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Streszczenie: Organizacje często borykają się z problemem podjęcia decyzji w warunkach 7 

niepewności. Podjęcie ostatecznej, a tym samym najlepszej z możliwych decyzji jest bardzo 8 

trudne i przysparza przedsiębiorstwom wiele problemów, szczególnie w momencie gdy w grę 9 

wchodzi analiza kilku kryteriów problemu. Aby wspomóc proces podejmowania decyzji można 10 

posłużyć się metodą AHP (ang. Analytic Hierarchy Process), dzięki której dokonuje się 11 

wielokryterialnych analiz decyzyjnych. W artykule dokonano analizy rozwiązania problemu 12 

doboru maszyny z wykorzystaniem metody AHP. Dodatkowo dokonano analizy wystąpienia 13 

ryzyka niezgodnego wyrobu z pomocą narzędzia zarządzania jakością, jakim jest drzewo 14 

decyzyjne. Opracowana analiza i osiągnięte po niej wnioski pozwoliły na podjęcie ostatecznej 15 

decyzji o zakupie jednej z trzech maszyn grawerujących 16 

Słowa kluczowe: metoda AHP, drzewo decyzyjne, wybór najlepszej decyzji. 17 

THE SELECTION ON THE MACHINE WITH THE USE OF DECISION 18 

TREE AND AHP METHODS 19 

Abstract: Organizations often have problems making decisions in conditions of uncertainty. 20 

The final and, therefore, the best decisions is very difficult and gives enterprises many 21 

problems. Making a decision is more difficult when it comes to analyzing several criteria of 22 

problem. To help the decision-making process, the AHP method (Analytic Hierarchy Process) 23 

can be used, thanks to which multicriteria decision-making analyzes are carried out. The article 24 

analyzes the solution to the problem of making decision choosing the machine using the AHP 25 

method. In addition, an analysis of the occurrence of non-compliant product risk was made with 26 

the help of the quality management tool, which is the decision tree. The analysis and the 27 

conclusions obtained after analysis allowed for the take final decision to purchase one of the 28 

three engraving machines. 29 

Keywords: AHP method, decision tree, choosing the best decision. 30 
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Wprowadzenie 1 

Proces podejmowania decyzji jest nieodłącznym elementem życia codziennego każdego 2 

człowieka, gdzie proces ten jest jednym z najczęściej przeprowadzanych działań. Decyzja, jest 3 

to indywidualny wybór jednego wariantu spośród możliwych (Pacana, 2008, p. 2; Stypka, 2016, 4 

p. 39). Aby podjąć ostateczną decyzję należy dokonać kompromisu, a jest on możliwy  5 

w momencie wyboru wielokryterialnego, który ukazuje pełny obraz analizowanego problemu 6 

i wielość kryteriów składających się na problem. Wybór wielokryterialny jest możliwy  7 

z wykorzystaniem metody AHP, nazywanej również metodą Saatey’go (Dymowa, 2001,  8 

p. 575; Pacana, 2011, p. 37), której wyniki są bardziej wiarygodne i podparte oceną 9 

dokonującego wyboru decydenta. Przeprowadzanie tej metody wiąże się z oceną człowieka, 10 

przez co ma ona charakter relatywny, zależny od oceniającego (Pacana, 2016, p. 1044). 11 

Uzyskane wyniki stanowią aspekt problemowy, ponieważ zależą między innymi od pozycji 12 

oceniającego, pełnionych przez niego funkcji, jego psychiki, bądź też nastroju w momencie 13 

dokonywania wyboru (Żurek, 2011, p. 202). Metoda ta jest nieustannie modyfikowana  14 

i ulepszana, ponieważ nie należy ona do najłatwiejszych, gdyż łatwo o pomyłkę w obliczeniach. 15 

