Problemy ZarzÈdzania, vol. 10, nr 3 (38): 104 – 123
ISSN 1644-9584, © Wydziaï ZarzÈdzania UW
DOI 10.7172.1644-9584.38.7

Zastosowanie zbiorów przybliĝonych
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W artykule przedstawiono moĝliwoĂÊ zastosowania teorii zbiorów przybliĝonych w procedurze tworzenia wieloagentowego modelu zachowania konsumentów. Omówiono symulacjÚ wieloagentowÈ, metody gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby modelowania wieloagentowego oraz teoriÚ zbiorów
przybliĝonych w kontekĂcie wykrywania reguï zachowañ konsumentów. Ponadto
zaprezentowano przykïadowy model symulacyjny zachowania konsumentów
na rynku urzÈdzeñ elektrycznych, zbudowany z zastosowaniem proponowanej
procedury.

1. Wprowadzenie
Sukces firmy oraz satysfakcja jej klientów sÈ bezpoĂrednio powiÈzane ze
zrozumieniem postÚpowania konsumenta. SkutecznoĂÊ dziaïania na rynku
zaleĝy bowiem od umiejÚtnoĂci dostosowania siÚ do oczekiwañ i zachowañ
konsumentów, a takĝe antycypowania zmian w tym zakresie, gdyĝ zmiany te
wyznaczajÈ przewidywane kierunki dziaïañ marketingowych firmy i wpïywajÈ
na wybór strategii1.
JednÈ z metod pozwalajÈcych na prowadzenie badañ dotyczÈcych przewidywania zachowania konsumentów jest symulacja wieloagentowa. Waĝnym
etapem w zastosowaniu tej metody jest budowa modelu symulacyjnego.
WiarygodnoĂÊ modelu w duĝym stopniu zaleĝy od wiernoĂci odzwierciedlenia
reguï zachowania siÚ konsumentów okreĂlonych na podstawie zgromadzonych danych. Do wykrycia owych reguï moĝliwe jest zastosowanie teorii
zbiorów przybliĝonych.
Celem artykuïu jest zaprezentowanie procedury wieloagentowego modelowania symulacyjnego, w której do wykrywania reguï zachowania konsumentów proponuje siÚ wykorzystanie teorii zbiorów przybliĝonych. W artykule
przedstawiono – na tle dotychczasowych kierunków zastosowañ w badaniach
zachowañ konsumentów – symulacjÚ wieloagentowÈ, metody gromadzenia
i przetwarzania danych na potrzeby modelowania wieloagentowego oraz
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teoriÚ zbiorów przybliĝonych. Ponadto zaprezentowano przykïadowy model
symulacyjny zachowania konsumentów na rynku urzÈdzeñ elektrycznych
zbudowany z zastosowaniem proponowanej procedury.

