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ALGORYTMY GENETYCZNE W LOGISTYCE ZAOPATRZENIA 
 

W artykule przedstawiono zasady działania algorytmów ge-
netycznych oraz wskazano sfery ich zastosowania w obszarze 
kształtowania łańcucha dostaw. Dokonano również charakte-
rystyki wybranych problemów decyzyjnych w logistyce zao-
patrzenia. Skupiono się przede wszystkim na metodach wybo-
ru dostawców. 

Wstęp 
Uwarunkowania współczesnej gospodarki nakładają wiele wy-

magań na producentów, dostawców, lecz również na partnerów  
i inne strony zainteresowane działalnością gospodarczą. Głównym 
czynnikiem, kształtującym te wymagania jest turbulentne otoczenie, 
w ramach którego klient oczekuje bardzo szybkiego zrealizowania 
jego potrzeb. W związku z tym współcześnie gospodarka uzależ-
niona jest od klienta wymagającego i oczekującego coraz nowszych 
produktów, o wyższej jakości. Zjawiskiem równoległym i uzależnio-
nym od tego procesu jest znaczne skrócenie cyklu życia produktów. 
Produkty szybko się starzeją, zarówno pod względem technologicz-
nym, jak i modowym. Producent zmuszony jest więc do skracania 
cykli produkcyjnych oraz ustawicznego rozpoznawania oczekiwań 
klientów. Istnienie silnej presji na czas jest zjawiskiem generującym 
szereg nowych wyzwań w logistyce. Dzieje się tak, bowiem zasad-
niczym przedmiotem funkcjonowania logistyki są wszelkiego rodzaju 
przepływy (materiałów, urządzeń oraz informacji). Konieczne jest 
zatem, aby przepływy te były prawidłowo zorganizowane oraz za-
planowane; musi zaistnieć także ich odpowiednia realizacja i oczy-
wiście nadzór. Wymienione czynności wchodzą w zakres zarządza-
nia logistycznego. Zarządzanie logistyczne nie ogranicza się tylko 
do sfery zaopatrzenia działalności podstawowej oraz sprzedaży 
produktów. Istnieje możliwość sięgania poza obszar przedsiębior-
stwa i integrowania przepływów fizycznych oraz informacyjnych 
pochodzących od dostawców, poprzez procesy produkcyjne,  
aż do finalnego klienta. W procesie tym uwzględnia się również 
logistykę zwrotów. Wszystkie te zagadnienia są ściśle związane  
z kształtowaniem łańcucha dostaw, bowiem najczęściej jest  
on definiowany jako sieć powiązanych ze sobą i współzależnych 
organizacji, które na zasadzie wzajemnej współpracy kontrolują, 
koordynują oraz „usprawniają przepływy rzeczowe i informacje  
od dostawców do ostatecznych użytkowników”[19, s. 104] w celu 
wytworzenia wartości dodanej. Wartość dodana powinna stanowić 
korzyść dla wszystkich ogniw łańcucha. 

Ze względu na fakt, iż łańcuch dostaw jest zbiorem wielu róż-
nych elementów oraz ich wzajemnych powiązań, zachodzi koniecz-
ność częstego rozwiązywania problemów decyzyjnych. Praktyczna 
sfera podejmowania decyzji skupia się przede wszystkim na waże-
niu alternatyw spełniających zbiór poszukiwanych celów. Decyzją 
jest dokonanie wyboru jednej spośród tych alternatyw. Każdy pro-
blem decyzyjny posiada przynajmniej jedną decyzję „optymalną”,  
w odniesieniu do której można w sposób obiektywny stwierdzić,  
iż nie istnieje lepsza. Konieczne jest przy tym zachowanie neutral-
ności wobec prowadzonego procesu decyzyjnego. Problem stanowi 
wybór alternatywy najmocniej spełniającej postawione cele. Roz-
różnia się jedno- oraz wielokryterialne podejmowanie decyzji.  

W każdym przypadku poodejmowanie decyzji, w związku z wybo-
rem danej alternatywy, służy optymalizacji danego procesu. Jednak 
klasyczne metody optymalizacji i rozwiązywania problemów decy-
zyjnych coraz częściej nie spełniają stawianych im oczekiwań. 
Szuka się w związku z tym nowych metod i narzędzi, które przede 
wszystkim pozwalają minimalizować czas potrzebny do rozwiązania 
danego problemu. Do takich metod należą m.in algorytmy gene-
tyczne. 