Matematyczny sposób rozwiązania problemu może być ułatwiony poprzez stosowanie 16 

komputerowego programu Matlab, którego metodyka została przedstawiona w dalszej części 17 

pracy. Każda z decyzji jest podejmowana w warunkach niepewności, przez co należy pamiętać, 18 

by możliwe ryzyko uwzględnić podczas prowadzonych analiz. Dobrym sposobem na wybór 19 

najlepszego rozwiązania w momencie pojawienia się ryzyka, jest zastosowanie narzędzia 20 

zarządzania jakością jakim jest drzewo decyzyjne. Tak przeprowadzona analiza będzie 21 

skuteczna i prawdopodobnie spełni oczekiwania decydenta. 22 

1. Metoda AHP oraz drzewo decyzyjne sposobem na podjęcie właściwej 23 

decyzji 24 

Metoda AHP (Analytic Hierarchy Process) (Bartłomowicz, 2016, p. 21) jest metodą 25 

wspomagająca podejmowanie złożonych, wielokryterialnych decyzji. Została opracowana 26 

przez Saatye’go w latach 70. (Tułecki, 2007, p. 171), gdzie wykorzystuje się ją głównie  27 

do wyboru wariantów, którymi mogą być różne obiekty fizyczne jak na przykład maszyny,  28 

czy produkty, ale również warianty projektowe i inne. Metoda AHP, czyli metoda 29 

hierarchicznej analizy problemu znajduje swe zastosowanie w przypadku problemów, gdzie 30 

podjęcie decyzji opiera się na więcej niż jednym kryterium (Prusak, 2014, p. 11; Saaty, 2008, 31 

p. 85). Polega na dekompozycji problemu na elementy składowe oraz analizie ocen decydentów 32 
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poprzez porównywanie je parami (Siwiec, 2017, p. 1; Tułecki, 2007, p. 171). Rozwiązywanie 1 

problemu z użyciem metody AHP opiera się na podstawowych etapach (Pacana, 2008, p. 2): 2 

1) Określenie celu przeprowadzenia analizy. 3 

2) Wybranie możliwych wariantów. 4 

3) Identyfikacja kryteriów. 5 

4) Przypisanie wagi dla poszczególnych kryteriów. 6 

5) Wybór najlepszego rozwiązania. 7 

6) Wdrożenie rozwiązania i ocena satysfakcji z wyboru. 8 

Pierwsze pięć etapów jest procesem składającym się na podjęcie decyzji, gdzie ostatni,  9 

to jedynie ocena osiągniętych wyników. Wspomaganie decyzji jest traktowane jako uporządko-10 

wanie decyzji przez rekomendację, bądź opinii i oczekiwań decydenta (Pacana, 2008, p. 2). 11 

Dlatego też wynik metody AHP jest subiektywną oceną osób wyznaczających kryteria 12 

odnoszące się do problemu, jak i wag, które są im przypisywane (Downarowicz, 2000, p. 1). 13 

Metoda ingeruje w przekonania i oceny decydentów, dlatego też zawiera obiektywne cele 14 

(kryteria) (Łękawa, 2011, p. 237). Wszystkie porównania dokonywane są poprzez porównanie 15 

w parach kryteriów według skali ocen (priorytetów) (Budzyński, 20014, p. 2406). Metoda ta 16 

jest metodą często stosowaną, a na 150 przeanalizowanych artykułów o tematyce metod 17 

wielokryterialnych, aż 48% odnosiło się do metody AHP (Stypka, 2016, p. 41). Innym 18 

narzędziem wykorzystywanym głównie w warunkach niepewności jest drzewo decyzyjne. Jest 19 

to narzędzie zarządzania jakością, które ma pomóc podczas podejmowania decyzji. Drzewo 20 

decyzyjne tworzy się w momencie występowania ryzyka, ma swe zastosowanie gdy wybór jest 21 

wielokryterialny. Za pomocą tego narzędzia możliwe jest ukazanie w przejrzysty sposób 22 

omawianego problemu oraz możliwych jego rozwiązań. 23 

2. Problematyka doboru maszyny 24 

Problem doboru maszyny dotyczył Rzeszowskiej firmy zajmującej się produkcją 25 

akcesoriów ślubnych, pamiątek oraz różnego rodzaju upominków. Przedsiębiorstwo to, 26 

pragnąc poszerzyć swą ofertę handlową i spełnić oczekiwania coraz to bardziej wymagających 27 

klientów rozważało zakup maszyny grawerującej. Kadra kierownicza znalazła trzy różnego 28 

rodzaju maszyny, a wybór jednej sprawiał im wiele problemu. Aby wspomóc decydentów  29 

w podjęciu ostatecznej decyzji, co do kupna maszyny grawerującej, postanowiono posłużyć się 30 

drzewem decyzyjnym oraz metodą AHP.  31 

W pierwszym etapie zebrano wszystkie dane dotyczące trzech maszyn (tab. 1). Kolejno, 32 

ustalono z kierownictwem firmy jakie cechy powinna spełniać maszyna. Zdecydowano,  33 