2. Wieloagentowa symulacja
w badaniu zachowania konsumentów
PoczÈtki symulacji wieloagentowej (Multi Agent Based Simulation –
MABS) moĝna wywieĂÊ od takich dyscyplin jak: systemy adaptacyjne (complex adaptive systems), teoria zïoĝonoĂci (complexity science) i teoria systemów
(system science).
W symulacji wieloagentowej badany ukïad jest modelowany jako zbiór
autonomicznych jednostek, zwanych agentami. W modelu wieloagentowym
opisuje siÚ procesy decyzyjne w mikroskali, dla kaĝdego agenta z osobna.
Z poïÈczenia dziaïañ wielu agentów i ich interakcji ze sobÈ nawzajem oraz
ze Ărodowiskiem, w którym funkcjonujÈ, powstaje obraz badanego zjawiska
w makroskali (Siebers i Aickelin 2008).
Róĝne dyscypliny wypracowaïy wïasne sposoby pojmowania terminu
„agent”. Powszechnie akceptuje siÚ, ĝe agent jest umiejscowiony w pewnym
Ărodowisku i jest zdolny do podejmowania autonomicznych akcji (Bieniasz
2006; Wooldridge 1999, 2002; Frank, Bittner i Raubal 2001). Niektórzy
autorzy uwaĝajÈ, ĝe agentem jest kaĝdy typ niezaleĝnych komponentów
(program komputerowy, model, jednostka, konsument itd.) (Bonabeau
2002), przy czym zachowanie niezaleĝnego komponentu moĝe byÊ opisywane w róĝny sposób – od prymitywnych reguï decyzyjnych po bardzo
skomplikowane adaptacyjne reguïy sztucznej inteligencji. Inni utrzymujÈ,
ĝe zachowanie niezaleĝnego komponentu musi byÊ adaptacyjne, aby mógï
byÊ nazwany agentem. Miano agenta jest zarezerwowane dla komponentów, które w pewnym sensie uczÈ siÚ swojego Ărodowiska i na skutek tego
uczenia zmieniajÈ swoje zachowanie. J. Casti (1997) argumentuje, ĝe agent
powinien zawieraÊ zarówno reguïy niĝszego rzÚdu, opisujÈce zachowanie, jak
i zbiór reguï wyĝszego rzÚdu, determinujÈcych zasady zmiany reguï. Reguïy
niĝszego rzÚdu opisujÈ reakcjÚ na Ărodowisko, natomiast reguïy wyĝszego
rzÚdu opisujÈ zasady adaptacji.
Z praktycznego punktu widzenia moĝna zaïoĝyÊ, ĝe agent posiada
nastÚpujÈce cechy (Macal i North 2006): (1) jest identyfikowalnÈ jednostkÈ
posiadajÈcÈ pewien zbiór cech i reguï zarzÈdzajÈcych jej zachowaniem siÚ
ibmoĝliwoĂciami decyzyjnymi; (2) jest umiejscowiony w Ărodowisku, w którym
wspóïdziaïa z innymi agentami; (3) jego dziaïanie moĝe byÊ skierowane na
osiÈgniÚcie okreĂlonego celu; (4) jest autonomiczny, moĝe funkcjonowaÊ
niezaleĝnie w swoim Ărodowisku i w kontaktach z innymi agentami, przynajmniej w zakresie pewnych zdefiniowanych sytuacji; (5) jest elastyczny,
posiada zdolnoĂÊ do uczenia siÚ i adaptacji. Zaïoĝenia te w sposób szczególny
predestynujÈ symulacjÚ wieloagentowÈ do zastosowañ w badaniu zachovol. 10, nr 3 (38), 2012
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wania konsumentów, gdyĝ moĝe ukazywaÊ jak z dziaïañ wielu agentów,
identyfikujÈcych konsumentów indywidualnych lub organizacyjnych, powstajÈ
zagregowane zjawiska marketingowe.
W ostatnich kilkunastu latach opublikowano sporo opracowañ naukowych przedstawiajÈcych przypadki wykorzystania symulacji wieloagentowej
wbomawianym obszarze. DotyczÈ one bardzo czÚsto zachowañ konsumentów
w kontekĂcie dyfuzji innowacji, np. Watts (2002), Shaikh i in. (2005), Watts
i Dodds (2007), Rahmandad i Sterman (2008), Toubia i in. (2008), Goldenberg i in. (2009) czy Delre i in. (2010). Inny kierunek zastosowañ odnosi
siÚ do badañ zwiÈzanych z przyjÚciem produktu przez rynek (Goldenberg
ibin. 2007, 2010). Wiele publikacji przedstawia uĝycie podejĂcia wieloagentowego w analizie wpïywu pozycjonowania firm na zachowania konsumentów
(np.b Buchta i Mazanec 2001; Wilkinson i Young 2002; Lusch i Tay 2002,
2004, 2005), niektóre zaĂ skupiajÈ siÚ na problemie moralnego zachowania
w marketingu relacyjnym (np. Midgley, Marks i Cooper 1997, 2006; Hill
ib Watkins 2007, 2009a, 2009b).
Kolejna waĝna pïaszczyzna zastosowañ podejĂcia wieloagentowego dotyczy badania trendów zakupowych na okreĂlonych rynkach poprzez symulacjÚ wyborów wielu indywidualnych konsumentów w celu okreĂlenia, jak
i dlaczego konsumenci wybierajÈ dany produkt czy usïugÚ. Zastosowania
tego typu omawiajÈ: Collings i in. (1999), Brannon i in. (2001), Twomey
ib Cadman (2002), Wohltorf i Albayrak (2003), Robertson (2003), Kyrylov
ibBonanni (2004), Schenk, Löffler i Rauh (2007), UlbinaitÙ i Moullec (2010)
oraz Kuhn i in. (2010).
Niektóre opracowania ukazujÈ bardziej ogólne rozwaĝania na temat
podejĂcia wieloagentowego w badaniu zachowania konsumentów – np.bJager,
Janssen i Vlek (1999), Collings i in. (2000), Ben Said i in. (2002), Janssen
i in. (2003), Adjali, Dias i Hurling (2005), Jager (2006), Challet ib Krauze
(2006), Rigopoulos i in. (2006) oraz Roozmanda i in. (2011). OpisujÈ oni
wieloagentowe modele zachowania konsumentów wyprowadzone z teorii
marketingu i nauk behawioralnych, a nastÚpnie pokazujÈ wyniki kilku eksperymentów symulacyjnych przeprowadzonych na podstawie danych rzeczywistych pochodzÈcych z konkretnego rynku. Z kolei North i in. (2010)
przedstawiajÈ makromodel pozwalajÈcy na symulacjÚ zachowañ zakupowych
na poziomie gospodarstw domowych oraz zachowañ biznesowych producentów i sprzedawców na rynku ogólnonarodowym.
WĂród innych opisywanych w literaturze, wartych przytoczenia zastosowañ symulacji wieloagentowej do badania zachowania konsumentów moĝna
wymieniÊ modele: rzeczywistych supermarketów (Schwaiger i Stahmer 2003;
Venables i Bilge 1998), procesu podejmowania decyzji konsumenta o zakupie w kontekĂcie efektu dominacji (decoy effect) (Zhang i Zhang 2007) czy
efektywnoĂci reklam (Cao 1999).
Mimo doĂÊ bogatego piĂmiennictwa dotyczÈcego podejĂcia wieloagentowego w zastosowaniach marketingowych oraz staïego wzrostu jego popular106
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noĂci (o którym moĝe chociaĝby ĂwiadczyÊ fakt, iĝ tej tematyce poĂwiÚcono
caïy numer renomowanego czasopisma „Journal of Product Innovation Management” w 2011 r.2), niektórzy badacze twierdzÈ (np. Rand i Rast 2011), ĝe
rozwój zastosowañ w omawianym obszarze jest ciÈgle zbyt powolny. PrzyczynÚ
tego stanu rzeczy upatrujÈ gïównie w braku ogólnie akceptowanych standardów stosowania symulacji wieloagentowej w badaniach marketingowych.

