonania barykady oraz 
będzie dobrze wykrywał stany fałszywego 
spokoju. Zmniejszając czułość systemu ochrony, 
powoduje się zwiększenie jego odporności na 
fałszywe alarmy, ale także, najczęściej, jedno-
czesne zmniejszenie odporności na celowe 
działanie intruza oraz stany fałszywego spokoju. 
Zatem właściwy dobór wielkości PN i PC ma 
istotne znaczenie dla poprawnego funk-
cjonowania systemu ochrony peryferyjnej.  

Za najczęstszą przyczynę występowania 
fałszywych alarmów, związanych z funkcjo- 
nowaniem barykad, na ogół przyjmuje się od-
działywanie czynników, które mają charakter 
losowy oraz ciągły i zmienny w czasie; 
szczególnie dotyczy to parcia wiatru na 
ogrodzenie z czujnikami naciągowymi – barierę 
ochronną (barykadę).  

Skutki oddziaływania wiatru na układ 
czujnik naciągowy – druty naciągowe, wmon-
towany do bariery ochronnej, przedstawiono 
schematycznie na poniższym rysunku 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 2. Schematyczny obraz odkształceń barykady 

pod wpływem oddziaływania na nią czynnika 
losowego (wiatru)  

 
W praktyce wielkość PN jest wyrażana za 

pomocą wielkości dopuszczalnej amplitudy 
odchylenia (np. w milimetrach) bariery 
ochronnej i wmontowanego do niej układu 
czujnik naciągowy – druty naciągowe od stanu 

spoczynkowego, przy osiągnięciu której czujnik 
naciągowy może już wyemitować sygnał 
alarmu.  

Zależność opisującą zmianę siły naciągu 
drutów ogrodzenia w funkcji czasu, w tym  
także zmianę siły naciągu drutów naciągowych, 
wywołaną czynnikami losowymi, można trak-
tować jako proces stochastyczny (funkcję 
losową) klasy CC.  

Po określeniu wartości PN na podstawie 
parametrów tego procesu, można będzie 
obliczyć prawdopodobieństwo przewyższenia  
tej wartości progowej przez omawiany proces  
oraz oczekiwaną długość przedziału czasu 
(oczekiwanego czasu) trwania takiego przewyż-
szenia, tj. oczekiwanego czasu „przebywania” 
procesu ponad przyjętą wartością progową siły 
naciągu. Obliczone wartości tych wielkości 
mogą zostać wykorzystane do oceny poziomu 
czułości systemu ochrony, funkcjonującego  
w określonych warunkach i przy zadanych 
poziomach PN oraz PC, a więc również do 
oceny odporności systemu na mogące wystąpić 
sytuacje powodujące możliwość wytworzenia 
fałszywych alarmów. 
 
3. Sformułowanie i rozwiązanie 

problemu [3, 5-7] 
 
W dalszych rozważaniach przyjmuje się, że 
czynniki losowe mogące wpływać na 
powstawanie fałszywych alarmów powodują 
losowe w czasie zmiany naciągu drutów 
naciągowych, które będą opisywane za pomocą 
ciągłego w czasie procesu stochastycznego X(t) 
klasy CC. O procesie X(t) zakłada się, że jest to 
proces stacjonarny, ergodyczny, różniczkowalny 
średniokwadratowo ([1], ss. 94-96, [4], ss. 327- 
-328). Niech a oznacza przyjętą wartość PN. 
Rozpatrywane dalej zadanie polega na 
wyznaczeniu dla wymienionego procesu 
stochastycznego X(t): 
• prawdopodobieństwa przewyższenia przez 

ten proces ustalonej wartości PN równej a 
• wartości oczekiwanej czasu trwania takiego 

przewyższenia.  
Przykładową realizację omawianego procesu 
stochastycznego X(t), obrazującego zmianę 
naciągu drutu naciągowego w funkcji czasu, 
przedstawiono na rysunku 3, na którym przez tp 
oznaczono chwilę osiągnięcia przez ten proces 
wartości progowej a:  
 
 
 
 

 

Pozycja drutu 
naciągowego 
 i czujki naciągowej 
wymuszona  
oddziaływaniem wiatru

Pozycja spoczynkowa drutu 
naciągowego  i czujki 
naciągowej  

Drut  naciągowy 

Czujka  naciągowa 

Kierunek wiatru 

Wartość progowa siły naciągu  
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Rys. 3. Przykładowa realizacja procesu 

stochastycznego opisującego zmianę naciągu drutu 
czujki naciągowej 

 
 

Rozwiązanie sformułowanego wyżej zadnia 
będzie polegało na znalezieniu prawdo-
podobieństwa możliwości przyjęcia przez proces 
X(t) wartości większych od ustalonej wartości 
progowej a oraz na wyznaczeniu rozkładu 
prawdopodobieństwa czasu przebywania roz-
patrywanego procesu stochastycznego ponad  
tą ustaloną wartością progową, tj. roz- 
kładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej 
określającej długość odcinka czasu, w którym 
proces będzie miał przez cały czas wartości nie 
niższe niż ustalona wartość progowa. Tak 
sformułowane zadanie znane jest pod nazwą 
zagadnienia o przewyższeniu.  

Rozwiązanie zagadnienia o przewyższeniu 
napotyka na istotne trudności obliczeniowe  
w przypadku określania rozkładu prawdo-
podobieństwa czasu przebywania roz-
patrywanego procesu stochastycznego ponad 
ustaloną wartością progową. Na szczęście 
jednak w praktyce najczęściej wystarczająca  
jest znajomość oczekiwanej wartości czasu 
przebywania procesu stochastycznego ponad 
ustaloną wartością progową, co znacznie ułatwia 
osiągnięcie rozwiązania analitycznego. 

Przedstawiane dalej ogólne zależności  
są prawdziwe dla dowolnych procesów 
stochastycznych klasy CC, natomiast końcowe, 
praktycznie przydatne formuły obliczeniowe 
można uzyskać stosunkowo prosto jedynie dla 
procesów stochastycznych normalnych. 