że najważniejsza jest funkcjonalność – gdzie wymagany jest grawer na metalu, szkle i drewnie, 34 

jednakże mile widziane są też inne możliwości obróbki, kolejno moc lasera min. 25 W 35 
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(decydenci twierdzili, że im wyższa tym lepiej) oraz cena nieprzekraczająca 30 000 złotych. 1 

Osoby podejmujące decyzję uzgodniły, że są wstanie zapłacić wyższą kwotę (maksymalnie  2 

35 000 zł), w przypadku gdy pozostałe kryteria będą zadowalające.  3 

Table 1. 4 
Dane charakteryzujące trzy typy analizowanych maszyn  5 

TYP MASZYNY CENA MASZYNY 

max do 30 000 zł 
MOC LASERA 

min. 25W 
FUNKCJONALNOŚĆ 

– minimum grawer na 

metalu, szkle i drewnie 

MASZYNA A 15 000 zł 10, 25 W TAK 

MASZYNA B 22 000 zł 10, 25, 30 W TAK 

MASZYNA C 32 000 zł 10, 25, 30, 40, 50 W TAK + tekstylia, pianka, 

marmur 

Źródło: opracowanie własne. 6 

Po uzgodnieniu kryteriów dotyczących maszyny ustalono skalę 1-9, gdzie 1 – kryterium A 7 

jest równoważne z kryterium B, 9 – kryterium A jest najbardziej odpowiednie. Według tej skali 8 

oceniono stosunek ceny, mocy i funkcjonalności maszyny względem siebie. Wyznaczone 9 

wartości dla odpowiadającym sobie parom wyglądały następująco: 10 

 funkcjonalność do ceny: 2, 11 

 funkcjonalność do mocy: 4, 12 

 cena do mocy: 3. 13 

Dla tych kryteriów i stosunku wartości ich par sporządzono macierz preferencji (tab. 2). 14 

Oprócz przyjętej skali ocen, dopuszczono stosowanie wartości odwrotnych jak i pośrednich. 15 

Tabela 2. 16 
Macierz preferencji 17 

KRYTERIUM CENA MOC FUNKCJONALNOŚĆ 

CENA 1 3 1/2 

MOC 1/3 1 1/4 

FUNKCJONALNOŚĆ 2 4 1 

Źródło: opracowanie własne. 18 

Problem podjęcia decyzji zakupu odpowiedniej maszyny grawerskiej, postanowiono 19 

rozwiązać przy wykorzystaniu metody AHP, gdzie podczas obliczeń posłużono się okresową 20 

wersją testową programu komputerowego Matlab. Osoby z firmy dokonujące wyboru maszyny 21 

obawiali się również wystąpienia problemu dotyczącego niedokładnego grawera skompliko-22 

wanych wzorów i napisów. W celu sprawdzenia jak duże ryzyko pojawienia się problemu oraz 23 

kosztów z tym związanych wykorzystano tradycyjne narzędzie zarządzania jakością, czyli 24 

drzewo decyzyjne.  25 

  26 
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3. Analiza doboru maszyny z wykorzystaniem metody AHP 1 

Do przeprowadzenia metody AHP konieczne było skorzystanie z wcześniej zebranych 2 

danych, czyli opinii i preferencji klienta. Kolejno, po dokładnym omówieniu wymagań klienta, 3 

dla każdego kryterium – ceny, mocy i funkcjonalności opracowano macierz preferencji  4 