3. Metody stosowane do pozyskiwania danych
o zachowaniach konsumentów
na potrzeby modelowania wieloagentowego
Posïugiwanie siÚ symulacjÈ wieloagentowÈ oznacza przestrzeganie pewnej okreĂlonej procedury modelowania (rysunek 1), zaczynajÈcej siÚ od
sformuïowania problemu i okreĂlenia celu. NastÚpny krok to zdefiniowanie
Ărodowiska symulacyjnego w badanym obszarze (w tym przede wszystkim
agentów, przestrzeni i Ărodowiska) oraz okreĂlenie granic systemu. NastÚpny
krok procedury jest zwiÈzany z zagadnieniem pozyskiwania danych wejĂciowych do modelu. Dla osoby przeprowadzajÈcej badanie ta czÚĂÊ procedury
badawczej, która dotyczy okreĂlenia metod i technik gromadzenia informacji, jest najwaĝniejsza, poniewaĝ bïÚdny wybór metody moĝe uniemoĝliwiÊ
osiÈgniÚcie postawionych celów badania.
Metody pomiaru wyodrÚbnia siÚ zgodnie z kryterium drogi przepïywu
danych od ich ěródïa do odbiorcy i w zwiÈzku z tym, biorÈc pod uwagÚ
rodzaj ěródeï informacji wykorzystywanych w badaniach, moĝna rozróĝniÊ
badania (Pfaff 2010; Kaczmarczyk 2003):
– poĂrednie, inaczej nazywane wtórnymi, „zza biurka” (desk research),
– bezpoĂrednie, inaczej nazywane pierwotnymi, w terenie (field research).
Badania poĂrednie polegajÈ na gromadzeniu, analizie i interpretacji
informacji pochodzÈcych ze ěródeï wtórnych. MogÈ to byÊ zarówno ěródïa
informacji wtórnych wewnÚtrzne (powstajÈce i znajdujÈce siÚ w komórkach organizacyjnych podmiotu prowadzÈcego lub zlecajÈcego badania), jak
ibzewnÚtrzne (powstajÈce i znajdujÈce siÚ w róĝnego typu organizacjach, sÈ to
opublikowane informacje pochodzÈce ze statystyki masowej organizacji rzÈdowych, resortowych, branĝowych, banków, stowarzyszeñ, instytutów badawczych). Badania „zza biurka” sÈ stosunkowo tanie, nie sÈ czasochïonne,
wyniki analiz moĝna zaĂ szybko zastosowaÊ w praktyce. Badania te majÈ
jednak pewne ograniczenia. Ich prowadzenie wiÈĝe siÚ z wyszukiwaniem
wïaĂciwych ěródeï (wystÚpuje tu problem dostÚpnoĂci i wiarygodnoĂci) oraz
ocenÈ aktualnoĂci i precyzyjnoĂci dostÚpnych informacji. Badania bezpoĂrednie (badania w terenie) polegajÈ na gromadzeniu informacji w terenie,
czyli z pierwotnych ěródeï informacji. W ich ramach badacz sam okreĂla
rodzaj informacji, które sÈ mu potrzebne do rozwiÈzania postawionego
problemu, oraz sposób ich pozyskania. Informacje pozyskane w ten sposób
odpowiadajÈ dokïadnie specyficznemu problemowi badawczemu.
vol. 10, nr 3 (38), 2012
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1. Sformułowanie problemu i określenie celu modelowania

2. Zdeﬁniowanie środowiska symulacyjnego w wbadanym obszarze
(przestrzeń, środowisko, agenci)

3. Określenie metod i technik gromadzenia informacji

4. Zebranie danych empirycznych

5. Budowa modelu wieloagentowego analizowanego systemu
5.1. Inicjalizacja populacji agentów
5.2. Stworzenie projektu graﬁcznego (diagramy stanów)
i matematycznego (układy równań)

6. Uruchomienie modelu symulacyjnego

7. Testowanie i weryﬁkacja modelu
7.1. Kalibracja modelu wieloagentowego
7.2. Empiryczna weryﬁkacja danych wejściowych, opisowa weryﬁkacja
i predykcja danych wyjściowych
7.3. Ocena parametrów początkowych symulacji

8. Planowanie i przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych
(zmiany zachowania agentów)

9. Analiza i ocena wyników symulacji
10. Sformułowanie wniosków

Rys. 1. Procedura modelowania wieloagentowego. ½ródïo: opracowanie wïasne.