Zgodnie z tym, co już powiedziano 
wcześniej, jako pierwsze zostanie rozpatrzone 
zagadnienie określenia prawdopodobieństwa 
P(a,t) przewyższenia przez proces X(t) wartości 
progowej a w przedziale czasu [0, t]. W celu 
rozwiązania tego zagadnienia rozważmy 
prawdopodobieństwo tego, że w nieskończenie 
małym przedziale czasu dt, następującym 
bezpośrednio po chwili t, proces X(t) 
przewyższy wartość progową a. Aby takie 

zdarzenie nastąpiło, muszą być spełnione dwa 
następujące warunki: 
• wartość procesu w chwili t musi być mniej-

sza od a, tj. 
atX <)(    (1) 

• wartość procesu w chwili  t+dt musi być 
większa od a, tj. 

adttX >+ )( .   (2) 
Zatem poszukiwane prawdopodobieństwo 
przewyższenia przez proces wartości progowej a 
w przedziale czasu dt  jest równe 

})()({ adttXatXP >+∧<   (3) 
Korzystając z założenia o ciągłości procesu 

X(t) oraz uwzględniając prędkość zmian 
wartości tego procesu, wyżej podany układ 
nierówności można zastąpić z dowolnie dużą 
dokładnością dla dowolnie małego przedziału dt 
następującą równością 

dttVtXdttX )()()( +=+ ,   
gdzie V(t) jest prędkością zmian wartości 
procesu X(t) w chwili t, tj. zmian wartości 
amplitudy odchylania się bariery ochronnej od 
jej stanu spoczynkowego (normalnego). 

Uwzględniając powyższą równość  
w wyrażeniu (1), otrzymuje się 

})()({ atXdttVaP <<−  dla 0>V(t) .    (4) 
Niech )|,( tVXf oznacza funkcję gęstości 

dwuwymiarowego rozkładu procesu X(t) i jego 
prędkości V(t) w chwili t. Zatem prawdo-
podobieństwo (4) będzie równe 

∫ ∫
∞

−
=<<−

0
)|,(})()({

a

vdta
dxdvtvxfatXdttVaP  , 

(5) 
gdzie granice całkowania obejmują wszystkie 
wartości X(t) i V(t) spełniające nierówność 

atXdttVa <<− )()(  dla 0)( >tV . 
Po przekształceniu zależności (5) z uwzględ- 
nieniem tego, że dt jest dowolnie małym 
przedziałem czasu, otrzymuje się 

∫
∞

=<<−
0

)|,(})()({ vdvtvafatXdttVaP .    (6) 

Ze względu na to, że prawdopodobieństwo 
przewyższenia wartości progowej a w nie-
skończenie małym przedziale czasu dt jest 
proporcjonalne do długości tego przedziału, 
celowe jest wprowadzenie funkcji gęstości 
p(a|t), oznaczającej prawdopodobieństwo 
przewyższenia wartości progowej a przez proces 
X(t) w jednostce czasu. Uwzględniając przyjęte 
założenie w wyrażeniu (4), otrzymuje się 
 

)|(})()({ tapatXdttVaP =<<− .    (7) 

 

a 

X(t) 

t tp 
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Z porównania zależności (6) i (7) wynika, że: 

∫
∞

=
0

)|,()|( vdvtvaftap .  (8) 

Prowadząc podobne rozważania, można wy-
znaczyć funkcję gęstości p’(a|t), oznaczającą 
prawdopodobieństwo przekroczenia przez roz-
ważany proces stochastyczny wartości progowej 
a z góry w dół w jednostce czasu: 

∫
∞−

−=
0

)|,()|(' vdvtvaftap .   

Korzystając z zależności (8), można obliczyć dla 
dowolnego przedziału czasu o długości T 
oczekiwany czas przebywania procesu X(t) nad 
wartością progową a.  

Niech wymieniony wyżej przedział czasu 
zostanie podzielony na n równych pod-
przedziałów o długości dt każdy, tj. [tj,tj+dt], 
(j=1,2,...,n). Prawdopodobieństwo tego, że 
wartość procesu X(t) przewyższy wartość 
progową a w przedziale czasu o numerze j, jest 
równe: 

∫
∞

=≥
a

dxjt|xajtXP )(})({ h . (9) 

Jeżeli długość dt rozpatrywanych przedziałów 
będzie na tyle mała, że możliwe będzie 
zaniedbanie przypadków wielokrotnego (co naj-
mniej dwukrotnego) przechodzenia w każdym  
z tych przedziałów przez proces X(t) granicy 
określonej przez wartość progową a, zasadne 
będzie wprowadzenie zmiennych losowych Δj,  
z których każda przyjmuje wartość równą  
zeru lub dt, w zależności od tego, czy  
w j-tym przedziale proces X(t), tj. ),( jtX  ma 

wartość mniejszą od a, czy nie. Stąd 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=Δ <
≥

.)(,0
,)(,

0
0

j

j
j tX

tXdt
gdy
gdy

  (10) 

Stąd sumaryczny czas przebywania procesu X(t) 
w dowolnym przedziale czasu o długości T 
ponad wartością progową a jest zmienną losową 
postaci: 

∑
=

Δ=
n

j
jaT

1
.   (11) 

Wartość oczekiwana tej zmiennej losowej 
wynosi: 

( ) ∑
=

Δ=
n

j
ja ETE

1
][ .  (12) 

Ze względu na to, że, zgodnie z założeniem, 
zmienna losowa Δj może przyjmować tylko dwie 
wartości: dt lub 0, jej wartość oczekiwana jest 

równa iloczynowi dt przez prawdopodobieństwo 
})({ atXP ≥ i stąd: 

∫
∞

=Δ
a

j dxtxhdtE )(][ | . 

Uwzględniając powyższe wyrażenie w zależ-
ności (12) i przechodząc do granicy dla n→∞, 
otrzymuje się 

( ) ∫ ∫
∞

=
T

a
a dxdttxhTE

0
| )( .  (13) 

W zastosowaniach praktycznych interesujący 
jest zazwyczaj oczekiwany czas przebywania 
procesu ponad wartością progową nie w dowol-
nym przedziale czasu, ale oczekiwany czas 
trwania tylko jednego takiego przewyższenia. 
Niech τ oznacza zmienną losową określającą 
czas trwania jednego przewyższenia procesu X(t) 
nad wartością progową a. Wartość oczekiwana 
tej zmiennej losowej jest ilorazem wartości 
średniej E(Ta) i oczekiwanej liczby przewyższeń 
E(Na) przez proces X(t) wartości progowej a  
w rozważanym dowolnym przedziale czasu o 
długości T. W celu wy-znaczenia poszukiwanej 
wartości oczekiwanej zmiennej losowej τ 
zostanie zastosowane takie samo podejście, jak 
przy wyznaczaniu wartości oczekiwanej E(Ta). 
Zatem przedział czasu o długości T dzieli się  
na n równych podprzedziałów długości dt każdy, 
tj. [tj, tj + dt], (j = 1, 2,...,n). Jeżeli długość  
dt tak utworzonych przedziałów będzie na  
tyle mała, że możliwe będzie zaniedbanie 
przypadków wielokrotnego (co najmniej dwu-
krotnego) przechodzenia w każdym z tych 
przedziałów przez proces X(t) granicy określonej 
przez wartość progową a, możliwe będzie 
wprowadzenie zmiennych losowych ξj,  
z których każda przyjmuje wartość równą 
jedności lub zeru, w zależności od tego, czy 
wewnątrz j-tego przedziału ma miejsce 
przewyższenie przez proces X(t) wartości 
progowej a, czy nie. Stąd sumaryczna liczba 
przewyższeń Na w rozpatrywanym przedziale 
czasu o długości T będzie równa 