(tab. 3), którą wprowadzano trzykrotnie do programu Matlab. 5 

Tabela 3. 6 
Macierz preferencji dla ceny, mocy i funkcjonalności 7 

CENA MASZYNA 1 MASZYNA 2 MASZYNA 3 

MASZYNA 1 1 1/2 1/3 

MASZYNA 2 2 1 1 

MASZYNA 3 3 1 1 

MOC MASZYNA 1 MASZYNA 2 MASZYNA 3 

MASZYNA 1 1 2 1/3 

MASZYNA 2 1/2 1 1/3 

MASZYNA 3 3 3 1 

FUNKCJONALNOŚĆ MASZYNA 1 MASZYNA 2 MASZYNA 3 

MASZYNA 1 1 1/2 1/5 

MASZYNA 2 2 1 1/5 

MASZYNA 3 5 5 1 

Źródło: opracowanie własne. 8 

Proces obliczeń z wykorzystaniem komputerowego programu Matlab opierał się na 9 

inicjowaniu odpowiednich komend (rys. 1) i sprawdzaniu otrzymanych wyników. Symulację 10 

przeprowadzono trzykrotnie i każdą kończono w momencie uzyskania wyników mniejszych od 11 

założonej precyzji (1.0e-004*), czyli czterech miejsc po przecinku.  12 

 13 

 14 

 15 

Rysunek 1. Przykład inicjowanych komend w programie Matlab dla kategorii funkcjonalność. Źródło: 16 
opracowanie własne. 17 
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Otrzymane wyniki zebrano i przedstawiono za pomocą wykresu (rys. 2). Według 1 

komputerowo obliczonych wartości, zauważono, że w przypadku funkcjonalności i jak i mocy 2 

maszyny, najkorzystniejsza okazała się maszyna 3. Sugerując się jedynie ceną, korzystny byłby 3 

zakup najtańszej z maszyn, czyli maszyny 1. Jednakże budżet przedsiębiorstwa jest większy,  4 

i pozwala on na zakup maszyny nawet za 30 000 zł, gdzie firma jest skłonna zapłacić więcej, 5 

w przypadku spełnienia oczekiwań co do funkcjonalności i mocy maszyny. 6 

 7 

Rysunek 2. Procentowe wartości kryteriów dla trzech maszyn. Źródło: opracowanie własne. 8 

Dla najważniejszego kryterium – funkcjonalności, kadra przyjęła, że maszyna musi spełniać 9 

podstawowe funkcje, czyli grawer na drewnie, szkle i metalu. Uznano, że gdy maszyna będzie 10 

w stanie wykonywać usługę na tych materiałach, będą w stanie ją zakupić, jednakże korzystne 11 

byłoby, gdyby maszyna posiadała możliwości grawera na innych materiałach. Jedyną maszyną, 12 

którą brano pod uwagę i posiadającą dodatkowe funkcje grawerujące, była maszyna 3. Według 13 

obliczeń metodą AHP i przyjętych kryteriów maszyna ta uzyskała 75% przewagi nad 14 

pozostałymi maszynami. Tak samo było w przypadku kryterium „moc”, gdzie maszyna 3 15 

osiągnęła wartość 70%, a maszyna 1 jedynie 33, 92% oraz maszyna 2 tylko 35,98%.  16 

Ze względu na to, że kryterium funkcjonalność oraz moc była priorytetowa, firma zdecydowała 17 

się, że jest w stanie zakupić tę maszynę, mimo, że jej cena przekraczała założoną wartość  18 

30 000 zł. 19 

4. Oszacowania wystąpienia ryzyka i podjęcie ostatecznej decyzji zakupu  20 

z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego  21 

Tworzenie drzewa decyzyjnego miało pomóc w podjęciu decyzji w momencie wystąpienia 22 

ryzyka. W tym przypadku ryzykiem jest niedokładność wykonania skomplikowanych 23 

grawerów. Opracowano tabelę (tab. 4), w której podano prawdopodobieństwo wystąpienia 24 
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niedokładnego grawera, materiału grawerowanego oraz przybliżonego kosztu usługi i liczby 1 

sztuk grawerowanych.  2 

Table 4. 3 
Subiektywna ocena prawdopodobieństwa niedokładnego grawera oraz kosztu wykonania 4 

