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Mariusz TOPOLSKI 

KOMPUTEROWY MODEL PLANOWANIA ZAPASÓW BEZPIECZEŃSTWA  

Z WYKORZYSTANIEM MIĘKKICH METOD OBLICZENIOWYCH 

 

Artykuł prezentuje model planowania zapasów. Współczesne metody planowania zapasów, sprzedaży, bezpieczeństwa sys-

temów technicznych etc. bazują na klasycznych i miękkich metodach obliczeniowych. Klasyczne wzorce opierają się na funda-

mentach rachunku prawdopodobieństwa i metodach statystycznych. Miękkie metody obliczeniowe, bazują na zbiorach rozmy-

tych, algorytmach genetycznych, teorii możliwości, teorii ewidencji matematycznej czy sieciach neuronowych. Wspólnym pro-

blemem tych metod jest to, że aparat matematyczny w nich używany nie daje dużej szansy na istotne polepszenie dokładności 

poprawnych decyzji. Autorska metoda, na bazie której został stworzony model matematyczny, wydaje się dobrze rozwiązywać 

pewien problem uzależnienia aktualnego stanu obiektu od historii stanów oraz innych obiektów, które mogą wpływać na jego 

aktualny stan. Zaproponowana metoda została potwierdzona praktycznym przypadkiem bazującym na danych rzeczywistych. 

Ze względu na dużą złożoność obliczeniową zaproponowana metoda może zostać wdrożona w systemach komputerowych de-

dykowanych zagadnieniom prognozowania wielkości zapasów bezpieczeństwa.  

 

WSTĘP 

Prognozowanie danych jest zagadnieniem bardzo obszernym. 
Systemy te bazują na różnych modelach matematycznych. Metody 
te podzielić można na proste, wykorzystujące podstawowe miary 
statystyczne tj. średnia czy odchylenie standardowe, jak i złożone 
do których zaliczyć można modele sekwencyjne z uczeniem, np. 
algorytmy Holta, Wintersa [1], modele sekwencyjne i Markowa k-
rzędu [2,3,8].  W praktyce najczęściej posiadamy mało liczne zbiory 
danych uczących. Jest to główną przyczyną stosowania do zadania 
planowania modeli matematycznych budowanych głównie na fun-
damentach statystycznych oraz probabilistycznych.  W statystyce 
mamy do czynienia z logiką dwuwartościową Arystotelesa. Innymi 
słowy pewne dane zdarzenie może być prawdziwe lub fałszywe – 
trzeciego wyjścia nie ma, jak powiada prawo tej klasycznej teorii. W 
rzeczywistości trzecie owo wyjście może istnieć, zdarzenie może 
częściowo być prawdziwe lub fałszywe. Przykładowo, osoba mająca 
175 cm wzrostu może być dla jednego człowieka wysoka, a dla 
innego średniego wzrostu. Statystyka i probabilistyka nie są w 
stanie poradzić sobie z niepewnością, niepełnością danych z jakimi 
często spotykamy się na co dzień. Współczesne metody planowa-
nia wykorzystują zbiory rozmyte [4], sieci neuronowe [2], algorytmy 
genetyczne [5], ewidencje matematyczną [7]. Metody te jednak 
potrzebują do budowy bardzo sprawnego mechanizmu wnioskowa-
nia licznych zbiorów danych (ciągów uczących).  Modele te nazy-
wane są mianem miękkich metod obliczeniowych.   

Współczesne badania dowodzą, że pojawiające się algorytmy 
bazujące na ww. metodach, czy na ich fuzjach (hybrydach) nie są w 
stanie istotnie polepszyć częstości poprawnych klasyfikacji, tym 
samym zminimalizować bardziej błędów estymacji, prognozowania. 
Różne algorytmy planowania są  opisane w pracach [7-31]. 