W literaturze i praktyce rozróĝnia siÚ trzy podstawowe rodzaje pomiarów:
pomiar wtórny oparty na ěródïach wtórnych, a takĝe pomiar pierwotny sondaĝowy (survey research) oraz pomiar w formie eksperymentu – oba oparte
na ěródïach pierwotnych (obszerny przeglÈd metod gromadzenia danych ze
ěródeï wtórnych i pierwotnych zawarty jest w pracach (Kaczmarczyk 2003;
KÚdzior i in. 2005; Pfaff 2010). Naleĝy w tym miejscu podkreĂliÊ, ĝe istniejÈ
problemy, których rozwiÈzanie za pomocÈ danych pochodzÈcych jedynie
ze ěródeï wtórnych jest niemoĝliwe. Zazwyczaj dane te (o ile wb ogóle sÈ
dostÚpne) majÈ bardzo ogólnÈ postaÊ i rzadko mogÈ byÊ wprost wykorzystane do rozwiÈzania konkretnych problemów badawczych. Powstaje w takiej
sytuacji potrzeba przeprowadzenia dwóch pozostaïych rodzajów pomiaru
pierwotnego: sondaĝowego i eksperymentalnego.
Pomiary sondaĝowe dzieli siÚ na poĂrednie (bezosobowe) i bezpoĂrednie
(kryterium podziaïu jest tu sposób komunikowania siÚ badacza z respon108
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dentem). Metody poĂrednich pomiarów sondaĝowych to wszelkiego rodzaju
ankiety wypeïniane samodzielnie przez respondenta, bez pomocy ankietera
(ankieter moĝe w nich braÊ udziaï w sposób poĂredni). Metody bezpoĂrednich pomiarów sondaĝowych wymagajÈ udziaïu ankietera i sÈ to róĝnego
rodzaju wywiady, w tym takĝe wywiady telefoniczne. Pomiary bezpoĂrednie realizowane sÈ w róĝnych miejscach:b w mieszkaniach respondentów,
wb firmach, w centrach handlowych, w sklepach, na wystawach, na targach,
na konferencjach, na placach budów, w urzÚdach itp. Metody pomiaru
sondaĝowego róĝniÈ siÚ miÚdzy sobÈ stopniem anonimowoĂci i kontroli
pomiaru. Z przeglÈdu literatury dokonanego przez autorki artykuïu wynika,
ĝe najczÚĂciej stosowanymi metodami gromadzenia danych w badaniach
zachowania konsumentów sÈ metody ankietowe, wywiady, obserwacje oraz
metody projekcyjne (Burns 2000; Lancaster 2005; Kaczmarczyk 2003).
Ankieta jest najbardziej powszechnÈ i najczÚĂciej stosowanÈ metodÈ gromadzenia danych w badaniach marketingowych i stanowi zbiór standaryzowanych technik badawczych, za pomocÈ których badacz otrzymuje informacje
wb procesie wzajemnego komunikowania siÚ z innymi osobami odpowiadajÈcymi pisemnie na jego pytania. NarzÚdziem pomiarowym stosowanym
wbmetodzie jest zawsze kwestionariusz wypeïniany przez respondenta. Metoda
ankietowa wyksztaïciïa wiele szczegóïowych technik badawczych, które biorÈ
swoje nazwy od sposobu rozprowadzenia narzÚdzia pomiarowego wĂród badanych (por. tabela 1). Do zasadniczych cech technik ankietowych zalicza siÚ:
pisemnÈ formÚ komunikacji, brak poĂrednictwa ankietera (ankieter wystÚpuje
czasem w roli osoby rozprowadzajÈcej kwestionariusze wĂród badanych) oraz
samodzielne wypeïnianie kwestionariusza ankietowego przez respondenta
(KÚdzior i in. 2005). Ankiety, podobnie jak inne techniki badawcze, majÈ
swoje zalety i wady (tabela 1), a moĝliwoĂci ich wykorzystania zaleĝÈ od
wielu czynników. Wybór najlepszej metody dotarcia do respondentów zaleĝy
w znacznym stopniu od rodzaju informacji, które chce zgromadziÊ badacz,
od liczby i rodzajów respondentów, którzy powinni wziÈÊ udziaï w badaniu.
Na podstawie zebranych danych moĝna przystÈpiÊ do konstruowania
modelu wieloagentowego analizowanego systemu. W badaniach zachowañ
konsumentów, w których stosowane jest podejĂcie wieloagentowe, dane
empiryczne dotyczÈce charakterystyk poszczególnych konsumentów i ich
wzajemnych interakcji sÈ wykorzystywane do formuïowania reguï zachowañ agentów dziaïajÈcych w symulowanym Ărodowisku. Punktem wyjĂcia
wb przeprowadzaniu symulacji wieloagentowych jest inicjalizacja pewnej
populacji agentów. MogÈ oni reprezentowaÊ podmioty ekonomiczne oraz
inne spoïeczne zjawiska. Inicjalizacja polega na okreĂleniu wartoĂci atrybutów agentów (ich wewnÚtrznych stanów), reguï zachowañ (równieĝ reguï
ewentualnych modyfikacji tych zachowañ w trakcie symulacji, tzn. uczenia)
oraz zasad komunikacji miedzy nimi.
Niestety dane pochodzÈce z sondaĝy nie mogÈ dostarczyÊ bezpoĂrednich informacji moĝliwych do zastosowania w procesie tworzenia agentów.
vol. 10, nr 3 (38), 2012
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Tab. 1. Zalety i ograniczenia wybranych technik ankietowych. ½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Z. KÚdzior i in. 2005. Badania rynku.