∑
=

=
n

j
jaN

1
ξ .   (14) 

Wartość oczekiwana zmiennej losowej Na będzie 
obliczana z następującej zależności: 

( ) ( )

( ) .,

lim

0

1

∫ ∫

∑

∞
=∞→

⋅=

==

T

a

n

j
j

n
a

dvdttvafv

dttapNE

  

  

 (15) 

Wartość oczekiwana E(τ) czasu τ trwania 
jednego przewyższenia procesu X(t) nad 
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wartością progową a przy uwzględnieniu 
zależności (13) i (15) jest obliczana z na-
stępującej zależności: 

∫ ∫

∫ ∫

∞

∞

⋅
= T

T

a

dvdttvafv

dxdttxh
E

0 0

0

|,

|

)(

)(
)(τ .      (16) 

Powyższe zależności znacznie się upraszczają 
dla procesów stacjonarnych, bowiem także fun-
kcje gęstości f(x|t) i f(x,v|t) przestają zależeć od 
czasu i przyjmują, odpowiednio, postacie f(x) 
oraz f(x,v). Zatem dla procesów stacjonarnych 
będą obowiązywały następujące zależności: 

( ) ,∫
∞

=
a

a dxxhTTE )(   (17) 

( ) ,),(
0
∫
∞

⋅= dvvafvTNE a  (18) 

.
,

0
∫

∫

∞

∞

⋅
=

dvvafv

dxxh
E a

)(

)(
)(τ   (19) 

Ponieważ, jak wynika z zależności (19), dla 
procesów stacjonarnych oczekiwana wartość 
E(τ) czasu τ trwania jednego przewyższenia 
procesu X(t) nad wartością progową a nie zależy 
od długości przedziału czasu T, można dla  
tych procesów określić oczekiwaną liczbę na 
przewyższeń w jednostce czasu przez proces 
X(t) wartości progowej a. Wyraża się ona 
następującą zależnością: 
 

( ) .),(
0
∫
∞

⋅== dvvafv
T
NEn a

a  (20) 

Uwzględniając zależność (20) w (18), otrzymuje 
się: 
 

( ) .TnNE aa ⋅=   (21) 
Ponieważ w przytoczonych wyżej zależnościach 
występują funkcje gęstości prawdopodobieństw 
rozkładów różnych zmiennych losowych kształ-
tujących rozpatrywany proces stochastyczny,  
do uzyskania przydatnych praktycznie formuł 
konieczna jest ich znajomość, co w ogólnym 
przypadku jest trudne. Natomiast stosunkowo 
łatwo można uzyskać zależności obliczeniowe  
w przypadku stacjonarnego normalnego procesu 
stochastycznego. Niestety, w praktyce procesy 
opisujące zachowanie się barier ochronnych pod 
wpływem oddziaływania czynników losowych 
nie zawsze są procesami stacjonarnymi  
i w dodatku – normalnymi. Zatem uzyskane 
zależności przy założeniu stacjonarności  

i normalności rozpatrywanego procesu 
stochastycznego X(t) mają niewątpliwy walor 
poznawczy w odniesieniu do analizy roz-
patrywanego zjawiska, ale uzyskane na ich 
podstawie wyniki należy traktować jako dane 
szacunkowe. Weryfikacja tych danych musi 
następować na gruncie statystyki. Pomimo  
tych zastrzeżeń jednak przyjęcie stacjonarności  
i normalności procesu jest nieraz jedynym 
wyjściem w sytuacji, gdy zachodzi koniecz- 
ność dokonania a priori ilościowej oceny roz-
patrywanego zjawiska, tzn. w warunkach, gdy 
nie ma jeszcze możliwości przeprowadzenia 
badań statystycznych na gotowej barierze 
ochronnej.  

Stacjonarny normalny proces stochastyczny 
jest jednoznacznie określony, gdy znana jest 
jego wartość oczekiwana mx i funkcja korelacji 
Kx(τ). Funkcja gęstości rozkładu prawdo-
podobieństwa tego procesu ma następującą 
postać: 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
−= 2

2

2
)(

exp
2

1)(
x

x

x

mxxf
σπσ

,  (22) 

przy czym wariancja jest równa 
)0(2

xx K=σ .   (23) 
W przypadku stacjonarnego normalnego procesu 
stochastycznego jego wartość i prędkość zmian 
tej wartości dla ustalonej chwili są niezależnymi 
zmiennymi losowymi. Dlatego dwuwymiarowa 
gęstość rozkładu prawdo-podobieństwa f(x,v) 
jest w tym przypadku prosta do wyliczenia  
i równa: 

,
22

1

2
)(exp

2
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2

2

2

2

⎥
⎥
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⎢
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⎣

⎡
−⋅

⋅
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −−=

vx

x

x

x
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mxvxf

σπσ

σπσ
   (24) 

gdzie wariancja 2
vσ  procesu V(t) jest obliczana  

z następującej zależności: 

0
2

2
2 )(

=

−=
ττ

τσ
d
Kd x

v ,  (25) 

a wartość oczekiwana tego procesu jest równa 
zeru ze względu na stacjonarność procesu X(t). 

Uwzględniając wyrażenie (24) w (20), 
otrzymuje się: 
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przy czym n0 oznacza oczekiwaną liczbę 
przewyższeń przez proces X(t) swojej wartości 
oczekiwanej w jednostce czasu. 

Uwzględniając (26) w (19), otrzymuje się: 
( )

,  
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 (27) 

gdzie funkcja Φ(x) oznacza całkową funkcję 
Laplace’a. 