1. WPROWADZENIE DO PROGNOZOWANIA 

Częste i gwałtowne zmiany we współczesnym otoczeniu 
przedsiębiorstw wymagają ciągłych zmian w prognozowaniu na 
dobro konsumpcyjne jak i surowce. W procesie logistycznym stale 

tworzy się zapasy. Zarządzanie przedsiębiorstwem jest nieustan-
nym procesem podejmowania decyzji, co do za pasów magazyno-
wych, wielkości produkcji oraz prognozowania sprzedaży i produk-
cji. W logistyce może być zdefiniowane, jako akt wyboru działania 
ze zbioru możliwych postępowań. Jest to proces polegający przede 
wszystkim na umiejętności podejmowania decyzji. Nie ma, bowiem 
nic gorszego niż pozostawienie jakiejkolwiek sprawy niezałatwionej. 
Może to przynieść nie tylko poważne straty materialne, lecz także, 
demotywuje pracowników. W przedsiębiorstwie, którego otoczenie 
szybko się zmienia, trzeba działać błyskawicznie, zwłaszcza wów-
czas, gdy pojawiają się pierwsze objawy kryzysu. I to zarówno 
takiego, który wynika z cyklu życia przedsiębiorstwa, a jego korze-
nie tkwią w samej firmie, jak i takiego, który jest związany ze zmia-
nami w otoczeniu. 

Z każdą decyzją podejmowaną w przedsiębiorstwie jest zwią-
zane ryzyko, wszelkie, bowiem celowe działania, jakie prowadzi 
człowiek, są z reguły działaniami w warunkach ryzyka, niepewności 
lub niepełnej informacji, i to w tym sensie, że na wynik podjętej 
decyzji wywierają wpływ także różne czynniki otoczenia przedsię-
biorstwa, nie kontrolowane lub nie w pełni kontrolowane przez 
podmiot podejmujący decyzje. Działalności gospodarczej towarzy-
szą zawsze mniej lub bardziej niepewne nadzieje dotyczące przy-
szłych zysków. Działanie logistyczne w warunkach ryzyka, niepew-
ności lub niepełnej informacji stanowi, zatem istotę działalności 
gospodarczej. Warunki te są zjawiskiem obiektywnym i muszą, więc 
być przyjmowane, jako nieuniknione. Można je nawet uznać za 
swoisty syndrom postępu, ponieważ ze szczególnym nasileniem 
występują w przedsiębiorstwach odznaczających się dynamicznymi 
zmianami (np. wprowadzającymi nowy produkt na rynek). Możli-
wość poniesienia straty przez przedsiębiorstwo wiąże się najczę-
ściej z tym, że podejmowane decyzje dotyczą bliższej lub dalszej 
przyszłości, która na ogół nie jest w pełni znana. Możliwość ta 
zwiększa się, gdy: przedsiębiorstwo rozszerza rynki zbytu, pojawiają 
się nowi, a umacniają się starzy konkurenci, ulega przekształceniu 
polityka ekonomiczna rządu, zmieniają się wymagania nabywców 
itd. 

Możliwość podjęcia decyzji nietrafnych może z logistycznego 
punktu widzenia stanowić istotne zagrożenie, oczywiście w sytua-
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cjach skrajnych, dla działalności przedsiębiorstwa. Podejmowane w 
procesie zarządzania decyzje mogą mieć charakter (zwłaszcza w 
małych przedsiębiorstwach) intuicyjny oraz opierać się na swoistym 
wyczuciu i doświadczeniu menedżera. Mogą także być oparte na 
informacjach dotyczących obecnego i przyszłego stanu otoczenia 
marketingowego przedsiębiorstwa. Na ogół uważa się, że ma to 
znaczący wpływ na poprawienie, jakości procesu decyzyjnego i 
podniesienie stopnia trafności podjętych decyzji. Dlatego też dąże-
nie podmiotu podejmującego decyzje do zdobycia jak największej 
liczby informacji o nabywcach, konkurentach, dealerach i innych 
elementach otoczenia przedsiębiorstwa jest naturalne. 

Rozbieżność między zgłaszanym przy podejmowaniu decyzji 
zapotrzebowaniem na informacje a dostępnym ich zasobem, czyli 
tzw. luka informacyjna, determinuje potrzebę podjęcia działań mają-
cych na celu pozyskanie odpowiednich danych. Luka informacyjna 
może oznaczać zapotrzebowanie na informacje bardziej aktualne 
czy bardziej szczegółowe niż te, którymi dysponuje przedsiębior-
stwo, lub na informacje, których w ogóle do tej pory nie gromadzo-
no. Może też oznaczać zapotrzebowanie na informacje dotyczące 
przyszłości przedsiębiorstwa i jego otoczenia marketingowego, 
 tj. zapotrzebowanie na prognozy. 