Algorytmy genetyczne, zaliczane do zbioru narzędzi optymalizu-
jących oraz przeszukujących,  z powodzeniem wykorzystuje się  
w wielu różnorodnych zagadnieniach, w tym także zagadnieniach 
logistycznych. Swoją pozycję algorytmy genetyczne zawdzięczają ich 
prostocie połączonej z dużą efektywnością. Dzięki wykorzystywaniu w 
algorytmie okrojonej informacji o danym zadaniu oraz przekazywaniu 
jej kolejnym „pokoleniom populacji” zbioru potencjalnych rozwiązań 
problemu, istnieje szeroki wachlarz ich zastosowań [11]. 

Celem artykułu jest przedstawienie zasad działania algorytmów 
genetycznych oraz wskazanie sfer ich zastosowania w obszarze 
kształtowania łańcucha dostaw.  

1. Obszary decyzyjne w zarządzaniu łańcuchem dostaw 
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach systemu gospo-

darczego są ze sobą powiązane różnymi relacjami. Do grupy tych 
relacji można zaliczyć powiązania z dostawcami i odbiorcami, jak 
również z podmiotami współdziałającymi bądź z konkurentami. 
Dzięki takim relacjom powstają sieci gospodarcze, które służą wielu 
innowacyjnym rozwiązaniom. Przyczyniają się również do ekonomi-
zacji zasobów i obniżenia kosztów, a co za tym idzie, do poprawy 
konkurencyjności. Relacje między przedsiębiorstwami w sieciach 
dostaw (dostawca-odbiorca) określa się mianem łańcucha dostaw. 
Można spotkać się również z nazwą „rurociągu logistycznego”. 
Natomiast proces analizowania i zarządzania sieciami logistycznymi 
to w konsekwencji zarządzanie łańcuchem dostaw [19]. 

W ramach współczesnej gospodarki zarządzanie łańcuchem 
dostaw nie może być ograniczane tylko do zarządzania strumienia-
mi podaży produktów oraz informacji, które im towarzyszą.  
Konieczne jest także uwzględnianie marketingowej koncepcji zarzą-
dzania strumieniami popytu. Bazując na tych założeniach określa 
się, „że istotą współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw jest 
proces decyzyjny związany z zsynchronizowaniem fizycznych, 
informacyjnych i finansowych strumieni popytu i podaży przepływa-
jących między jego uczestnikami w celu osiągnięcia przez nie  
przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości dodanej z korzyścią 
dla wszystkich jego ogniw, klientów oraz pozostałych interesariuszy” 
[19, s. 105]. Sam proces zarządzania zintegrowanym łańcuchem 
dostaw może być bezpośrednio utożsamiany z określeniem logisty-
ki, rozumianej, jako efektywna sieć dostaw fizycznych wspierana 
informatyczną wymianą danych [15]. 

Prawidłowo funkcjonujący łańcuch dostaw jest, a w zasadzie 
powinien być, gwarantem szybkiej reakcji sfery produkcyjnej  
na zmiany popytu. Dobrze działający łańcuch dostaw zapewnia 
skuteczną kooperację przedsiębiorstw, która ma miejsce od wydo-
bycia surowców aż do rynku zbytu finalnego produktu. Pozwala 
klientom dokonać wyboru, jak również zminimalizować czas dosta-
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wy oraz poziom zapasów, czego efektem jest minimalizacja kosztów 
logistycznych oraz podniesienie poziomu obsługi klienta. Pozwala  
to klientowi kupić żądany produkt w określonym miejscu oraz  
po akceptowanej cenie. Wskazanym jest, aby łańcuch dostaw gene-
rował efekt synergii, który wynika ze współpracy wielu podmiotów.  

Ważną rolę w łańcuchu dostaw spełniają procesy logistyczne. 
Celem procesów logistycznych w łańcuchu dostaw jest generowanie 
wartości dodanej i przekazywanie jej do kolejnych ogniw. Ich reali-
zacja następuje w punktach styku między ogniwami łańcucha. 
Polegają one na fizycznym przepływie określonych dóbr przez 
określone fazy działalności gospodarczej. Są zatem procesami 
przepływu dóbr fizycznych (np. materiałów, surowców i półproduk-
tów, jak również wyrobów gotowych) z towarzyszącym im transfe-
rem informacji w ramach przedsiębiorstwa i między przedsiębior-
stwami. Do grupy podstawowych procesów logistycznych zalicza się 
przede wszystkim proces transportu, proces magazynowania, pro-
ces przeładunku oraz pakowania. Można zatem stwierdzić, iż pro-
cesy logistyczne stanowią pewną kompozycję, która jest składową 
procesu przepływu fizycznego [22]. 

Procesy logistyczne nie mogą być rozważane oddzielnie. Ana-
lizowanie tej sfery na zasadzie izolacji poszczególnych procesów 
nie jest właściwe, ponieważ skutkuje suboptymalizacją podejmowa-
nych decyzji. Podczas analizowania procesów logistycznych wska-
zane jest stosowanie podejścia systemowego. Fakt ten uwarunko-
wany jest tym, iż procesy są elementem systemu przepływu dóbr 
fizycznych postrzeganego w szerszym ujęciu. Oprócz przepływu 
fizycznego wyróżnia się w tym systemie również infrastrukturę 
logistyczną (bazę techniczną), która umożliwia realizowanie proce-
sów logistycznych [26]. 