Jednym z ważniejszych zagadnień praktycz-
nych w procesie eksploatacji barier ochronnych 
jest zagadnienie wyznaczania prawdopodobień-
stwa tego, że przy zadanej wartości progowej  
a, określającej, jak wiadomo, dopuszczalną 
wielkość amplitudy wychylenia tej bariery 
ochronnej pod wpływem np. wiatru, nie nastąpi 
w przedziale czasu o długości T ani jedno 
przewyższenie tej wartości progowej przez 
proces stochastyczny X(t), opisujący, jak już też 
wiadomo, zachowanie tej bariery pod wpływem 
oddziaływania czynników losowych. Jest to 
zagadnienie trudne do rozwiązania na drodze 
analitycznej, nawet w przypadku procesów 
normalnych. Ułatwieniem w rozwiązaniu 
omawianego zagadnienia jest przypadek, gdy 
oczekiwana liczba przewyższeń w określonym 
przedziale czasu jest na tyle mała, że wy-
stępowanie kolejnych przewyższeń można po-
traktować jako zdarzenia losowe niezależne.  
 takim przypadku można przyjąć, iż liczba 
przewyższeń wartości progowej przez proces 
jest zmienną losową o rozkładzie Poissona  
i zagadnienie obliczenia prawdopodobieństwa 
tego, że w dowolnym przedziale czasu  
o długości T nie nastąpi ani jedno przewyższenie 
ustalonej wartości progowej przez rozpatrywany 
proces, może zostać rozwiązane w sposób 
satysfakcjonujący. Zależności (28-30) pozwalają 
obliczyć poszukiwane prawdopodobieństwo  
w przypadku procesu ogólnego, stacjonarnego 
oraz normalnego stacjonarnego: 
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W zagadnieniach praktycznych często korzysta 
się z oszacowania prawdopodobieństwa nie-
przewyższenia wartości progowej a przez 

normalny stacjonarny proces stochastyczny X(t) 
w przedziale czasu o długości T: 
• oszacowanie od dołu: 
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• oszacowanie od góry: 
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Oszacowaniem (32) można posługiwać się  
w przypadku, gdy spełniona jest następująca 
nierówność: 
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Przykład 
Na przedstawionym na rys. 4 wykresie pokazano 
zmiany wartości dolnego i górnego oszacowania 
prawdopodobieństwa nieprzewyższenia wartości 
progowej 16=a  w funkcji czasu przez 
stacjonarny normalny proces stochastyczny ( )tX  
o wartości oczekiwanej 9=xm  i odchyleniu 
standardowym 4=xσ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Przykładowy przebieg krzywych dolnego  
i górnego oszacowania prawdopodobieństwa  

nieprzewyższenia wartości progowej wychylenia 
czujki naciągowej zamontowanej w barykadzie 

 
4. Zakończenie 
 
Przy rozwiązywaniu zadań praktycznych na  
ogół występują trudności związane  
z określeniem analitycznej postaci funkcji 
korelacyjnej procesu X(t), koniecznej do 
obliczenia wielkości n0, która z kolei jest 
niezbędna do wyznaczenia prawdopodobieństw 
(31) i (32). 
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W takim przypadku przyjmuje się najczęściej 
górne oszacowanie tej wielkości, które jest 
równe: 

π2
1

0 =n ,   (34) 

 
a zależności (31) i (32) przyjmą postać na-
stępujących wyrażeń: 
• oszacowanie od dołu: 
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• oszacowanie od góry: 
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które będzie można stosować przy spełnieniu 
warunku (33). W rozważanym przypadku 
zależności (35) i (36) dadzą dolne oszacowanie 
obliczanych prawdopodobieństw.  

Jeżeli istnieje możliwość obserwacji 
procesu X(t), to wielkość n0 można będzie 
oszacować za pomocą metod statystycznych bez 
potrzeby znajomości analitycznej postaci funkcji 
korelacyjnej tego procesu.  

W opracowaniu rozpatrywano dotychczas 
przypadek odchylenia bariery ochronnej od jej 
stanu spoczynkowego tylko w jedną stronę i dla 
tego przypadku zostały podane zależności. 
Gdyby czynniki losowe oddziałujące na barierę 
ochronną powodowały jej losowe odchylanie się 
od stanu spoczynkowego w obydwu kierunkach 
(np. w przód i w tył), to przy każdym takim 

odchyleniu mogłaby być przekroczona wartość 
progowa a, raz z jednej, a raz z drugiej strony,  
z identycznymi skutkami dla wszczęcia alarmu 
w systemie ochrony. Fakt ten powoduje dwu-
krotne zwiększenie wartości oczekiwanej zmien-
nej losowej Na, określającej liczbę przewyższeń 
wartości progowej a przez proces X(t) 
(zależność (21)), tj.: 

 
( ) .2 TnNE aa ⋅⋅=   (37) 
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The problem of eliminating false alarms in computer systems  
for the protection of peripheral 

 
G. KONOPACKI, K. WORWA 

 
The article examines the problem of protection of surface objects via a computer security system peripheral 
control security barricades set up in the form of integrated in its take-detectors. Examines the problem of false 
alarms in this type of protection systems, which are random and continuous and variable over time. Described in 
a formal way through a process of stochastic behavior of the barricade at the impact of random factors, and it is 
formulated and solves the task of determining the sensitivity of the detectors tightening to minimize the 
formation of false alarms. 
 
Keywords: computer security system, false alarm 
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„Zwinne” wytwarzanie oprogramowania (Agile Software Development) stało się bardzo popularne na 
przestrzeni kilku ostatnich lat. Metody Agile zostały wymyślone w celu szybszego dostarczenia działającego 
oprogramowania do klienta oraz dostosowania się oprogramowania do zmiennych potrzeb klienta. Można 
zauważyć, że istnieje wiele technik i praktyk wymyślonych oraz opracowanych w kontekście tradycyjnej 
inżynierii wymagań, które obecnie wykorzystywane są z dobrym rezultatem przez metody Agile. Celem tego 
artykułu jest pokazanie, w jaki sposób techniki inżynierii wymagań są wykorzystywane przez metody Agile 
oraz w jaki sposób metody te mogą być udoskonalone za pomocą tych technik. 

 
Słowa kluczowe: Agile, inżynieria wymagań, inżynieria oprogramowania 
 
1. Wprowadzenie  
 
„Zwinne” wytwarzanie oprogramowania (Agile 
Software Development) stało się bardzo popular-
ne na przestrzeni kilku ostatnich lat. Metody 
Agile zostały wymyślone w celu szybszego 
dostarczenia działającego oprogramowania do 
klienta oraz dostosowania się oprogramowania 
do zmiennych potrzeb klienta. Ogólnie metody 
te dzielą między sobą wspólne praktyki: 
zwiększenie zadowolenia klienta, dostosowanie 
do zmieniających się wymagań, przyrostowe 
dostarczanie działającego oprogramowania oraz 
zapewnienie bliskiej współpracy pomiędzy 
klientem a producentem. 