Spośród wielu różnych prognoz szczególnie ważną rolę w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem odgrywa prognoza zapasów, która 
opisuje przewidywany poziom zapasu przedsiębiorstwa na wybra-
nych rynkach docelowych, w określonym przedziale czasu, wyzna-
czony w oparciu o sprecyzowany w strategii marketingowej marke-
ting-mix i przyjęte hipotezy dotyczące sposobu oddziaływania czyn-
ników otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa na wielkość 
sprzedaży. Prognozowanie zapasów i sprzedaży jest dla każdej 
firmy funkcjonującej w warunkach gospodarki rynkowej jedną z 
ważniejszych kwestii, gdyż na jego podstawie można ustalić ocze-
kiwane przychody, a więc podstawowy strumień dopływu pieniądza 
do przedsiębiorstwa. Prognozowane wielkości zapasów magazyno-
wych wchodzą jako dane wejściowe do procesu planowania strate-
gicznego bądź operacyjnego. Z tego punktu widzenia istotne jest 
rozróżnienie prognozowania wyrobów gotowych na magazynie  w 
długim i krótkim okresie. 

Prognozowanie długookresowe zapasów jest potrzebne przede 
wszystkim dla zaprogramowania zmian organizacyjnych w przed-
siębiorstwie, takich na przykład, jak opracowanie nowych form 
sprzedaży, sposobów wejścia na nowe rynki zbytu, budowy nowych 
kanałów dystrybucji, czy wreszcie organizacji nowych form akwizycji 
i reklamy. Jest ono także pomocne przy opracowywaniu polityki 
wprowadzania nowych produktów na rynek i wycofywania starych. 
Bez niego nie można prawidłowo zaplanować zakupu nowych ma-
szyn i urządzeń oraz sporządzić budżetu przedsiębiorstwa. 

Prognozowanie krótkookresowe wykorzystuje się w planowaniu 
operacyjnym przedsiębiorstwa. Jest ono wykorzystywane praktycz-
nie w każdym dziale przedsiębiorstwa do planowania bieżących 
działań. Służy do sporządzania szacunków rozlokowania produkcji 
oraz zapasów wyrobów gotowych na poszczególne rynki w podziale 
geograficznym i czasowym całego roku. Stosuje się je do szacowa-
nia zmian cen i ich skutków dla wielkości wpływów ze sprzedaży, 
wydatków na reklamę, a także do testowania skutków wprowadza-
nia zmian w warunkach sprzedaży i określania zadań dla personelu 
sprzedającego. Mając wielkość zapasów, możemy określić plano-
waną wielkość produkcji, zatrudnienia, wielkości zakupu surowców, 
materiałów, zaplanować szkolenia pracowników oraz wydatki admi-
nistracyjne itd. 

2. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI 

Prawidłowo funkcjonujące przedsiębiorstwo posiada zapasy 
gotówki, materiałów, produkcji w toku, wyrobów gotowych i należ-
ności celem zapewnienia ciągłości realizowanych procesów produk-
cyjnych, sprzedaży i regulacji zobowiązań. Ciągłość tą można uzy-
skać przy różnym poziomie środków: są to środki niezbędne, znaj-
dujące się w nadmiarze w stosunku do potrzeb [5].  W wyniku prze-
twarzania surowców i materiałów w wyroby gotowe, a następnie 
produkcji i sprzedaży - zamieniane są w środki pieniężne w ten 
sposób następuje obrót, czyli cyrkulacja środków obrotowych. Go-
spodarka zapasami skupia się na likwidacji wąskich gardeł i zatorów 
w cyklu obrotowym przy jednoczesnym zapewnieniu płynności 
procesu produkcyjnego, dlatego też tworzy się zapasy. „Zapasy 
wartość lub ilość surowców, komponentów, dóbr użytkowych, pół-
produktów i wyrobów gotowych, które są przechowywane lub skła-
dowane w celu zużycia w razie wystąpienia takiej potrzeby” [2].·W 
przedsiębiorstwie produkcyjnym zapasy gromadzone są w różnych 
fazach cyklu obrotowego środków obrotowych. Zapasy przedsię-
biorstwa produkcyjnego przedstawiono na rysunku 1. 