Zarządzanie procesami logistycznymi to planowanie, realizo-
wanie i kontrolowanie sprawnego oraz efektywnego pod względem 
ekonomicznym przepływu surowców/materiałów przeznaczonych  
do produkcji wyrobów gotowych. To również planowanie, realizowa-
nie i kontrolowanie przekazywanej informacji. Procesy te umożliwia-
ją zaspokojenie wymagań klienta [7]. 

Istnieją również definicje, wg których zarządzanie procesami 
logistycznymi jest procesem zarządzania przepływem, jak również 
składowaniem dóbr oraz materiałów, zaczynając od źródła ich 
pozyskania, aż do punktu ich finalnej konsumpcji, czyli zużycia. 
Procesowi zarządzania przepływem oraz składowania towarzyszy 
również przepływ informacji [26]. Sprawne zarządzanie procesami 
logistycznymi, dokonywane za pomocą skoordynowanych i zinte-
growanych działań, jak również czynności usystematyzowanych  
w sposób, który odpowiada logice procesu zarządzania, jest gwa-
rantem sprawnego przepływu materiałów oraz wyrobów gotowych  
w poszczególnych systemach logistycznych.  

Wszystkie wymienione procesy, tworzące logistyczny łańcuch 
dostaw, są także obszarami podejmowania decyzji. Sprawne funk-
cjonowanie łańcucha dostaw jest zatem możliwe dzięki wielu prawi-
dłowo podejmowanym decyzjom (np. dotyczącym wyboru dostawcy, 
wielkości i cyklu dostaw, czy też prognozowania popytu, i in.) [15]. 

2. Wybrane problemy decyzyjne w zarządzaniu 
procesami zaopatrzenia 
Rozwiązanie danego problemu może być dokonane poprzez 

zastosowanie metod wyczerpujących bądź metod heurystycznych. 
W ramach metod wyczerpujących przeszukuje się wszystkie roz-
wiązania. Gdy zbiór rozwiązań zawiera rozwiązania dopuszczalne, 
spełniające wszystkie przyjęte ograniczenia, to wówczas metody  
te umożliwiają dokonanie wyboru rozwiązania optymalnego.  
Do największych wad metod wyczerpujących zalicza się fakt,  
iż w praktyce oraz przy rzeczywistych i złożonych problemach bar-

dzo często nie ma możliwości uzyskania optymalnego rozwiązania 
w akceptowalnym czasie. Takie sytuacje wymagają zastosowania 
metod heurystycznych, które umożliwiają szybsze wygenerowanie 
satysfakcjonujących rezultatów. Jednak, w przypadku takich rozwią-
zań istnieje prawdopodobieństwo, iż mogą one odbiegać od opty-
malnych. Mimo to, ze względu na złożoność współczesnych syste-
mów logistycznych coraz powszechniejsze staje się wykorzystywa-
nie metod heurystycznych. Największą ich zaletą jest krótki czas 
rozwiązywania złożonych problemów. Najczęściej stosowanymi 
metodami heurystycznymi jest poszukiwanie wykorzystanie sztucz-
nych sieci neuronowych, symulowane wyżarzanie oraz algorytmy 
ewolucyjne [17]. 

Identyfikacja potrzeb zaopatrzeniowych – metoda ABC/XYZ 
Racjonalne gromadzenie zapasów stanowi ważne zadanie 

logistyki zaopatrzenia. Głównym celem tego procesu jest zgroma-
dzenie zapasów w zoptymalizowanej ilości dla poszczególnych 
asortymentów, zapewniającej ciągłość dostaw. Zoptymalizowana 
ilość przejawia się w tym, iż zapasy pokrywają precyzyjnie zapo-
trzebowanie danego podmiotu. Zbyt duże zapasy są czynnikiem 
generującym koszty logistyczne. Istnieją w tym względzie powiąza-
nia, w głównej mierze z kosztami magazynowania oraz zamrożenia 
środków obrotowych. Zapasy zbyt małe generują natomiast zakłó-
cenia w procesie produkcji oraz sprzedaży. Zwiększają dodatkowo 
koszty transportu i zmniejszają elastyczność rynkową danego 
przedsiębiorstwa. Może to skutkować ponoszeniem tzw. kosztów 
utraconych szans [19]. 