Inżynieria wymagań jest tradycyjnym 
procesem inżynierii oprogramowania, którego 
zadaniem jest zidentyfikowanie, zanalizowanie, 
udokumentowanie oraz walidowanie wymagań 
dla systemu, który ma być skonstruowany. 
Często zauważa się, że połączenie inżynierii 
wymagań z metodami Agile nie jest do siebie 
przystawalne. Inżynieria wymagań bardziej 
skupia się na zapisach w sporządzonej dokumen-
tacji w celu dzielenia się wiedzą, niż współ-
pracy „twarzą w twarz” pomiędzy klientem  
a producentem, aby osiągnąć wspólne cele. Ten 
artykuł ma pokazać, w jaki sposób techniki 
inżynierii wymagań są wykorzystywane przez 
metody Agile oraz w jaki sposób metody te 
mogą być udoskonalone za pomocą tych technik. 
 
2. Inżyniera wymagań 
 
Inżynieria wymagań (IW) jest skoncen- 
trowana wokół identyfikowania, modelowania, 

komunikowania oraz dokumentowania wymagań 
dotyczących systemu oraz kontekstu, w jakim 
system zostanie wykorzystany. Wymagania 
określają to, co ma być wytworzone, ale nie  
w jaki sposób ma być zaimplementowane. 
Istnieje wiele technik, które sprawiają, że 
wymagania są pełne, konsekwentne oraz istotne 
z punktu widzenia klienta. 
 

2.1. Proces inżynierii wymagań 
 
Proces ten składa się z pięciu głównych 
aktywności [1]: 
• wydobycie 
• analiza i negocjacje 
• dokumentacja 
• walidacja 
• zarządzanie. 

Na rysunku nr 1 zostały pokazane wyjścia 
oraz wejścia procesu: 
 

 
 

Rys. 1. Proces inżynierii wymagań [1] 
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Pomimo tego że proces inżynierii wymagań 
może się różnić pomiędzy organizacjami,  
to zakres wejść i wyjść pozostaje niezmieniony  
w większości przypadków. IW pozwala na 
wcześniejsze znalezienie błędów, dzięki czemu 
możliwa jest redukcja kosztów związanych  
z procesem wytwórczym oprogramowania. Im 
później zostaną wykryte pomyłki, tym  trudniej 
będzie je usunąć z systemu [1]. 
 
2.2. Wydobywanie wymagań 
 
Wydobywanie odnosi się do identyfikacji 
wymagań oraz zakresu systemu poprzez 
konsultacje z udziałowcami (klientem, 
developerami, użytkownikami). Granice systemu 
wpływają na techniki wydobywcze oraz 
definiują kontekst tworzonego systemu. W tym 
rozdziale zostaną scharakteryzowane najbardziej 
znane techniki wydobywania wymagań. 
 
1. Wywiad 
 
Prowadzenie wywiadów jest metodą odkrywania 
faktów oraz opinii potencjalnych użytkowników 
oraz innych udziałowców na temat wy-
twarzanego systemu. Wszystkie pomyłki oraz 
niedopowiedzenia mogą zostać skorygowane za 
pomocą tej techniki. Rozróżnia się dwa różne 
rodzaje wywiadów: 
• Zamknięty wywiad, w którym inżynier 

wymagań ma przygotowany zestaw pytań, 
na który będzie oczekiwał odpowiedzi. 

• Wywiad otwarty, bez przygotowanych  
z góry pytań, podczas którego inżynier 
wymagań oraz udziałowcy dyskutują  
w otwartej rozmowie na temat oczekiwań 
odnośnie systemu. 

 
2. Przypadki użycia/ Scenariusze 
 
Przypadki użycia opisują interakcje między 
użytkownikami a systemem, skupiając się na ich 
potrzebach wobec niego, poprzez identyfikację 
najważniejszych funkcji. Opisują one sekwencję 
interakcji pomiędzy systemem a zewnętrznym 
„aktorem” (np. osobą, częścią sprzętową, innym 
systemem), uwzględniając warianty oraz 
wykluczenia, które może wykonać system. 
Przypadek użycia dostarcza wynik specyficz-
nego zadania wykonanego przez jednego aktora. 
Analitycy oraz klienci powinni sprawdzić  
każdy zaproponowany przypadek w celu jego 
walidacji [1], [2]. 
 
 
 

3. Burza mózgów 
 
Burza mózgów jest jednym ze sposobów, by 
wynaleźć kreatywne rozwiązania odnoszące się 
do określonego tematu. Normalnie burzą 
mózgów określa się grupową aktywność, jednak 
może być także przeprowadzana na osobności. 
Technika ta składa się z dwóch faz: 
• Fazy twórczej – w której zbierane są 

pomysły. 
• Fazy ewaluacji – w której zebrane pomysły 

są przedyskutowywane. 
Każdy z pomysłów powinien być szybko 

wynaleziony oraz każdy z pomysłów może,  
ale nie musi prowadzić do nowych roz- 
wiązań. Burza mózgów prowadzi do lepszego 
zrozumienia problemu przez każdego oraz daje 
poczucie wykreowania wspólnego rezultatu [4]. 

 
4. Obserwacje i analiza społeczna 
 
Metody obserwacyjne angażują użytkow- 
ników dochodzeniowych, którzy pracują nad 
określonym obszarem, robią notatki z aktyw-
ności, które mają miejsce. Metoda jest przydatna 
we wczesnym stadium zbierania wymagań  
do pozyskania danych jakościowych. 
 
5. Metoda miękkiego systemu (Soft System 

Methodology) 
 
Metoda ta skupia się na wymyślonym systemie 
pod kątem jego osiągalności. Dostarcza ona 
analizy sytuacji problemowych z różnych 
perspektyw. SSM może zostać użyte, kiedy 
istnieje sytuacja w życiu codziennym i związany 
z nią problem, który jest dostrzegany przez 
przynajmniej jedną osobę pragnącą ten problem 
rozwiązać [1]. 

Konwencjonalny model metody składa się  
z siedmiu fundamentalnych etapów: 
• opis sytuacji problemu 
• zarys otaczającego świata 
• główna definicja systemu 
• model konceptualny 
• porównanie modelu do otaczającego świata 
• identyfikacja pożądanych i wykonalnych 

zmian 
• działania w celu poprawy sytuacji problemu. 
 
6. Ponowne użycie wymagań 
 
Ponowne użycie wymagań odnosi się do 
wykorzystania specyfikacji wymagań 
wytworzonych w poprzednich projektach. 
Metoda ta może być użyta tylko  
w następujących przypadkach [4]: 
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• wymagania zawierają informacje dotyczące 
domeny aplikacyjnej 

• wymagania skoncentrowane są na stylu 
prezentacji 

• wymagania odzwierciedlają polityki firmy 
(np. politykę bezpieczeństwa). 