Obejmują one: 
– zakupy, 
– zapasy produkcyjny, 
– towary. 

Zapasy kupowane dzielą się na: 
– materiały - zapasy materiałów potrzebnych do funkcjonowania 

firmy, 
– surowce - zapasy surowców przeznaczonych do zużycia na 

produkcji, 
– towary - są to towary przeznaczone do sprzedaży. 

 

 
Rys. 1. Klasyfikacja zapasów w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Zapasy produkcyjne to: 

– wyroby w toku – są to wszystkie surowce pobrane z magazynu 
do przetworzenia, które jeszcze nie są wyrobami gotowymi, 

– półprodukty – są efektem produkcji niezakończonej, który może 
być sprzedawany lub podlegać dalszej obróbce do produktu fi-
nalnego, 

– odpady – są efektem uboczny produkcji, który możne podlegać 
sprzedaży (i być w innym przedsiębiorstwie surowcem), może 
być przeznaczony do utylizacji lub zawrócony ponownie do pro-
dukcji celem dalszego przerobu. 
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Zapasy zbytu podzielono na: 
– wyroby gotowe – przekazanie produkcji wyrobów przeznaczo-

nych na sprzedaż, 
– opakowania – obejmuje opakowania znajdujące się w obrocie 

(kontenery, worki, palety), 
– zapasy magazynowe – dobro materialne przyjęte fizycznie i 

dokumentacyjnie do magazynu i tam zaewidencjonowane w ce-
lu dalszego wydania do produkcji i innych działań gospodar-
czych, tzn. dobro materialne w procesie magazynowania. 
Wielkość zapasów umożliwia określenie zapotrzebowania na 

przestrzeń składową oraz na środki finansowe związane z groma-
dzeniem zapasów, jak również z ich przechowywaniem i konserwa-
cją. Wielkość zapasów towarów może być regulowana na podstawie 
norm zapasów ustalonych dla sklepu (magazynu) określonej bran-
ży. Normy te powinny określać: 
– przeciętny (średni) stan zapasu danego towaru, 
– zapas maksymalny, określający wielkość zapasu, która nie 

powinna być przekroczona, 
–  zapas minimalny, określający wielkość zapasu, przy której 

powinno nastąpić zwiększenie zapasu danego towaru przez 
nową dostawę (dla zapewnienia ciągłości sprzedaży tego towa-
ru). 
Zorganizowanie właściwej ich ewidencji (ewidencja obrotu to-

warowego) pozwala na optymalizacje zapasów towarów i inwenta-
ryzację, umożliwiającą porównywanie ich stanów rzeczywistych z 
ustalonymi normami oraz ocenę przydatności zapasów i ich jakości 
itp. 

Dla usprawnienia i przyspieszenia przepływu informacji oraz 
zapobiegnięciu złogom, a tym samym stratom stosuje się metody 
wyceny i wydawania towarów w systemie FIFO „pierwsze weszło - 
pierwsze wyszło” 

W systemie logistycznym przedsiębiorstwo wyróżniono pięć 
podstawowych grup zapasów: 
– surowce, 
– materiały, 
– produkcja niezakończona, 
– wyroby gotowe, 
– towary. 

Dwie pierwsze grupy są ściśle związane z realizacja procesów 
wytwórczych i określa się jako zapasy produkcyjne. Pozostałe jako 
zapasy handlowe. 

