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Mariusz TOPOLSKI 

KOMPUTEROWO WSPOMAGANY ŁAŃCUCH LOGISTYCZNY  

Z ZASTOSOWANIEM MIĘKKICH METOD MATEMATYCZNYCH 

 

W artykule zaprezentowano trzy modele matematyczne za pomocą których można dokonać prognozowania stanów zapa-

sów jak i sprzedaży w różnych współzależnych ogniwach łańcucha logistycznego. W celu opisu matematycznego zadania roz-

poznawania wykorzystano zbiory rozmyte. Zostały one zastosowane do opisu nieprecyzyjnych związków między różnymi ogni-

wami łańcucha jak i do oceny niepewnej dziedziny sprzedaży. Modele zostały zweryfikowane w procesie eksperymentalnym i 

porównane ze znanymi z literatury algorytmami bazującymi na modelach bayesowskich jak i sieciach neronowych oraz mode-

lach markowskich. 

 

WSTĘP 

Celem badań jest stworzenie modeli pozwalających dokonać 
analizę stanów sprzedaży i zapasów w łańcuchu dostaw [3].  Przed-
stawione modele będą dotyczyły uogólnionego przypadku. Nadają 
się one do ww. postawionego zadania. Niezbędne dane w postaci 
predykatorów tj. czasy dostaw, sprzedaż, zadowolenie klienta etc. 

Grupy owych czynników zdefiniujemy jako klasy . Każda z tych 

klas jest na skali ilościowej bądź porządkowej i tworzy wektor cech 

. Każdy wektor cech ma przyporządkowaną pewną funkcję 

gęstości prawdopodobieństwa fj(x). Analizujemy poszczególne takty 
np. tygodnie obserwacji, które opisano jako N. Obiektem będziemy 
nazywać wybrane przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Model ma 
zastosowanie do wybranej grupy produktów. Oznacza to, że w 
zależności od tego ile chcemy analizować produktów tyle owych 
modeli należy zaimplementować w systemie. W modelach mamy 
zadanie rozpoznawania jednoetapowego. Nie uwzględnia ono do 
planowania poprzednich stanów obiektu i relacji między obiektami 
ale jedynie aktualny jego stan. W modelach sekwencyjnych mamy 
relacje dla danego przedsiębiorstwa jego historii sprzedaży etc. oraz 
wzajemnych relacji z innymi przedsiębiorstwami. Daje to możliwość 
planowania zapasów w całym łańcuchu logistycznym uwzględniając 
zapotrzebowanie materiałowe etc. w poszczególnych jego elemen-
tach. 

1. CEL ROZPOZNAWANIA I DOSTĘPNA INFORMACJA  

1.1. Matematyczny opis zadania rozpoznawania   
jednoetapowego  

W rozpoznawaniu jednoetapowym na podstawie cech obiek-

tu  kwalifikuje się go do pewnej klasy , 

gdzie , a  jest liczbą klas. Dla każdej 

klasy, w zależności od rodzaju prognozowania (zapasów, sprzedaży 
etc.) przyporządkowana jest pewna funkcja gęstości prawdopodo-
bieństwa fj(x). Pewna wiedza o prawdopodobieństwach a priori klas 
jest reprezentowana przez aprioryczną funkcję alokacji prawdopo-
dobieństwa: 

 
DEFINICJA 1 Aprioryczną funkcją alokacji prawdopodobień-

stwa, wyznaczoną z subiektywnych sądów (np. zbiór uczący) odpo-

wiada prawdopodobieństwom a priori klas i można je zapisać w 
formie: 

 

(1) 

 

 (2) 

 

gdzie zbiór  jest elementem ogniskowym (fokalnym) dla funkcji 

przekonania Bel spełniającym warunek  .  