 
7. Prototypowanie 
 
Prototyp systemu jest początkową wersją 
systemu, który jest dostępny we wczesnym 
etapie procesu wytwórczego. Prototypy 
systemów są często wykorzystywane do 
wytypowania i walidacji wymagań 
systemowych. 

Wyróżnia się dwa odmienne rodzaje proto-
typów: 
• prototyp dwukierunkowy – pomaga  

w wyznaczeniu wymagań, które powodują 
problemy w ich rozumieniu 

• prototyp ewolucyjny – dostarcza działający 
system do klienta i może być częścią 
finalnej wersji systemu. 

 
2.3. Analiza wymagań i negocjacje 
 
Analiza wymagań sprawdza wymagania pod 
kątem przydatności, zakresu, kompletności oraz 
wykonywalności. Konflikty w wymaganiach są 
rozwiązywane poprzez negocjację priorytetów. 
Wymagania, które wydają się problematyczne, 
są przedyskutowywane z udziałowcami w celu 
zebrania ich opinii. Głównymi technikami, które 
są wykorzystywane podczas analizy wymagań, 
są JAD, priorytetyzacja i modelowanie. 
 
1. Joint Application Development (JAD) 
 
JAD to funkcyjna sesja grupowa  
z podejściem analizy strukturalnej. Zadaniem  
tej techniki jest zdefiniowanie specjalnego 
projektu oraz jego monitorowanie na różnych 
poziomach szczegółowości, aż do momentu jego 
zakończenia [1]. Na sesjach wyróżnia się kilka 
głównych ról: 
• przewodniczący sesji 
• reprezentant użytkowników 
• specjalista 
• analityk 
• reprezentant systemu informatycznego 
• sponsor. 
 
2. Priorytetyzacja wymagań 
 
W projektach o krótkim harmonogramie, 
ograniczonych zasobach oraz wysokich 

wymaganiach klienta celowe jest jak naj- 
szybsze dostarczenie klientowi najbardziej 
wartościowych (z jego punktu widzenia) funkcji. 
W momencie, gdy zbliża się termin oddania 
projektu, a nie wszystkie funkcje zostały 
zaimplementowane, część z nich musi zostać 
wykluczona z zakresu projektu, co może być 
uzyskane właśnie dzięki priorytetyzacji funkcji. 
Priorytetyzacja powinna być wykonana przez 
klienta w porozumieniu z zespołem projek-
towym. Zarówno klient jak i programiści muszą 
dać swój wkład do priorytetyzacji wymagań. 
Klient oznaczy najwyższym priorytetem te 
funkcje, które będą dostarczały największą 
wartość dodaną dla użytkownika. Natomiast 
programista wskaże zagrożenia techniczne, koszt 
oraz problemy związane z realizacją danych 
funkcji [3]. 
 
3. Modelowanie 
 
Modele systemu są ważnym połączeniem 
pomiędzy procesem analitycznym a wytwór-
czym. Wiele metod wykorzystuje różne  
techniki modelowania do sformułowania lub 
analizowania wymagań systemowych. Do naj-
bardziej popularnych technik należą: modele 
przepływu danych (data-flow models), seman-
tyczne modele danych (semantic data models)  
i podejścia zorientowane obiektowo [1], [3]. 
 
4. Quality Function Deployment (QFD) 
 
Celem tej techniki jest zaprojektowanie satys-
fakcji klienta w postaci produktu przed tym  
jak zostanie on wyprodukowany, poprzez 
tłumaczenie wymagań klienta na specyfikacje 
inżynierskie. QFD zawiera sesje grupowe,  
na których tzw. diagram „House of Quality” 
używany jest w celu skupienia uwagi uczest-
ników sesji [7]. 
 
2.4. Dokumentacja wymagań 
 
Celem dokumentacji wymagań jest komunikacja 
rozumienia wymagań pomiędzy udziałowcami  
a programistami. Dokument z wymaganiami 
wyjaśnia domenę aplikacyjną oraz sam system, 
który będzie zbudowany. Może on być podstawą 
do rozwijania poszczególnych produktów  
i procesów (architektury systemu, przypad- 
ków testowych, aktywności weryfikacyjnych  
i walidacyjnych) [6]. 
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2.5. Walidacja wymagań 
 
Celem walidacji wymagań jest zapewnienie, że 
wymagania reprezentują akceptowalny opis 
implementowanego systemu. Wejściem procesu 
walidacyjnego jest dokument wymagań, 
standardy organizacyjne oraz wiedza or-
ganizacyjna. Wyjściem procesu jest lista 
problemów związanych z dokumentem i za-
akceptowane czynności, mających na celu 
wyeliminowanie tych problemów. Wyróżnia się 
następujące techniki walidacji wymagań: 
przegląd wymagań i testy wymagań [1]. 
 
1. Przegląd wymagań 
 
Przegląd wymagań zapewnia, że wymagania są: 
• kompletne 
• istotne 
• nienadmiarowe 
• testowalne. 

Wyróżnia się przeglądy formalne i nie-
formalne. Celem przeglądów nieformalnych  
jest krytyka i poprawa wymagań, natomiast 
celem przeglądów formalnych jest za-
akceptowanie dokumentacji wymagań i au-
toryzacja projektu. 
 
2. Testowanie wymagań 
 
Testowanie systemu jest integralną częścią 
inżynierii oprogramowania, natomiast jeśli 
system jest zbudowany w oparciu o nie-
zrozumiałe wymagania, wynik będzie nie-
adekwatny do postawionego wcześniej celu.  
Z tego powodu pisanie testów dla wymagań 
powinno zostać rozpoczęte zaraz po rozpoczęciu 
projektu. 
 
2.6. Zarządzanie wymaganiami 
 
W skład zarządzania wymaganiami wchodzą 
wszystkie zadania związane z Zarządzaniem 
Zmianą, Zarządzaniem Wersją, Śledzeniem 
Statusu oraz Zakresu Wymagań. Celem 
zarządzania wymaganiami jest znalezienie 
informacji, zachowanie ich oraz zarządzanie 
nimi. Zarządzanie informacją znaczy to samo  
co organizacja, analiza i śledzenie [9]. 
 

 
 

Rys. 2. Elementy wchodzące w skład zarządzania 
wymaganiami 

 
 
3. Metody Agile 
 
W porównaniu do standardowego wytwarzania 
oprogramowania, „zwinne” wytwarzanie 
oprogramowania jest bardziej zorientowane  
na kod niż na dokumentację. Nie jest to 
natomiast jego kluczowa charakterystyka,  
a głębsza refleksja dotycząca różnicy pomiędzy 
dwoma poniższymi stylami [3]: 
• Metody Agile są bardziej adaptacyjne niż 

predykcyjne. W tradycyjnych metodach 
większość elementów procesu jest 
szczegółowo zaplanowana na dłuższy okres. 
Takie podejście się sprawdza, jeśli niewiele 
rzeczy się zmienia, a domena aplikacji  
i technologie oprogramowania są dobrze 
rozumiane przez zespół projektowy. Metody 
Agile powstały w celu przystosowania się do 
zmian i ich rozwijania. 