W zależności od rodzaju, jakie spełniają w obrocie towarowym 
dokonuje się podziału na: 
– zapasy bieżące, do których zalicza się: 

– zapasy surowców, materiałów, półproduktów do codzienne-
go zabezpieczenia produkcyjnego, 

– zapasy wyrobu gotowego do bieżącej sprzedaży – zabezpie-
czenie potrzeb rynku, 
– zapasy cykliczne – np. sezonowe, 
– zapasy bezpieczeństwa – utrzymanie w celu pokrycia nie-

przewidywalnych wahań popytu, terminu i wielkości dostaw, 
– zapasy nadmierne „spekulacyjne” – tworzone z wyprzedze-

niem ze względu finansowych lub zaopatrzeniowych, 
– zapasy nadmierne „zbędne” – stanowiące balans dla przed-

siębiorstwa i powodujące koszty (koszty magazynowania, 
koszty zamrożonych kapitałów). 

W miejscu gdzie następują przecięcia, co najmniej dwóch ro-
dzajów materiałów, w celu zmiany ich charakteru i przepływu w 
czasie - pojawia się magazyn. 

Niektóre zapasy uważane w jednym przedsiębiorstwie za 
„zbędne”, mogą być w innym zapasem bezpieczeństwa np. części 
maszyny dla utrzymania ruchu, których okres zużycia jest bardzo 
długi. 

Zapasy magazynowe mogą spełniać szereg funkcji np.: 
– stanowić ochronę przed niepewnością dostaw (jej rozmiar, czas 

trwania i jakość) dla przedsiębiorstwa przemysłowego i handlo-
wego, w wyniku  których mógłby zostać zakłócony tok produkcji 
i sprzedaży, 

– zapewnić ciągłość dostaw w przypadku produkcji sezonowej i 
zużycia całorocznego (np. produkcja oparta na przetwórstwie 
produktów rolnych, których zbiory są dokonywane w krótkim 
okresie wegetacji, a zużywane są przez cały rok), 

– umożliwiać zakup partii surowca spowodowanego dominacją 
sprzedającego nad odbiorcą, gdy minimum sprzedaży przeważa 
zużycie (np. minimum artykułów hutniczych), 

– umożliwiają zaspokojenie szczytowego zapotrzebowania w 
przypadku produkcji całorocznej i krótkoterminowego zużycia 
(np. środki opałowe gromadzone na sezon zimowy), 

– umożliwiają prowadzenie gry cenowej przy wykorzystaniu ko-
niunktury  
i dekoniunktury cenowej w różnych aspektach (np. gromadzenie 
zapasu ziarna kawowego w latach jego urodzaju, gdy ceny tego 
surowca ulegają obniżeniu), 

– pozwalają na dostosowanie zapasów do potrzeb wynikających z 
preferencji odbiorcy,  

– stanowią czynnik pozwalający łagodzić skutki rozrzutu prze-
strzeganego dostawców i odbiorców w skali krajowej i świato-
wej, 

– umożliwiają sprzedaż dużych partii wyrobów, np. przy wysyłce 
drogą morską, kiedy bukowany statek zabiera jednorazowo 
znaczną ilość towaru, 

– stanowią istotny element kanałów dystrybucji, umożliwiający 
kształtowanie określonego poziomu obsługi klienta, 

– pozwalają na wyrównanie wahań podaży i popytu na rynku oraz 
wahań wielkości zużycia surowca w przedsiębiorstwie produk-
cyjnym.[4] 

3. MODEL MATEMATYCZNY 

Przyjmijmy, że modelem matematycznym wartości historycz-
nych stanów zapasów jest uporządkowany zbiór:  

                 ,,,...,, 21 ik tttS                               (1) 

Gdzie ti jest wartością opisującą stan i-tego obiektu tj. wielkość 
zapasów. 
               - jest funkcją przyporządkowującą stanom elementów 

obiektu systemu stan systemu i jest nazywana stanem systemu 

kS  - jest k-tym analizowanym zbiorem stanów i-tego obiektu. 

Niech funkcja F(Sk) będzie wartością Sk zbioru:   
                

       ,)(),...,(),()( 1211 kn SFSFSFSF            (2) 

Znając wartość funkcji (1) stosując pochodną pierwszego rzędu 
wyznaczamy parametr prędkości dostawy : 

                            ,
)(

)(
dS

SdF
SV             (3) 

co prowadzi do rozwiązania: 
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Mając funkcje opisujące prędkość w aspekcie klasycznym (4) doko-
nujemy jej transformacji do wzoru Gaussa. 
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gdzie: 

)(SV  - średnia prędkość  środków transportu t należących do 

zbioru S,  

  – odchylenie standardowe wartości prędkości V(S).  