 
Funkcja przekonania Bel jest podstawą wnioskowania i można 

ją 
Zdefiniować  następująco: 

 

DEFINICJA 2. Funkcją przekonania dla pewnego zbioru roz-
mytego Bel(Y)  nazywamy taką funkcję, która jest wynikiem złożenia 
bazowych rozkładów funkcji alokacji prawdopodobieństwa a priori 

klas  z funkcją alokacji prawdopodobieństwa m(Y*) zbioru 

rozmytego Y* spełniającą zależność: 
 

 

(3) 

 

(4) 

 

gdzie Y, Y*, Y** =  dla bayesowskiej funkcji przekonania. W defi-

nicji 1 znajduje się wzór 2.2, który jest nazywany regułą kombinacji 
Dempstera. Jest to funkcja umożliwiająca składanie niezależnych 
przekonań, jak również ich aktualizację. Dla rozpoznawania baza 
reguł będzie miała postać: 
 

: 

IF( jest AND...AND jest ) 

THEN jest ,                      

(5) 
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gdzie n jest to liczba obserwowanych cech obiektu, 

, 

 jest k-tą regułą rozmytą,    jest 

współczynnikiem spełnienia k-tej reguły rozmytej, który jest wyzna-
czany w procesie wnioskowania. Jego wartość jest iloczynem alge-
braicznym: 

 

 
(6) 

 

Dla każdej reguły k-tej rozmytej przyporządkowane są funkcje 
masy: 

 (7) 

 

gdzie: 

 

 

(8) 

 

jest elementem ogniskowym (fokalnym) dla funkcji przekona-

nia, która dla każdego zbioru rozmytego jest definiowana jako: 

 

 

(9) 

 
W niniejszej pracy zostanie zaprezentowana realizacja nowego 

w stosunku do już istniejących sposobu realizacji bloku wyostrzania. 
Wielkością wyjściową bloku wnioskowania jest 

aktywowanych w procesie wnioskowania 

reguł rozmytych, spośród wszystkich K reguł rozmytych. W syste-

mach rozmytych pojawia się problem odwzorowania w kon-

kretną wartość  , co nosi nazwę wyostrzania. W podejściu 

autora pracy wyostrzanie jest realizowane z reguły kombinacji w 
sensie teorii Dempstera-Shafera, a wartość y jest reprezentowana 
przez funkcję przekonania w zbiór rozmyty Bel(Y): 

 

 

(10) 

 

 (11) 

 
Kolejność składania rozmytych ewidencji nie jest dowolna. Jest 

ona zależna od stopnia  -tej reguły.  Przy łączeniu reguł 

musi być spełniony pewien warunek niesprzeczności zawarty w 
definicji 3. 

 
DEFINICJA 3. 
Reguły rozmyte uznać można za niesprzeczne, jeżeli przy 

składaniu dwóch rozmytych zbiorów dyskretnych 

określonych równaniem 2.6, spełniony jest wa-

runek niesprzeczności: 
 

 

(12) 

 

gdzie   jest współczynnikiem sprzeczności wyznaczanym na 

drodze eksperymentalnej z danych uczących dla których algorytm 
decyzyjny jest najbardziej skuteczny w sensie poprawnych klasyfi-
kacji. 

 

Ostatecznie algorytm rozpoznawania  można zapisać w po-

staci zmodyfikowanej metody środka ciężkości zbioru rozmytego: 
 

 
Jeśli 

 

(13) 
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(14) 

 

Jest współczynnikiem dostrajania. 
xśr – wartość średnia z n- wcześniejszych pomiarów,  
S – odchylenie standardowe z n- wcześniejszych pomiarów. 
 
Zadanie rozpoznawania sekwencyjnego będzie traktowane ja-

ko pewien proces dynamiczny. Obiekt w N-tym takcie znajduje się w 

stanie , który należy do M elementowego zbioru  tanów  co 

można przedstawić następująco:   

Stan obiektu  nie podlega bezpośredniemu pomiarowi. Jest 

on wynikiem obserwacji cech obiektu. Niech X będzie d-

wymiarowym wektorem zmiennych (cech) z gęstością  prawdopo-

dobieństwa  , jakie zostały zmierzone w takcie N-tym, 

które podlegają rozmywaniu   zbiorami rozmytymi, gdzie: 

  

 (15) 

 
W dalszych rozważaniach wartość k odznaczać będzie k-tą re-

gułę rozmytą: 
  

 (16) 

 
ze zbioru wszystkich K reguł. Podobnie jak w przypadku rozpo-

znawania jednoetapowego k będzie k –tę aktywowaną regułą roz-
mytą ze wszystkich K reguł. Natomiast: 

 

 
(17) 