• Metody Agile są bardziej zorientowane  
na ludzi, niż na proces wytwarzania. 
Polegają na ich ekspertyzie, kompeten- 
cjach i bezpośredniej współpracy, niż na 
rygorystycznych, zcentralizowanych na 
dokumentacji procesach do wytwarzania 
wysokiej jakości oprogramowania. 

 
4. Techniki inżynierii wymagań  

w metodach Agile 
 
Większość technik inżynierii wymagań 
opisanych wcześniej można odnaleźć w różnych 
podejściach Agile, jednak mogą być one 
używane w innym obszarze lub innym 
rozmiarze. Poniżej zostaną opisane sposoby 
wykorzystania tych technik przez metody Agile. 
 
4.1. Udział klienta 
 
Kluczowym elementem wszystkich metodyk 
Agile jest bezpośrednia dostępność klienta.  
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Jest to celowe w celu uzyskania szybkiej opinii  
i dobrej komunikacji. Bezpośredni udział  
klienta w procesie wytwarzania jest pierwszym 
celem podejść „zwinnego” wytwarzania 
oprogramowania. 

Zaangażowanie udziałowców jest także 
kluczowym elementem obecnej inżynierii 
wymagań. Różne techniki wyznaczania 
wymagań pomagają w uzyskaniu jak naj- 
większej liczby informacji o systemie od 
wszystkich zaangażowanych w projekt ludzi 
(użytkowników, ekspertów dziedziny, itd.). 

 
4.2. Wywiady 
 
Chociaż bezpośredni udział klienta w projekcie 
jest głównym celem „zwinnych” metod 
wytwarzania oprogramowania, można po-
wiedzieć, że najbardziej powiązaną z inżynierią 
wymagań techniką jest wywiad. Dostarcza ona 
bezpośredni i nieprzefiltrowany dostęp do 
poszukiwanej wiedzy. Programiści, którzy mają 
bezpośredni kontakt z klientem i docelowymi 
użytkownikami, uzyskują wiedzę posiadającą 
najmniejszą liczbę nieporozumień. Dodatkowo 
dzięki bezpośredniej komunikacji nawiązuje się 
więź pomiędzy klientem a programistami,  
co wpływa na zwiększające się zaufanie  
i pewność siebie. 

 
4.3. Priorytetyzacja 
 
Priorytetyzację można odnaleźć we wszystkich 
podejściach Agile. Najczęściej wykorzystywaną 
praktyką jest implementacja funkcjonalności  
z najwyższym priorytetem w celu dostar- 
czenia klientowi najbardziej wartościowego 
oprogramowania. Podczas wytwarzania projektu 
zwiększa się wiedza i sposób rozumienia 
projektu, co przekłada się na dokładanie do jego 
zakresu nowych funkcjonalności, przez co 
proces priorytetyzacji jest powtarzany okresowo  
w celu utrzymania aktualnych priorytetów. 

 
4.4. JAD 
 
Sesje JAD wykorzystywane są w Agile Software 
Development w celu zwiększenia udziału  
klienta w projekcie. Podczas tych sesji zarówno 
programiści, jak i klienci dyskutują o funk-
cjonalnościach tworzonego projektu. Takie typy 
dyskusji mogą być bardzo owocne, jeśli tylko 
przewodniczący sesji będzie pilnował, aby nie 
zboczyła ona na poboczne tematy. Wyniki sesji 
są przeważnie udokumentowane i dostępne, jeśli 
powstaną w przyszłości dodatkowe pytania. 

4.5. Modelowanie 
 
Celem modelowania w inżynierii wymagań  
jest powstanie wielu różnych modeli systemu 
począwszy od jego ogólnego opisu, skoń-
czywszy na bardziej szczegółowych modelach, 
które następnie stają się częścią dokumentacji 
systemu i muszą być utrzymywane na bieżąco. 
Podobny cel ma modelowanie w metodzie FDD, 
gdzie tworzony model reprezentuje system,  
a wytwarzanie opiera się na tym modelu. 
Ponieważ fazy analizy i tworzenia są iteracyjne, 
zmiany w wymaganiach i ich konsekwencje  
w modelu mogą być wykonane w późniejszej 
fazie procesu wytwórczego. Model odzwier-
ciedla pierwszy krok, jaki musi być wykonany, 
aby rozpocząć wytwarzanie, ale nie opisuje 
finalnej wersji systemu. 

 
4.6. Dokumentacja 
 
Kompletna dokumentacja wymagań ma swoją 
nikłą reprezentację w metodach Agile. Niektóre 
z tych metod posiadają jakiś rodzaj dokumen-
tacji albo rekomendują użycie dokumentacji 
wymagań (DSDM, Scrum), ale decyzja co do jej 
zawartości i ogólnego kontekstu jest pozo-
stawiana programistom i nie jest szczegółowo 
opisana. 

Brak dokumentacji w „zwinnym” wy-
twarzaniu oprogramowania może powodować 
długoterminowe problemy, natomiast w stan-
dardowym wytwarzaniu może przyśpieszać 
pracę. Dokumentacja jest wykorzystywana do 
dzielenia się wiedzą między członkami zespołu 
projektowego. Nowy członek zespołu będzie 
miał wiele pytań dotyczących projektu, dla 
których odpowiedź mógłby znaleźć w dobrze 
prowadzonej dokumentacji. Szukanie od-
powiedzi wśród pozostałych członków zespołu 
może wpłynąć na czas realizacji ich zadań, co 
bezpośrednio może wpłynąć na czas realizacji 
projektu. 

Z drugiej jednak strony metody Agile 
powinny być bardziej produktywne w zagad-
nieniach wytwarzanego kodu niż tradycyjne 
metodyki, ponieważ poświęcają one mniej czasu 
na tworzenie dokumentacji, co ma miejsce  
w tradycyjnych podejściach inżynierii wymagań. 

Wady i zalety prowadzenia dokumentacji 
związane są także z rozmiarem zespołu 
projektowego. W przypadku większego zespołu 
lepsze jest prowadzenie dokumentacji niż 
wyjaśnianie wiele razy tej samej kwestii różnym 
członkom zespołu. Kiedy metody Agile próbują 
się dostosować do większych zespołów 
projektowych, często wprowadzają większą ilość 
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produkowanej dokumentacji w porównaniu  
do mniejszych zespołów. 