Znając prędkość każdego środka transportu, możemy wyznaczyć 
prędkość względną między prędkościami kolejnych stanów obiektu 

technicznego:

             

 
     

 
 

   
 

,
)(

1;

)()(

''
1

'1
'

''1
'

'
2

2'

2

2

c

tV

xpxf

tVtV

tV
tV

tVtV
tV

tV
ji

i

j

ji

i

ij 











































 




        (6)

 

W sytuacji, kiedy ruch odbywa się wprost proporcjonalnie do dorgi, 
wzór (6) przyjmuje uproszczoną postać:  
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                            (7) 
Wyznaczamy  relatywistyczną ilość produktów na magazynie w 
jednostce czasu t  mt’ dla każdego punktu przestrzeni, zgodnej z 
przekształceniem: 
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Gdzie, p(t) jest prawdopodobieństem osiągnięcia określonej liczby 
m zapasów  w danym czasie t. Znając wartość mt  możemy  zapisać 
wzór na współczynnik gęstości zapasów w chwili t.: 

             )()(' xpxfmES iik  .               (9) 

Gdzie f(x) określa gęstość prawdopodobieństwa stanu zapasów x w 
chwili czasu t. Określmy współczynnik q wyrażający moc dyskrymi-
nacyjną danego punktu (pomiaru): 
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gdzie a=1,2,…,w jest zbiorem punktów dla analizowanego zbioru Sk 
stanów i-tego obiektu. 
Zauważmy, że wzór 10 opisuje związek energetyczny między róż-
nymi obiektami, a wzór 11 dotyczy związku energetycznego stanów 
wewnątrz danego obiektu. 
Ostatecznie szukany rozkład dyskretnych współczynników dyskry-
minacyjnych wyraża się wzorem: 
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Dla prognozowanego obiektu Sk+1 otrzymujemy za pomocą równa-
nia (11) dla  każdego prognozowanego punktu 1,2,…,j  tego cyklu 
funkcję bazową: 
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Niech 
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będzie współczynnikiem rozbieżności między różnymi obiektami i 
stanami wewnątrz każdego obiektu. 
Ostatecznie możemy wyznaczyć dystrybuantę rozkładu prawdopo-
dobieństwa  wielkości zapasów zgodnie ze wzorem: 
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Niech )(' tF  będzie wartością średnią funkcji wyznaczonych 

równaniem (15) dla każdego cyklu. Czas t we wzorach dotyczy 
punktu prognozowanego w przestrzeni zdarzeń. 
Ostatecznie dla cyklu prognozowanego k+1 dla każdego punktu 
i=1,2,…,j wyznaczamy wartość prognozowaną za pomocą wzoru: 
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WNIOSKI 

W niniejszym artykule zaprezentowano metodę prognozowania 
opartą na efektach relatywistycznych tj. prędkość, energia, czas, 
które zachodzą przy prędkościach układu przybliżonych do prędko-
ści światła. Uzyskane wyniki potwierdzają, iż opracowany model 
może zostać wykorzystany w zadaniu prognozowania stanów obiek-
tów systemów technicznych. Należy jednak podkreślić, że stanowi 
on tylko pierwszy etap tworzenia matematycznych modeli progno-
zowania w oparciu o efekty relatywistyczne. Należy jeszcze wyzna-
czyć wzory określające błędy prognozy oraz kryteria możliwości 
stosowania ów modelu. Dalsze badania nad wykorzystaniem metod 
efektów relatywistycznych rozwiązywać będą zadanie optymaliza-
cyjne, które bazować będą na strukturach wieloagentowych. Struk-
tury takie zawierać będą dwa mechanizmy. Pierwszy z nich będzie 
związany z metodami sztucznej inteligencji i będzie odpowiedzialny 
za ustawienie kierunku dążenia do celu według pewnego kryterium. 
Drugi mechanizm będzie nawiązywał związki między agentami. 
Związki takie są ważne, gdyż często stan obiektu jest zależny, 
współtworzony przez otoczenie. 
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