Jedną z popularnych metod wykorzystywanych do prowadze-
nia selektywnej gospodarki magazynowej, jest metoda analizy ABC 
i XYZ, polegająca na odpowiedniej klasyfikacji materiałów oraz 
wykorzystaniu tego podziału. Głównym założeniem tej metody jest 
to, iż proces logistycznego zaopatrzenia powinien być realizowany  
z uwzględnieniem wpływu określonego materiału na cenę wyrobu 
finalnego, bądź udział danego produktu w zyskach generowanych 
przez wszystkie produkty oferowane przez przedsiębiorstwo. Anali-
za ABC bazuje na zasadzie Pareto, która zwana jest również regułą 
80/20 (np. 80% przychodu generowane jest przez 20% produk-
tów/20% przychodu przypisuje się 80% produktów) – podział  
na 2 grupy). Różnica polega na tym, iż potrzebne materiały w ra-
mach analizy ABC dzieli się na 3 grupy: A, B i C. Materiały podlega-
ją więc podziałowi na te, które w największym stopniu wpływają  
na cenę końcową lub zysk i takie, które w mniejszym stopniu gene-
rują tę wielkość [19]. 

Metodę komplementarną do analizy ABC stanowi metoda XYZ. 
Jej istotą jest podział zapasów również na trzy grupy, lecz  
za kryterium podziału przyjmuje się systematyczność popytu i pre-
cyzję opracowania prognozy. Obie metody wykorzystuje się jedno-
cześnie. Umożliwia to pełną ocenę obrotu zapasami. Ocena doko-
nywana jest zarówno w ujęciu wartościowym i ilościowym. Dzięki 
temu możliwa staje się racjonalizacja gospodarki zapasami. Osiąga 
się to poprzez zmniejszenie zapasów i równocześnie minimalizację 
ryzyka dotyczącego wyczerpania się zapasu [12].  

Wybór dostawców – metody wielokryterialne 
Proces wyboru konkretnego dostawcy składa się z kilku zasad-

niczych i następujących po sobie etapów. Jest to analiza rynku, 
identyfikacja możliwych dostawców oraz ocena i wybór dostawcy. 
Ostatni etap wspomagany jest m.in. metodami wielokryterialnymi.  

W ramach oceny dostawców stosuje się m.in. metody punkto-
we. Metody te bazują na doborze kryteriów i nadaniu cech poszcze-
gólnym dostawcom. Zazwyczaj jest to cena, czas dostawy oraz 
jakość dostarczanych produktów i usług. Organizacje, w ramach 
selekcji dostawców biorą również pod uwagę inne elementy, takie 
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jak np. względy ekologiczne lub ułatwienia reklamacyjne/serwisowe 
itp. Fakt polegający na przypisaniu większej liczby kryteriów stwarza 
możliwość przeprowadzenia lepszej oceny, co w konsekwencji 
skutkuje trafniejszym wyborem dostawcy. Każdemu z przyjętych 
kryteriów przypisuje się kolejno punkty. Jest to ocena subiektywna. 
Przyznawanie punktów podporządkowane jest odpowiedniej skali 
(np. od 1 do 5). Końcowy etap, w ramach metod punktowych, pole-
ga na podsumowaniu każdego z analizowanych dostawców  
na podstawie otrzymanego wyniku (suma przyznanych punktów). 
Następuje wówczas ostateczny wybór najlepszego, z punktu widze-
nia podmiotu decyzyjnego, rozwiązania, czyli dostawcy, który uzy-
skał największą liczbę punktów [4].  

Za podstawową odmianę oceny punktowej dostawcy uważa się 
metodę średniej arytmetycznej. Fundamentalnym założeniem  
w ramach tej metody jest równość wszystkich kryteriów pod wzglę-
dem ważności dla danego przedsiębiorstwa. Ocenę najlepszego 
dostawcy otrzymuje się w postaci średniej arytmetycznej ocen 
wszystkich kryteriów [4]. Metoda średniej arytmetycznej, ze względu 
na równość kryteriów, jest nieścisła. W celu wyeliminowania tej 
wady wprowadza się wagi dla każdego kryterium.  Przedsiębiorstwo 
ma dzięki temu możliwość ustalenia wartości dla każdej z cech (jest 
to metoda punktowa z przypisanymi wagami) [2].  

Metody oceny ważonej są metodami najczęściej stosowanymi 
w praktyce [3]. Po określeniu kryteriów następuje przypisanie  
im wag. Algorytm postępowania w ramach metody oceny ważonej 
jest analogiczny do metody punktowej. Różnica polega na dodat-
kowej czynności, czyli pomnożeniu punktacji każdego kryterium  
z przypisaną mu wagą. Suma wag (wagi przypasane do wszystkich 
kryteriów) zawsze powinna być równa 1. Taki system selekcji  
dostawców wymaga, aby proces ten był przemyślany. Konieczne 
jest dokładne ustalenie wag dla każdego z kryteriów. Uzyskane 
wyniki liczbowe umożliwiają podjęcie decyzji. Pomagają także  
w procesie negocjacji z przyszłym dostawcą [1].  