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–

Ograniczenia
Ankieta pocztowa
– wysoki koszt
moĝliwoĂÊ pomiaru duĝej liczby respondentów
– niski odsetek zwrotów (30% – dobry, 15–20% – typowy, bywa
prosta organizacja pomiaru
poniĝej 10%)
eliminacja wpïywu ankietera na przebieg badania
moĝliwoĂÊ stosowania, na które niechÚtnie respondent wypowiada – dïugi czas pomiaru
– niski stopieñ kontroli próby
siÚ ustnie
– koniecznoĂÊ przygotowania list adresowych
unikanie zbyt poĂpiesznego wypeïniania kwestionariusza
– brak wpïywu na kolejnoĂÊ udzielanych odpowiedzi i pomijanie
pytañ
Ankieta audytoryjna
– koniecznoĂÊ dysponowania zespoïem ankieterskim
duĝa zwrotnoĂÊ
– koniecznoĂÊ stosowania krótkich kwestionariuszy
krótki czas pomiaru
– koniecznoĂÊ zebrania wielu respondentów w jednym miejscu
niskie koszty
– maïe poczucie anonimowoĂci u respondenta
prosta organizacja pomiaru
wysoki stopieñ kontroli próby
moĝliwoĂÊ prezentacji dodatkowych materiaïów (np. wizualnych)
zestandaryzowane warunki prowadzenia pomiaru (np. sala
lekcyjna, konferencyjna)
Ankieta rozdawana
– wysokie koszty
duĝa zwrotnoĂÊ
– koniecznoĂÊ dysponowania zespoïem ankieterskim
krótki czas pomiaru
– maïe poczucie anonimowoĂci u respondenta
wysoki stopieñ kontroli próby
Ankieta internetowa
– jawnoĂÊ kwestionariusza dla konkurencji
moĝliwoĂÊ pomiaru duĝej liczby respondentów
– niski stopieñ kontroli próby
niskie koszty
– brak moĝliwoĂci przeprowadzenia badañ
szybkoĂÊ pomiaru
w niektórych grupach spoïeczeñstwa (np. ludzie starsi)
duĝe poczucie anonimowoĂci u respondenta
prosta organizacja pomiaru
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W takiej sytuacji zazwyczaj przeprowadzana jest analiza statystyczna surowych danych empirycznych i na tej podstawie moĝliwe jest stwierdzenie, czy
miÚdzy zmiennymi zachodzi jakiĂ zwiÈzek i czy jest on bardziej lub mniej Ăcisïy. Analiza regresji i korelacji to jedna z najwaĝniejszych i najszerzej stosowanych metod statystycznych. Stanowi ona narzÚdzie dokïadnego okreĂlania
stopnia powiÈzania zmiennych ze sobÈ. Przy czym naleĝy zwróciÊ uwagÚ, ĝe
liczbowe stwierdzenie wystÚpowania zaleĝnoĂci nie zawsze oznacza wystÚpowanie zwiÈzku przyczynowo-skutkowego miÚdzy badanymi zmiennymi
(np. przywoïywane wielokrotnie w literaturze przedmiotu badania pozornej korelacji miÚdzy liczbÈ zajÚtych gniazd bocianich a liczbÈ urodzeñ na
danym obszarze). WspóïwystÚpowanie dwóch zjawisk moĝe równieĝ wynikaÊ
z bezpoĂredniego oddziaïywania na nie jeszcze innego, trzeciego zjawiska.
Jak z tego wynika, zwykle stosowana analiza statystyczna nie pozwala
na peïne zbadanie zaleĝnoĂci przyczynowo-skutkowych, które sÈ niezbÚdne
w wykrywaniu reguï zachowañ. Dlatego teĝ w ostatnich latach poszukiwane sÈ inne metody, które uzupeïniïyby tÚ lukÚ. JednÈ z nich jest metoda
zbiorów przybliĝonych. Teoria zbiorów przybliĝonych moĝe byÊ odpowiednim narzÚdziem do przetwarzania danych sondaĝowych w reguïy decyzyjne
wb odniesieniu do róĝnych typów zachowañ konsumentów (Vindigni i in.
2002; Cui 2009).
Kolejny etap procedury modelowania wieloagentowego stanowi przeprowadzenie symulacji komputerowej, czyli uruchomienie modelu symulacyjnego. Wyniki symulacji (tzw. przebieg bazowy) ukazujÈcej zachowanie siÚ
badanego systemu w czasie sÈ porównywane z dostÚpnÈ wiedzÈ o systemie
i nastÚpuje ewentualna weryfikacja modelu. Model jest weryfikowany tak
dïugo, aĝ bÚdzie w sposób zadawalajÈcy odzwierciedlaï realne zachowanie
siÚ systemu. NastÚpnym etapem omawianej procedury jest symulacja efektów
potencjalnych zmian zachowania agentów (w tym kroku przeprowadzane sÈ
eksperymenty symulacyjne). NastÚpnie porównuje siÚ wyniki przebiegu bazowego z wynikami przebiegów eksperymentalnych oraz dokonuje siÚ analizy
i oceny wyników symulacji (najczÚĂciej stosowane sÈ w tym celu metody
statystyczne). Ostatnim krokiem procedury jest sformuïowanie wniosków
wynikajÈcych z przeprowadzonego badania.