 
W analizowanym przypadku aktualny stan obiektu jest zależny 

od poprzednich stanów czyli zastosowanego sterowania 

, poprzedniej klasy   i po-

przedniego wektora wartości cech . Łączenie aktualnej ob-

serwacji cech obiektu z poprzednim stanem jest pewnym uprosz-
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czeniem. Można oczywiście analizować wszystkie dotychczasowe 
stany obiektu uwzględniając całą trajektorię obserwacji (sprzedaż, 
zapasy etc.). Podjęcie decyzji o planowaniu produkcji w momencie 
N jest uzależnione od pomiaru cech jego opisujących oraz wiedzy o 
związkach między kolejno występującymi klasami, sterowaniami, 
wartościami cech. Wiedza ta jest zmagazynowana w zbiorze uczą-
cym, który składa się z zestawu ciągów uczących: 

 

 (18) 

 
Pojedynczy ciąg uczący dotyczy jednego przedsiębiorstwa i  

można zapisać go następująco: 
 

 (19) 

 
Sm - oznacza przebieg R obserwacji konkretnego m obiektu. W 

przypadku medycznym Sm jest przebiegiem choroby konkretnego 

pacjenta,  jest sterowaniem tj. planem produkcji uzależnionym 

od poprzednich stanów obiektu w różnych przedsiębiorstwach  na 

podstawie klasy produktu .  W pracy przyjęto, że każdy ciąg, ma 

pewną długość R.  Zadanie rozpoznawania (planowania) sekwen-
cyjnego będzie polegało na tym, że algorytm decyzyjny w N-tym 
takcie do podjęcia decyzji wykorzysta informację w postaci po-
przednich wielkości: klasy, sterowania, wektora cech, aktualnego 
pomiaru wektora cech i wiedzy zawartej w zbiorze uczącym.  Dane 
będą w czasie rzeczywistym spływały elektronicznie z różnych 
przedsiębiorstw. Algorytm ogólnie można zapisać w postaci: 

 

 
 

(20) 

 
W pracy ujęto trzy modele sekwencyjne. Pierwszy z nich za-

kłada łączenie informacji pochodzącej z macierzy przejść P opisują-
cej związek między kolejnymi stanami obiektu, z rozmytą obserwa-
cją cech obiektu w postaci klasyfikatora:  

 

 
jeśli 

 

 

(21) 

 
W modelu drugim założono związek rozmytej obserwacji cech 

obiektu z zastosowanym sterowaniem uN-1 w takcie poprzednim, w 
postaci klasyfikatora: 

 

 
jeśli 

 

(22) 

 
Ostatni trzeci model zakłada, że istnieje związek rozmytej ob-

serwacji cech obiektu z zaobserwowaną klasą jN-1 w takcie po-
przednim w postaci klasyfikatora: 

 
 

 
jeśli 

 

(23) 

2. WERYFIKACJA JAKOŚCI MIĘKKICH MODELI 
OBLICZENIOWYCH W ZADANIU PLANOWANIA 
SPRZEDAŻY W ŁAŃCUCHU DOSTAW 

Do celów badawczych uzyskano wyniki 16 przedsiębiorstw 
(obiektów) współpracujących ze sobą w łańcuchu logistycznych 
specjalizujących się w produkcji i sprzedaży artykułów spożyw-
czych. Historia pomiarów w postaci pojedynczego obiektu wynosi 62 
cykli pomiarowych. Cykle te to N okresów z których dysponujemy 
danymi statystycznymi i dotyczą one rzeczywistych realizacji 
zmiennej prognozowanej. W zadaniu prognozowania nie ustalono 
sztywnego horyzontu prognozy. Jest on niepewny i jego reprezen-
tacja tj. długość są dobierane na podstawie rozmytego klasyfikatora. 
Dane dotyczyły planowania zapasów w całym łańcuchu logistycz-
nym. W badaniach przedstawiono wyniki błędy klasyfikacji ilości 
zapasów w postaci średniego procentowego błędu ex-post: 
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 (24) 

Gdzie n - wartość prognozy ustalona za pomocą algorytmu 

          ny  - rzeczywista wartość 

           m ilość obiektów (każde z p=16 przedsiębiorstw w łań-
cuchu logistycznym 

 