usługi 5 

Maszyna Prawdopodobieństwo 

wystąpienia niedokładnego 

grawera 

Grawerowany 

materiał 

Koszt 

grawera 

Liczba sztuk do 

wygrawerowania 

Koszt 

całkowity 

M1 0,3 szkło 2,00 zł 100 szt. 260,00 zł 

M1 0,3 drewno 2,00 zł 50 szt. 130,00 zł 

M2 0,2 szkło 2,10 zł 100 szt. 252,00 zł 

M2 0,2 drewno 2,20 zł 50 szt.  132,00 zł 

M3 0,1 szkło 2,40 zł 100 szt. 264,00 zł 

M3 0,1 drewno 2,50 zł 50 szt.  137,50 zł 

Źródło: opracowanie własne. 6 

Dane zawarte w tabeli zostały oszacowane w sposób zbliżeniowy przez kierownictwo 7 

przedsiębiorstwa na podstawie informacji podanych przez producenta maszyn. W celu 8 

obliczenia całkowitego kosztu wykonania usługi grawerskiej według podanych danych, 9 

posłużono się następującym wzorem: 10 

𝐾𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑐𝑎ł𝑘𝑜𝑤𝑖𝑡𝑦 = 𝑠𝑧𝑡.  × 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡 + 𝑝𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑝𝑜𝑑𝑜𝑏𝑖𝑒ń𝑠𝑡𝑤𝑜 × (𝑠𝑧𝑡.  × 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡)  (1) 

Według podanego wzoru obliczono koszt grawera na dwóch typach materiałów – szkle  11 

i drewnie, przy założonym prawdopodobieństwie wystąpienia niedokładności oraz sugero-12 

wanym wstępnym koszcie grawera. Uzyskane dane przedstawiono za pomocą drzewa 13 

decyzyjnego (rys. 3).  14 

 15 

Rysunek 3. Model drzewa decyzyjnego z obliczonymi wartościami. Źródło: opracowanie własne. 16 

Zauważono, że różnica pomiędzy kosztami, które przedsiębiorstwo musiałoby ponieść  17 

w momencie wystąpienia niedokładnego grawera, a co za tym idzie, ponownego wykonania 18 

usługi jest niewielka. Wstępnie oszacowano, że maszyna 3 cechuje się najwyższymi kosztami, 19 
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mimo najniższego prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności, ale ze względu na 1 

niewielkie różnice cenowe, maszyna ta jest nadal najlepszą (rys. 4). 2 

3 
Rysunek 4. Wstępne koszty całkowite w momencie wystąpienia niezgodności. Źródło: opracowanie 4 
własne. 5 

Wykorzystanie metody AHP oraz drzewa decyzyjnego upewniło decydentów co do zakupu 6 

maszyny 3, która charakteryzowała się bardzo dobrymi funkcjami z możliwością grawera na 7 

drewnie, szkle, metalu, a także tekstyliach, piance i marmurze. Wybór ten był poparty równie 8 

ważnym kryterium, jakim była moc maszyny 3 (od 10 do 50 W). Kierownictwo firmy uznało, 9 

że pomimo, że cena maszyny 3 przewyższa o 2 000 zł założony koszt zakupu, jest ona najlepsza 10 

z proponowanych typów maszyn i spełnia wszystkie wymagania decydentów. Opracowanie 11 

drzewa decyzyjnego ułatwiło podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru maszyny 3, 12 

ponieważ jest ona odpowiednia, także w przypadku wystąpienia ryzyka (niedokładność 13 

wykonania skomplikowanych grawerów).  14 

Podsumowanie 15 

Wybranie maszyny 3 okazuje się być najlepszym dla omawianego przedsiębiorstwa, także 16 

przy jednoczesnym uwzględnieniu subiektywnych ocen ekspertów. Wyniki te są odpowiednie 17 

jedynie w przypadku tych decydentów, gdyż kryteria i wartości są oparte ich indywidualną 18 

opinią. Bardzo ważny jest pierwszy etap tworzenia metody AHP, ponieważ w nim 19 

podejmowane są decyzje zespołu eksperckiego (tutaj – kierownictwa przedsiębiorstwa), który 20 

szczegółowo określa wymagania i wskazuje cel przeprowadzenia metody, a zebrane dane będą 21 

generowały wynik przeprowadzonej analizy. Wielokryterialny sposób rozwiązania problemu 22 

AHP został uproszczony poprzez posłużenie się programem komputerowym Matlab, który 23 

ułatwia dokonywanie obliczeń i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów 24 

obliczeniowych. 25 
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