4. Zbiory przybliĝone w badaniach
zachowañ konsumentów
Teoria zbiorów przybliĝonych – zapoczÈtkowana przez Zdzisïawa Pawlaka
w latach osiemdziesiÈtych ubiegïego wieku i rozwijana przez szereg lat przez jej
twórcÚ i wielu innych badaczy – stanowi teoretycznÈ podstawÚ róĝnych metod
i narzÚdzi informatycznych, które umoĝliwiajÈ m.in. indukcjÚ reguï decyzyjnych
czy teĝ redukcjÚ zbiorów danych. Teoria ta zyskaïa duĝÈ popularnoĂÊ i jest
obecnie skutecznie wykorzystywana, m.in. w eksploracji danych i odkrywaniu
wiedzy, zïoĝonych zadaniach klasyfikacji oraz w komputerowych systemach
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wspomagania decyzji. Dziedziny, w których teoria ta zostaïa dotychczas zastosowana, to m.in. medycyna, farmakologia, biznes (bankowoĂÊ, badania rynku),
rozpoznawanie mowy, obrazów, lingwistyka, sztuczna inteligencja.
Na popularnoĂÊ tej metody zïoĝyïo siÚ wiele czynników. Przede wszystkim teoria zbiorów przybliĝonych, wraz z algorytmami jÈ wykorzystujÈcymi,
pozwala analizowaÊ duĝe zbiory danych, umoĝliwiajÈc przy tym na redukcjÚ
zbioru cech opisujÈcych obiekty do niezbÚdnego minimum (tzw. redukt
zbioru atrybutów warunkowych), usuwajÈc niespójnoĂÊ w danych, jeĂli taka
ma miejsce, oraz generujÈc z danych tzw. reguïy minimalne, ab wiÚc symulujÈc postÚpowanie eksperta z danej dziedziny, który zazwyczaj swÈ wiedzÚ potrafiïby najszybciej przedstawiaÊ jako takie wïaĂnie reguïy (zapisy:
„Jeĝeli... i ..., to...”).
Za zalety teorii zbiorów przybliĝonych naleĝy uznaÊ to, ĝe (Pawlak 2004):
– nie wymaga ona zaïoĝeñ odnoĂnie danych (np. prawdopodobieñstwa czy
rozmytoĂci),
– zawiera szybkie algorytmy analizy danych,
– uïatwia interpretacjÚ wyników,
– charakteryzuje siÚ znacznÈ prostotÈ matematycznÈ.
Ze wzglÚdu na powyĝsze cechy teoria ta moĝe byÊ równieĝ z powodzeniem wykorzystywana do badañ marketingowych. W ostatnich kilkunastu latach opublikowano sporo opracowañ naukowych przedstawiajÈcych
przypadki wykorzystania teorii zbiorów przybliĝonych do analizy zachowañ
konsumentów, np. Cui (2009), Huang (2010), Liou i Tzeng (2010), Ogino
ib in. (2010), Shibata (2010), Furaiji i WÈsikowska (2012). Badania preferencji stanowiÈ obecnie gïówny obszar zainteresowañ badaczy z zakresu
ekonomii i zarzÈdzania. SÈ one podstawowÈ kategoriÈ badawczÈ w modelowaniu zachowañ konsumentów na rynku, uwzglÚdniajÈcÈ racjonalnoĂÊ
podejmowania decyzji.
W celu przeanalizowania danych metodÈ zbiorów przybliĝonych dane
zebrane przez badacza, np. podczas badania ankietowego, naleĝy zapisaÊ wb postaci tzw. pierwotnej tablicy informacyjnej. TablicÈ informacyjnÈ
nazywamy uporzÈdkowanÈ piÈtkÚ Tb =b (U,b Q,b D,b V,b f), gdzie D jest to
zbiór cech (atrybutów) decyzyjnych, U jest zbiorem obiektów (przykïadów)
i jest zwany uniwersum, Q jest zbiorem cech (atrybutów warunkowych),
Vb=bUqbDbQbibVq jest zbiorem wszystkich moĝliwych wartoĂci cech, natomiast f:b Ub ×b Qb Ab V jest funkcjÈ informacyjnÈ (Rutkowski 2005). Tablicowy sposób reprezentacji danych ma dwie zasadnicze cechy: uniwersalnoĂÊ,
co oznacza, ĝe pozwala na gromadzenie i przechowywanie róĝnorodnych
danych, oraz efektywnoĂÊ, co oznacza, ĝe umoĝliwia w ïatwy sposób komputerowÈ analizÚ tak zapisanych danych.
Zebrane w tablicy pierwotnej dane poddawane sÈ nastÚpnie analizie
wedïug nastÚpujÈcych kroków:
– dyskretyzacja (kodowanie) danych,
– badanie istotnoĂci poszczególnych atrybutów warunkowych,
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– redukcja przestrzeni atrybutów warunkowych (wykrycie atrybutów redundantnych),
– budowa bazy reguï,
– odrzucenie reguï sprzecznych,
– uproszczenie pozostaïych reguï (czyli ïÈczenie reguï podobnych),
– ocena jakoĂci i dokïadnoĂci otrzymanych reguï,
– zapis reguï w formie lingwistycznej (odkodowanej).
Zapis otrzymanych reguï w formie odkodowanej sprawia, ĝe stajÈ siÚ
one zrozumiaïe dla decydenta majÈcego podjÈÊ na ich podstawie decyzje
dotyczÈce np. strategii marketingowej firmy. Metoda zbiorów przybliĝonych
moĝe byÊ wiÚc z powodzeniem stosowana w praktyce jako skuteczne narzÚdzie analiz tego typu danych. Stworzona baza reguï preferencji i zachowañ
konsumentów moĝe stanowiÊ bazÚ reguï poszczególnych agentów w symulacji
wieloagentowej.

5. Przykïad wieloagentowego modelu symulacyjnego
zbudowanego z wykorzystaniem teorii
zbiorów przybliĝonych
Na potrzeby artykuïu zbudowano model zachowania konsumentów na
rynku urzÈdzeñ elektrycznych i przeprowadzono na nim eksperymenty symulacyjne, realizujÈc procedurÚ skïadajÈca siÚ z nastÚpujÈcych kroków:
1. Analiza danych historycznych dotyczÈcych zachowania konsumentów
dokonujÈcych zakupów urzÈdzeñ elektrycznych (metoda ankietowa
ib analiza statystyczna).
2. Budowa bazy reguï zachowañ konsumentów (teoria zbiorów przybliĝonych).
3. Opracowanie modelu wieloagentowego i przeprowadzenie symulacji na
podstawie zgromadzonych danych i reguï zachowañ.
Dane empiryczne, niezbÚdne do przeprowadzenia badañ, zostaïy zebrane
metodÈ ankietowÈ. Badanie ankietowe przeprowadzone w grudniu 2011 r.
w Basrze (jest to duĝe miasto poïoĝone w poïudniowym Iraku) pozwoliïo
zgromadziÊ 174 poprawnie wypeïnionych kwestionariuszy ankietowych. Na
potrzeby badania z kwestionariusza wybrano 4 pytania dotyczÈce kaĝdego
z respondentów. Trzy z nich odnoszÈ siÚ do charakterystyki osób biorÈcych
udziaï w badaniu i pozwalajÈ na zdefiniowanie atrybutów warunkowych
(pïeÊ, wiek, wyksztaïcenie), natomiast czwarte pytanie dotuczy kwestii,
czy bezpieczeñstwo urzÈdzenia elektrycznego jest czynnikiem istotnym dla
respondenta podczas dokonywania zakupu (skala Likerta: 1 – waĝne lub
bardzo waĝne, 2 – obojÚtne, 3 – niewaĝne) i stanowi atrybut decyzyjny.
Uzyskane dane zostaïy uïoĝone w postaci tzw. pierwotnej tablicy informacyjnej (tabela 2).
W kolejnym kroku, zgodnie z teoriÈ zbiorów przybliĝonych, dane zebrane
w pierwotnej tablicy informacyjnej poddano dyskretyzacji oraz kodowaniu,
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Lp.