Jedną z metod wielokryterialnych jest model AHP (ang. Analy-
tical Hierarchy Process). Podczas wyboru dostawcy za pomocą tej 
metody konieczne jest ustalenie najważniejszych kryteriów służą-
cych do oceny, jak również ustalenie wzajemnych powiązań między 
tymi kryteriami. Ważne jest skupienie się na przewadze jednych 
kryteriów nad innymi. Należy ustalić hierarchię. Umożliwia to wy-
znaczenie bezwzględnych mierników preferencji występujących  
w poszczególnych opcjach. W ramach modelu AHP stosuje się 
macierz pierwszeństwa kryteriów i utworzoną na jej podstawie 
macierz wartości znormalizowanych. Macierze te umożliwiają usta-
nowienie wartości wagowych dla wszystkich kryteriów. Uzyskiwane 
tym sposobem wyniki różnią się w nieznaczny sposób od ważności 
kryteriów, które ustala się w ramach metody analizy punktowej [20].  

W ocenie dostawców stosuje się również metodę procentową. 
Umożliwia ona zakwalifikowanie danego dostawcy do jednej  
z kategorii, tzw. dostawców kwalifikowanych, alternatywnych, re-
zerwowych bądź spadkowych. Dzięki niej możliwe jest także całko-
wite wykluczenie danego kooperanta z rozważań [24].  

Wyniki, które uzyskuje się za pomocą metody punktowej moż-
na w przejrzysty sposób przedstawić w formie graficznej [4].  
W ramach metody graficznej przedstawia się stopień konkurencyj-
ności poszczególnych dostawców. Otrzymaną punktację nanosi się  
na płaszczyznę, która jest rodzajem tarczy (np. wykres radarowy  
w Excel’u). Każda część diagramu (liczba części zależna od przyję-
tych kryteriów) jest ilustracją jednego kryterium oceny. Diagram 
sporządzany jest oddzielnie dla każdego dostawcy. Poziom pozycji 
konkurencyjnej dostawcy odpowiada zakreskowanej powierzchni 
diagramu. Wartości te są proporcjonalnie zależne [26].  

Wyróżnia się także metodę zmiennych jakościowych (ang. ca-
thegorical method). Uważana jest za najprostszą metodę oceny 
oraz wyboru dostawcy. W ramach tej metody do określonych 
uprzednio kryteriów oceny dostawców przypisuje się jedną z nastę-
pujących ocen: dobry(+); neutralny(0) oraz niesatysfakcjonujący(-). 
Finalnym krokiem jest podsumowanie osiągniętych wyników [20].  

Inną metodą, która pozwala na wielokryterialną ocenę oraz wy-
bór dostawcy, jest tzw. model macierzowy (ang. out-ranking matrix). 
Pierwszym krokiem w ramach tej metody jest wyznaczenie ważno-
ści wybranych kryteriów w stosunku do poszczególnych dostawców. 
Kolejno wyznacza się macierz zależności między parami dostaw-
ców i wybranymi kryteriami oceny. Dzięki temu opracowuje się 
macierz wynikową, która wskazująca dostawców najlepiej spełniają-
cych poszczególne kryteria [23]. 

Zarządzanie procesami zaopatrzenia stanowi jeden z ważniej-
szych aspektów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.  
W przeszłości, np. podczas wyboru dostawców, stosowano stan-
dardowe reguły selekcji, które nie posiadały dokładnej oceny koope-
rantów. Prowadziło to do popełniania wielu błędów decyzyjnych. 
Wprowadzenie analizy rozwiniętej o szczegółowe kryteria oraz 
przypisanie im wartości wagowych pozwoliło na uzyskiwanie ja-
snych obrazów współpracy z poszczególnymi dostawcami. Jednak-
że pomimo zastosowania takich rozwiązań wiele firm nadal dokonu-
je swoich wyborów na podstawie subiektywnych ocen menedżerów 
oraz przyzwyczajeń. Problem ten nie jest wyeliminowany nawet 
przez stosowane metody wielokryterialne, bowiem dobór kryteriów 
jest również nacechowany subiektywnie. Nie zawsze bowiem cena, 
która w większości przypadków jest firm najważniejszym  kryterium, 
stanowi najlepszy wskaźnik wyboru. Za przykład może posłużyć 
stosowany do niedawna system wyboru oferentów w przetargach 
publicznych. 

Przedstawione metody można wykorzystywać z powodzeniem 
przede wszystkim w prostych zagadnieniach. Złożoność problemu  
i praca nad dużym zbiorem danych może powodować błędy oraz 
zbyt długi czas na znalezienie rozwiązania optymalnego. W związku 
z tym poszukuje się nowych, skuteczniejszych i szybszych metod. 
Mogą nimi być algorytmy genetyczne.  