 
4.7. Walidacja 
 
Walidacja wymagań odgrywa bardzo znaczącą 
rolę we wszystkich metodach „zwinnego” 
wytwarzania oprogramowania. Tworzony 
system jest weryfikowany poprzez spotkania 
przeglądowe i testy akceptacyjne, co zwiększa 
poczucie bezpieczeństwa klienta dotyczące 
projektu oraz zespołu projektowego, ponieważ 
pokazywane jest prawidłowe jego działanie  
w określonych wcześniej granicach. Spotkania 
przeglądowe także pokazują, że system wy-
twarzany jest zgodnie ze wcześniej określonym 
zakresem i harmonogramem. 

Każda z metodyk ma podobne podejście do 
sposobu walidacji wymagań. Wykorzystują 
różnego rodzaju spotkania przeglądowe w celu 
prezentacji tworzonego systemu. Klient może 
skorzystać z tworzonego systemu, szczegółowo 
doświadczyć sposobu jego funkcjonowania  
i sprawdzić, które funkcjonalności zostały już 
zaimplementowane. Podczas spotkań prze-
glądowych klient może dowiedzieć się o sile, 
słabości, korzyściach i limitach projektowych  
i technologicznych. Może on sprawdzić,  
czy zaimplementowane wymagania zostały 
poprawnie zrozumiane przez zespół projektowy, 
a w konsekwencji, czy zostały poprawnie 
zaimplementowane. 

Powyższe zagadnienia są szczególnie 
widoczne w metodzie XP, gdzie klient powinien 
zawsze być obecny podczas procesu wy-
twarzania oprogramowania w celu zadawania 
pytań i sprawdzania, czy wykonywane 
przypadki testowe zwiększają zaufanie w ze-
spole projektowym i tworzonym systemie. 

 
4.8. Zarządzanie 
 
Ograniczone zarządzanie wymaganiami jest 
typową „cechą” „zwinnych” metod wytwarzania 
oprogramowania. Z punktu widzenia inżynierii 
wymagań powinno być możliwe śledzenie zmian 
wprowadzonych do wymagań, architektury, czy 
dokumentacji w celu weryfikacji konieczności 
wprowadzonych zmian. Jednak śledzenie zmian 
powoduje konieczność prowadzenia dodatkowej 
dokumentacji i większego nakładu pracy. 
Dodatkowo nie zostało jeszcze udowodnione, że 
śledzenie zmian przynosi jakikolwiek pieniężny 
zysk tworzonemu projektowi. 

Pomimo tego metody Agile stanowią 
solidną podstawę do zarządzania wymaganiami. 

Wszystkie wymagania zapisywane są na 
poindeksowanych kartach (lub scenariuszach 
użytkownika) albo są utrzymywane jako element 
zwrotny produktu. Różnica leży jedynie  
w poziomie szczegółowości, poprzez który 
opisywane są wymagania, scenariusze użyt-
kownika, czy funkcje. Metody Agile zwykle 
omijają szczegóły i pozwalają, aby były 
zdefiniowane w momencie ich implementacji  
w procesie wytwarzania. Innymi słowy 
opóźniają one koszt związany z uzyskaniem 
szczegółów poszczególnych wymagań do czasu 
ich realizacji w kolejnym przyroście. 

 
4.9. Wymagania niefunkcjonalne 
 
W „zwinnych” podejściach radzenie sobie  
z wymaganiami niefunkcjonalnymi nie jest 
zdefiniowane. Klienci lub użytkownicy, którzy 
wyrażają się na temat tego, co by chcieli uzyskać 
poprzez wytworzony system, nie myślą  
w kategoriach zasobów, utrzymania, dostar-
czalności, bezpieczeństwa albo wydajności. 
Powinien on dostarczać bardziej zdefiniowane 
sposoby radzenia sobie z wymaganiami nie-
funkcjonalnymi, co i tak nie jest dość dobrze 
zdefiniowane przez inżynierię wymagań. 

 
5. Podsumowanie 
 
Jak widać trzy główne fazy procesu in- 
żynierii wymagań − Faza Wydobywania, Faza 
Analizy i Faza Weryfikacji − są obecne  
we wszystkich metodach Agile, a techniki są 
różnie wykorzystywane w różnych podejściach. 
Ponieważ fazy te nie są tak dobrze od-
separowane, jak w procesie inżynierii wymagań, 
są one także łączone ze sobą w odmienny 
sposób. Są one także powtarzane w każdej 
iteracji, co czyni je trudnymi w podzieleniu na 
fazy, przez co ciężko jest je porównać do 
tradycyjnych faz procesu inżynierii wymagań. 
Techniki używane w procesach wytwarzania 
Agile są często dość niedokładnie opisane  
a ich implementacja pozostaje w rękach 
programistów. Jest to wynik wpływu, jaki 
wywiera się na wykwalifikowanych ludzi  
w metodykach „zwinnych” (mówi się, że dobry 
programista zawsze będzie wiedział, co zrobić). 
Natomiast tradycyjne metodyki szczegółowo 
opisują to, co ma być zrobione, dzięki czemu 
dostarczają każdemu programiście bardzo 
dokładne wskazówki, jak zrobić coś „dobrze”. 
Jako że tradycyjna inżynieria wymagań bazuje 
na dokumentacji, nie jest to tak samo dobrze 
prezentowane w podejściach Agile, ponieważ 
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dokumentacja w „zwinnych” metodach wy-
twarzania oprogramowania jest tylko ich drobną 
częścią, która w dużej mierze zależy od 
programistów. 

Podsumowując, w kluczowych obszarach 
tradycyjna inżynieria wymagań, jak i metodyki 
Agile zmierzają ku podobnym celom. Główną 
ich różnicą jest natomiast wpływ na ilość 
dokumentacji, jaka musi być wytworzona w celu 
zapewnienia wysokiej efektywności projektu. To 
częściowo jest także wynikiem różnic, jakie 
wypływają z podstawowych założeń stabilności 
wymagań. 
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Requirements Engineering in Agile Software Development 
 

A. LIPSKI 
 
Agile Software Development approaches have become increasingly popular during the last few years. Agile 
practises have been developed with the aim to deliver software faster and to ensure that the software meets 
changing needs of customers. We can find out that there are a lot of practices and approaches which are created 
and developed in context of traditional Requirements Engineering and which are used by Agile methods with 
a good result. The goal of this article is to show how the Requirements Engineering technics are used by Agile 
methods and how this methods can be improved by them. 
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