PïeÊ

Wiek

Wyksztaïcenie

Czy zapewnienie wysokich
standardów bezpieczeñstwa
kupowanego przez mnie
sprzÚtu AGD jest dla mnie
waĝne?

p1

kobieta

18–24

brak wyksztaïcenia

niewaĝne

p2

mÚĝczyzna powyĝej 54 brak wyksztaïcenia

obojÚtne

p3

mÚĝczyzna powyĝej 54

Ărednie

bardzo waĝne

p4

mÚĝczyzna

35–44

wyĝsze

bardzo waĝne

p5

kobieta

45–54

Ărednie

bardzo waĝne

p6

kobieta

18–24

wyĝsze

bardzo waĝne

p7

kobieta

18–24

wyĝsze

bardzo waĝne

p8

kobieta

18–24

Ărednie

bardzo waĝne

p9

kobieta

25–34

wyĝsze

bardzo waĝne

p10

kobieta

25–34

wyĝsze

bardzo waĝne

p11

mÚĝczyzna

25–34

wyĝsze

waĝne

p12

mÚĝczyzna powyĝej 54

Ărednie

bardzo waĝne

p13

kobieta

25–34

wyĝsze

bardzo waĝne

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

p174

kobieta

35–44

Ărednie

bardzo waĝne

Tab. 2. Fragment pierwotnej tablicy informacyjnej. ½ródïo: opracowanie wïasne.

w wyniku czego otrzymano wtórnÈ tablicÚ informacyjnÈ. Tak przygotowane
wstÚpnie dane poddano analizie metodÈ zbiorów przybliĝonych, uĝywajÈc
do tego programu DAT (Data Analysis Toolbox) dziaïajÈcego w Ărodowisku
MATLAB R2010a. W wyniku przeprowadzonych analiz otrzymano tablicÚ
decyzyjnÈ zawierajÈcÈ 42 reguïy. W nastÚpnym kroku odrzucono reguïy
sprzeczne i dokonano uproszczenia reguï podobnych. Ostatecznie w wyniku
przeprowadzonych analiz otrzymano 6 reguï, które zostaïy uĝyte w kolejnych
krokach modelowania (tabela 3).
W trzecim kroku przyjÚtej procedury badawczej zbudowano model wieloagentowy w pakiecie symulacyjnym Anylogic 6 i przeprowadzono eksperymenty, opierajÈc siÚ na zgromadzonych danych i reguïach zachowañ.
Symulacja bazowaïa na danych pochodzÈcych z ankiet oraz reguïach uzyskanych w poprzednim kroku. W modelu kaĝdy konsument byï agentem
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Atrybuty warunkowe:
PïeÊ: M – mÚĝczyzna, K – kobieta
Wiek: v1 = [18–24], v2 = [25–34], v3 = [35–44], v4 = [45–54], v5 = [55 i wiÚcej]
Wyksztaïcenie: v1 = bez wyksztaïcenia, v2 = podstawowe, v3 = gimnazjalne,
v4 = Ărednie, v5 = wyĝsze
Atrybut decyzyjny:
A1 = niewaĝne, A2 = obojÚtne, A3 = waĝne lub bardzo waĝne
Reguïy dla decyzji A1:
1. Jeĝeli pïeÊ = K i wiek = v1 i wyksztaïcenie = v1 to db =b A1
Opis sïowny reguïy: Dla kobiety w wieku poniĝej 25 lat i bez wyksztaïcenia
zapewnienie wysokich standardów bezpieczeñstwa sprzÚtu
elektrycznego nie jest waĝne.
2. Jeĝeli pïeÊ = M i wiek = v1 i wyksztaïcenie = v1 to db =b A1
Opis sïowny reguïy: Dla mÚĝczyzny w wieku poniĝej 25 lat i bez wyksztaïcenia
zapewnienie wysokich standardów bezpieczeñstwa sprzÚtu
elektrycznego nie jest waĝne.
Reguïy dla decyzji A2:
3. Jeĝeli pïeÊ = K i wiek = v4 i wyksztaïcenie = v1 to db =b A2
Opis sïowny reguïy: Dla kobiety w wieku pomiÚdzy 45 a 54 lat i bez wyksztaïcenia
zapewnienie wysokich standardów bezpieczeñstwa sprzÚtu
elektrycznego jest obojÚtne.
4. Jeĝeli pïeÊ = M i wiek = v5 i wyksztaïcenie = v1 to db =b A2
Opis sïowny reguïy: Dla mÚĝczyzny w wieku powyĝej 55 lat, nieposiadajÈcego
wyksztaïcenia zapewnienie wysokich standardów bezpieczeñstwa
sprzÚtu elektrycznego jest obojÚtne.
Reguïy dla decyzji A3:
5. Jeĝeli pïeÊ = K i wyksztaïcenie & v1 to db =b A3
Opis sïowny reguïy: Dla kobiety posiadajÈcej wyksztaïcenie co najmniej podstawowe
zapewnienie wysokich standardów bezpieczeñstwa sprzÚtu
elektrycznego jest waĝne lub bardzo waĝne.
6. Jeĝeli pïeÊ = M i wiek & v1 i wyksztaïcenie & v1 to db =b A3
Opis sïowny reguïy: Dla mÚĝczyzny w wieku powyĝej 24 lat, posiadajÈcego
wyksztaïcenie co najmniej podstawowe zapewnienie wysokich
standardów bezpieczeñstwa sprzÚtu elektrycznego jest waĝne
lub bardzo waĝne.
Tab. 3. Atrybuty oraz wybrane reguïy algorytmu decyzyjnego. ½ródïo: opracowanie wïasne.