3. Klasyczny algorytm genetyczny 
Działanie algorytmu genetycznego 

Algorytmy genetyczne (AG) zalicza się do klasy tzw. algoryt-
mów stochastycznych, które polegają na losowym sposobie prze-
szukiwania przestrzeni ewentualnych rozwiązań. Określanie kierun-
ku poszukiwań odbywa się poprzez zastosowanie probabilistycz-
nych reguł [11]. Klasyczne algorytmy genetyczne zostały zainspiro-
wane naturą. Naśladują proces doboru naturalnego oraz dziedzi-
czenia. Optymalizacja rozwiązania otrzymywana jest poprzez ewo-
lucję przyjętych początkowych rozwiązań.  

Ogólny schemat stosowania algorytmów genetycznych pod-
czas rozwiązywania rzeczywistych problemów bazuje na dwóch 
zasadniczych fazach:  
− fazie wstępnej (I), polegającej na sprecyzowaniu problemu oraz 

dostosowaniu go do terminologii adekwatnej do AG. W fazie tej 
określa się parametry algorytmu, funkcję przystosowania, wa-
runki stopu (zatrzymania) oraz tworzy się początkową popula-
cję rozwiązań, 

− fazie II, która umownie nazwana jest fazą poszukiwania roz-
wiązań. Stosuje się w niej operatory genetyczne w postaci 
krzyżowania i mutacji [13]. 
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Rys. 1. Schemat blokowy algorytmu genetycznego. Oprac. własne na podst. [11,6] 

Warunkiem zatrzymania (w przypadku algo-
rytmu optymalizującego) jest osiągnięcie przez 
danego osobnika żądanej wartości optymalnej. 
Algorytm może również zostać zatrzymany, gdy 
kolejne działania nie poprawiają osiągniętej już 
wartości. Warunkiem stopu może być także okre-
ślony czas przeprowadzania obliczeń lub liczba 
iteracji. W przypadku spełnienia warunku stopu 
przechodzi następuje wyodrębnienie „najlepsze-
go” chromosomu. Jeśli jednak warunek stopu nie 
zostanie spełniony, kontynuuje się działanie po-
przez kolejną selekcje chromosomów [16].  
Schemat blokowy algorytmu genetycznego zilu-
strowano na rys. 1. 

Osobliwość algorytmów genetycznych  
Wynik poszukiwania najlepszego rozwiązania 

w ramach algorytmów genetycznych uzależniony 
jest w największym stopniu od prawidłowości fazy 
wstępnej (I). Dotyczy to przede wszystkim obra-
nych parametrów. Nieprawidłowo przeprowadzona 
faza wstępna skutkuje obniżeniem jakości wyge-
nerowanego wyniku. Wpływa także na czas 
wszystkich iteracji. Bardzo ważnym parametrem 
każdego algorytmu genetycznego jest wielkość 
populacji. Zaniżenie rozmiaru populacji doprowa-
dzi do skrócenia czasu obliczeń. Odbywa się to 
jednak kosztem objawiającym się w postaci obni-
żenia jakości rezultatu. Zawyżony rozmiar popula-
cji poprawia natomiast jakość rozwiązania, jed-
nakże wydłuża czas jego uzyskania [9].   

  
 

W naturze za osobnika uznaje się każdy organizm żywy. 
W przypadku algorytmu genetycznego osobniki populacji to zako-
dowane w postaci chromosomów parametry zadania. Są one po-
tencjalnymi rozwiązaniami danego problemu. Określa się je również 
jako punkty przestrzeni poszukiwań. Chromosomy to ciągi kodowe – 
uporządkowane ciągi genów, które reprezentują wartości zmiennych 
decyzyjnych [16].  

W realnym życiu (w naturze) w przypadku każdego gatunku 
rozróżnia się pokolenia. Podobna sytuacja występuje w przypadku 
algorytmów genetycznych. W pewnym momencie z danej populacji 
tworzy się bowiem nową generację – nowe pokolenie. Osobniki 
potomne tworzone są zazwyczaj przez osobniki lepiej przystosowa-
ne, wchodzące do następnej generacji. Proces ten przebiega naj-
częściej poprzez rekombinację, polegającą na krzyżowaniu chro-
mosomów. Zapisane są w nich informacje o osobnikach będących 
„rodzicami”. Powstawanie nowej generacji – tworzenie nowych 
osobników, oprócz zjawiska krzyżowania, może przebiegać także 
poprzez niewielkie losowe zmiany, które nazywa się mutacją. Muta-
cja jest zabiegiem zwiększającym różnorodność populacji, a co za 
tym idzie, zapobiega zbieżności z lokalnym optimum [16]. Krzyżo-
wanie i mutacja to operatory genetyczne. 