Ostatecznie analizowanym w badaniach błędem jest: 





p

o

oPEPE
1

 (25) 

 

W realizacji testowania przyjęto oryginalnie zmodyfikowaną 
metodę leave-one-out, będącą specyficznym przypadkiem walidacji 
krzyżowej. Polega ona na wielokrotnym testowaniu otrzymanych 
klasyfikatorów na podstawie pojedynczej sekwencji uczącej. Ozna-
cza to, że każdy klasyfikator był uczony 15 sekwencjami, a testowa-
ny na jednym ciągu. Proces ten był powtórzony 16 razy. Przyjęto 
taką metodę testowania ponieważ algorytmy z którymi porównywa-
ne są Modele opracowane w niniejszej pracy są testowane tą wła-
śnie metodą. 

W pierwszym eksperymencie porównano opracowane Modele 
z algorytmem Bayesa i k-NN znanymi z literatury przedmiotu. Przy-
jęto współczynnik sprzeczności reguł rozmytych alfa = 0.31. Do-
brano go eksperymentalnie dla analizowanego przypadku progno-
zowania. Dla takiej wartości uzyskano najlepsze wyniki klasyfikacji. 
Każdą zmienną należącą do wektora cech (wielkość sprzedaży, 
czas realizacji zamówienia, poziom zadowolenia klienta (0-1)) po-
dzielono na 5 zbiorów rozmytych wykorzystując parametry funkcji 
gęstości prawdopodobieństwa oraz  gęstości prawdopodobieństwa 
cech w klasach. 

W badaniach porównano zaproponowane modele ze znanymi z 
literatury algorytmami min. w pracy [1,2,4] 

Poniżej zamieszczono statystyki wynikające z błędów prognozy 
dla rozpatrywanego przypadku. 

Błędy ex-post zobrazowano na poniższym wykresie: 
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Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że naj-
lepszymi algorytmami w zakresie sterowania łańcuchem dostaw 
(planowania sprzedaży, zapasów, etc) są kolejno algorytmy NN-CP-
2A, autorki model MODEL 3, NN-BP-2B, NN-BP-2A, NN-CP-2B. Są 
to modele oparte min na sieciach neuronowych i miękkich metodach 
obliczeniowych, których jakość prognozy jest najlepsza, tzn. z błę-
dem prognozy <5%.   

PODSUMOWANIE 

W niniejszych badaniach udowodniono, że miękkie metody ob-
liczeniowe bazujące min. na zbiorach rozmytych i sztucznych sie-
ciach neuronowych stanowią przyszłość w zadaniu sterowania 
łańcuchem logistycznym. Ze względu na dużą niepewność i niepeł-
ność danych podejście rozmyte staje się konkurencyjne do tzn. 
twardych metod bazujących na probabilistyce, czy statystyce. Za-
proponowane modele MODEL 1,2,3 zostały przystosowane do 
zadania prognozowania, a ich pierwotna wersja jest dostępna w 
pracy [2]. Owe algorytmy były już publikowane min. w czasopiśmie 
Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu, jak rów-
nież na konferencji Zimowej Szkoły Niezawodności. Algorytmy owe 
doczekały się również praktycznej realizacji. W dalszej części badań 
naukowych zostaną opracowane kolejne trzy modele opisujące cały 
horyzont prognozy z wykorzystaniem zbiorów rozmytych, czyli tzw. 
miękkiej historii. Owa miękka historia będzie rozmywana coraz 
bardziej. Oznacza to, że najbliższe punkty w historii będą miały 
największy wpływ w prognozę, a im punkty będą dalsze w czasie, 
tym obserwacja ich będzie coraz bardziej rozmyta. 
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Computer-assisted logistic chains with application  
of soft mathematical methods 

The article presents three mathematical models which 

can be used to forecast the stock situation as well as sales in 

various interrelated links of the logistics chain. The fuzzy sets 

were used to describe the mathematical task of recognition. 

They were used to describe the imprecise relationships be-

tween the various links in the chain and to evaluate the un-

certainty of the sales domain. The models were verified in the 

experimental process and compared with literature-based 

algorithms based on Bayesian models as well as the nerotic 

models and Markov models. 
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Rys. 1. Wykres średnich procentowych błędów ex-post 
 