(w symulacji przyjÚto wielkoĂÊ populacji na poziomie 1000 agentów). Zaïoĝono, ĝe kaĝdy agent dokona zakupu sprzÚtu AGD, który ma zapewniony
wysoki standard bezpieczeñstwa. W zwiÈzku z tym kaĝdy z agentów ma
okreĂlone nastÚpujÈce wartoĂci atrybutów:
1. PïeÊ – kobieta, mÚĝczyzna.
2. Wiek – 18–80 lat.
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3. Wyksztaïcenie – brak wyksztaïcenia, podstawowe, gimnazjalne, Ărednie,
wyĝsze.
4. Czynnik bezpieczeñstwa – zapewniony wysoki standard bezpieczeñstwa.
Na etapie inicjalizacji agentów zaïoĝono, ĝe agenci nie korzystajÈ
zbdanego produktu (sÈ potencjalnymi konsumentami). DziÚki zastosowaniu
reguï uzyskanych w poprzednim kroku agentów podzielono na trzy grupy:
1. Potencjalni konsumenci zainteresowani zakupem (Phigh), którzy stanowili
86% wszystkich badanych konsumentów.
2. Potencjalni konsumenci o nieokreĂlonym stopniu zainteresowania zakupem (Pfair), którzy stanowili 20% wszystkich badanych konsumentów.
3. Potencjalni konsumenci sïabo zainteresowani zakupem (Plow), którzy
stanowili 12% wszystkich badanych konsumentów.
Na rysunku 2. przedstawiono diagram stanów ilustrujÈcy ten podziaï
agentów. OpierajÈc siÚ na reguïach, przyjÚto, ĝe kaĝdy potencjalny konsument na poczÈtku symulacji przyjmuje jeden z wymienionych stanów.

statechart

PotentialHigh

POTENTIAL

PotentialLow
gender

PotentialFair
Phigh

Pfair

age

Plow

education
safetyFactor

CONSUMER

Rys. 2. Diagram stanów konsumentów. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Dodatkowo w przeprowadzonym eksperymencie zaïoĝono, ĝe czas
potrzebny konsumentowi na dokonanie zakupu od momentu podjÚcia decyzji
do dokonania transakcji wynosi tydzieñ.
Rysunek 3 przedstawia cztery krzywe, które reprezentujÈ wyniki symulacji dla 4 tygodni. Kropkowana krzywa reprezentuje potencjalnych konsumentów, którzy sÈ bardzo zainteresowani zakupem sprzÚtu elektrycznego
speïniajÈcego wysokie standardy bezpieczeñstwa (Phigh); krzywa oznaczona
trójkÈtami reprezentuje liczbÚ potencjalnych konsumentów o nieokreĂlonym stopniu zainteresowania zakupem takiego sprzÚtu (Pfair); krzywa oznaczona kwadratami to potencjalni konsumenci sïabo zainteresowani zakupem sprzÚtu elektrycznego o wysokich standardach bezpieczeñstwa; krzywa
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Rys. 3. Symulacja zachowania konsumentów. ½ródïo: opracowanie wïasne.
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4a) Początek pierwszego tygodnia
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Rys. 4. Liczba konsumentów w czasie symulacji modelu (czas symulacji 4 tygodnie).
½ródïo: opracowanie wïasne.

pogrubiona reprezentuje liczbÚ konsumentów, którzy dokonali zakupów
(Consumers). Analiza tych krzywych pozwala na wyciÈgniÚcie wniosku, ĝe
najwiÚkszy odsetek konsumentów dokonujÈcych zakupów stanowiÈ potencjalni
konsumenci zainteresowanych zakupem (Phigh). Wynika to z tego, ĝe reguïy
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wykryte za pomocÈ zbiorów przybliĝonych wskazywaïy, ĝe takiego rodzaju
decyzje podejmowaïa najwiÚksza liczba respondentów (tzn. wszystkie kobiety
posiadajÈce wyksztaïcenie co najmniej podstawowe oraz wszyscy mÚĝczyěni
w wieku powyĝej 24 lat posiadajÈcy wyksztaïcenie co najmniej podstawowe).
Rysunek 4. przedstawia wyniki przebiegu symulacyjnego dla 4 tygodni.
Równieĝ z tego wykresu moĝna odczytaÊ, ĝe spoĂród trzech kategorii konsumentów konsumenci naleĝÈcy do kategorii zainteresowanych zakupem
przeksztaïcajÈ siÚ w najwiÚkszym stopniu w konsumentów zdecydowanych na
zakup. Jest to wynikiem wysokiej wartoĂci wskaěnika podejmowania decyzji
zakupowych na tydzieñ (0,86).

6. Wnioski
Przedstawione w artykule rozwaĝania pozwalajÈ na sformuïowanie wniosku, ĝe symulacja wieloagentowa jest metodÈ, która moĝe byÊ i jest stosowania z powodzeniem do badania zachowania konsumentów. PrzemawiajÈ
za tym m.in. nastÚpujÈce przesïanki (Rand i Rust 2011; Twomey i Cadman
2002): (1) pozwala na prowadzenie eksperymentów z uwzglÚdnieniem niejednorodnej zïoĝonoĂci zarówno na poziomie indywidualnego konsumenta,
jak i zïoĝonego Ărodowiska marketingowego; (2) daje moĝliwoĂÊ modelowania interakcji miÚdzy konsumentami-agentami, co zwiÚksza wiarygodnoĂÊ wyników badañ, bo modelowany rzeczywisty Ăwiat skïada siÚ jednostek
wchodzÈcych ze sobÈ w interakcje.
PodstawowÈ trudnoĂÊ w jej implementacji stanowi problem identyfikacji reguï zachowania konsumentów na potrzeby tworzenia modelu symulacyjnego. Problem ten, jak wykazano w artykule, moĝna jednak rozwiÈzaÊ
poprzez przeprowadzenie odpowiednio zorganizowanych badañ ankietowych,
na podstawie których, posïugujÈc siÚ teoriÈ zbiorów przybliĝonych, istnieje
moĝliwoĂÊ wykrycia reguï zachowania siÚ badanych grup konsumentów.
Na modelu symulacyjnym zbudowanym zgodnie z proponowana procedurÈ moĝna, za pomocÈ komputera, przeprowadzaÊ praktycznie nieograniczonÈ liczbÚ eksperymentów w krótkim czasie (bez szkody dla ludzi ib Ărodowiska), co umoĝliwia badanie wpïywu wielu kombinacji reguï bÚdÈcych
bazÈ decyzji zakupowych konsumentów.
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