Inicjacja to proces polegający na utworzeniu populacji począt-
kowej. Jest on losowym wyborem określonej przez badacza liczby 
chromosomów/osobników, natomiast funkcja przystosowania (na-
zywana również funkcją celu) jest to z góry przyjęte kryterium jako-
ści. W ramach każdego ewolucyjnego kroku następuje dekodowanie 
chromosomów i podawanie ich ocenie zgodne z funkcją przystoso-
wania [16].  

Do podstawowych cech algorytmów genetycznych, które od-
różniają je od innych, jest m.in. fakt nieprzetwarzania rzeczywistej 
postaci parametrów zadania, lecz postaci zakodowanej (najczęściej  
binarnej); stosowanie probabilistycznych, a nie deterministycznych 
metod wyboru, rozpoczynanie poszukiwań od pewnej populacji,  
a nie pojedynczego punku. Algorytmy genetyczne, w przeciwień-
stwie do klasycznych, nie przejawiają tendencji do utkwienia przy 
rozwiązania suboptymalnych [9].  

Algorytmy genetyczne dają sobie radę z większością trudności, 
jakie spotyka się podczas stosowania algorytmów klasycznych. Nie 
występuje w ich przypadku zbieżność algorytmu do otrzymania 
rozwiązania optymalnego uwarunkowana wyborem rozwiązania 
początkowego. Dzieje się tak bowiem (jak wspomniano wcześniej) 
algorytmy genetyczne zaczynają poszukiwanie rozwiązania proble-
mu od grupy ewentualnych rozwiązań, a nie od jednego rozwiąza-
nia. Przejawiają niespotykaną zdolność łatwej adaptacji do rozwią-
zywanych problemów. Można je stosować do rozwiązywania wielo-
wymiarowych i nieliniowych problemów natury inżynieryjnej. Jakość 
ich działania nie jest uwarunkowana problemem, jego strukturą, ani 
też różniczkowalnością. Są najlepiej znaną klasą algorytmów ewo-
lucyjnych.  

4. Algorytmy genetyczne i możliwości ich zastosowania 
w logistyce 

Przestrzenne konfigurowanie sieci dostaw 
Proces projektowania sieci dostaw, w ramach której konieczne 

jest utrzymywanie optymalnie zrównoważonych kosztów transportu 
oraz obsługi klientów stanowi bardzo trudny kombinatoryczny pro-
blem. Zastosowanie algorytmów genetycznych w równoważeniu 
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alokacji poszczególnych elementów łańcucha dostaw stanowi swoi-
sty klucz optymalizacji fizycznego przepływu produktów między 
centrami dystrybucji oraz zbiorem klientów. Czynnikiem mającym 
znaczny wpływ na sukces danej firmy są bowiem powiązania mię-
dzy poszczególnymi członkami łańcucha dostaw. Dzięki przestrzen-
nej konfiguracji sieci dostaw, czyli np. fizycznego przepływu mate-
riałów w sieci możliwe staje się minimalizowanie kosztów bądź 
maksymalizowanie zysków [18]. 

Planowanie i harmonogramowanie produkcji 
Stosowanie algorytmów genetycznych w przestrzennej konfigu-

racji łańcucha dostaw obejmuje poziom strategiczny zarządzania  
tą sferą. W przypadku planowania i harmonogramowania produkcji 
poruszamy się w sferze taktycznej. Odbywa się to przede wszystkim 
poprzez opracowywanie tzw. harmonogramu głównego MPS (ang. 
Master Production Scheduling). Zabieg ten stosuje się głównie 
systemach MRP II oraz ERP. Algorytmy genetyczne wykorzystywa-
ne na najniższym, operacyjnym poziomie służą przede wszystkim 
do szeregowania zadań w procesie produkcyjnym. Populacja po-
czątkowa algorytmu w ramach planowania i harmonogramowania 
może bazować na operacjach (ang. operation), zadaniach (ang. 
job), regułach priorytetu (ang. prioryty rule) itp. [5]. Efekt ich zasto-
sowania to minimalizowanie okresu wykonania danego zadania przy 
uwzględnieniu pewnych ograniczeń. Wykonaniem danego zadania 
jest czas wymagany od rozpoczęcia danego procesu do komplek-
sowego zakończenia wszystkich działań [16].  

Prognozowanie popytu 
Prognozowanie popytu stanowi jeden z najistotniejszych czyn-

ników w zbiorze decyzji o charakterze taktyczno-operacyjnym oraz 
strategicznym, podejmowanych przez każde przedsiębiorstwo. 
Dzięki zastosowaniu algorytmów genetycznych możliwe jest opty-
malizowanie procesu określania wielkości sprzedaży, a co za tym 
idzie, efektywne zarządzanie przepływem materiałowym w danej 
organizacji zgodnie z powszechnie znaną strategią Just-in-time. 
Algorytmy genetyczne uznaje się za skuteczne narzędzie podczas 
identyfikowania parametrów funkcji popytu o okresowym charakte-
rze. Poprawna identyfikacja tych parametrów stwarza więcej możli-
wości w prognozowaniu popytu. Pozwala stwierdzić, jaki czynnik   
w przypadku danego przedsiębiorstwa ma największy wpływ  
na wielkość sprzedaży/popytu [6].  

Optymalizowanie kosztów podróży – zagadnienie komiwojażera  
Występują zadania, w przypadku których zastosowanie kodo-

wania binarnego nie jest właściwe. Do tego typu zadań zalicza się 
zagadnienie komiwojażera (ang. Travelling Salesman Problem). 
Zastosowanie kodowania binarnego mogłoby skutkować znalezie-
niem trasy niedopuszczalnej. W związku z tym stosuje się różne 
modyfikacje algorytmu genetycznego. Jedną z nich jest zadanie,   
w którym z każdego magazynu wysyła się tylko jednego komiwoja-
żera odwiedzającego wszystkich przydzielonych dla niego odbior-
ców, by finalnie wrócić do miejsca początkowego. W ramach zapro-
ponowanego algorytmu przetwarza się populację, która składa się 
tylko z jednego osobnika. W procesie inicjacji początkowego roz-
wiązania startowego stosuje się najczęściej metodę „minimum 
macierzy kosztów” [13, s. 129-138]. Zastosowanie algorytmów 
genetycznych w zagadnieniu TSP umożliwia optymalizację kosztów 
podróży przy znanych kosztach przejazdu między poszczególnymi 
miastami. Efekt ten otrzymuje się dzięki znalezieniu najlepszej 
permutacji miast.  

Podsumowanie 
Złożoność współczesnych systemów logistycznych, a tym sa-

mym występujących w nich problemów decyzyjnych sprawia,  
iż coraz powszechniej wykorzystuje się do ich rozwiązywania meto-
dy heurystyczne. Decydującą rolę odgrywa w tej kwestii krótki czas 
rozwiązywania złożonych problemów.  

W logistyce, która rozumiana jest jako proces polegający  
na sterowaniu przepływem dóbr od producenta poprzez wszystkie 
etapy produkcji oraz handlu aż do końcowego odbiorcy (konsumen-
ta), aby dany towar dostarczono do miejsca docelowego w odpo-
wiedniej ilości, właściwym czasie wystąpienia popytu oraz przy 
minimalnych kosztach [8] coraz częściej stosuje się algorytmy gene-
tyczne. Są one wykorzystywane się w głównej mierze jako narzę-
dzie, które wspomaga procesy optymalizacji (np. zagadnienie ko-
miwojażera) lub jako element pomocniczy w procesie podejmowa-
nia decyzji o taktyczno-operacyjnym charakterze (np. prognozowa-
nie popytu) [14].  

Algorytmy genetyczne to inteligentne wykorzystanie przypad-
kowego przeszukiwania. Niektóre metody heurystyczne oraz meto-
dy tradycyjne bazują na jednym rozwiązaniu stanowiącym punkt 
wyjścia do dalszej analizy i jej kolejnych kroków. Cechą charaktery-
styczną algorytmów ewolucyjnych jest to, że przeszukują całą popu-
lację rozwiązań. Innym elementem wyróżniającym algorytmy na tle 
innych metod jest istnienie rywalizacji między rozwiązaniami  
w danej populacji. Algorytmy genetyczne wykorzystują proces ewo-
lucyjny z rywalizacją i doborem naturalnym, czyli selekcją. W ra-
mach tej metody wykorzystywane są również nowe mutacje w celu 
poszukiwania nowych rozwiązań, naśladujących proces naturalnej 
ewolucji.  

Algorytmy genetyczne stosuje się aktualnie z powodzeniem  
w rozwiązywaniu wielu różnych rzeczywistych problemów.  
Ze względu na fakt, iż algorytmy genetyczne pozwalają pokonywać 
wiele trudności pojawiających się w trakcie stosowania klasycznych 
metod, można domniemywać, iż znaczenie technik bazujących  
na tym narzędziu będzie ustawicznie wzrastać.  
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Genetic algorithms in logistics of supplies 
Partner selection is an important issue in the supply chain 

management. 
The paper presents decision-making areas in logistic including 

supply-chain management and logistics processes in enterprise 
management. Presents also selected decision problems in the 
management of supply processes. Presented identifying supply 
needs using ABC/XYZ methods, using multi-objective partner selec-
tion and effect and the possibility of the use of GE in logistics. 
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