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Rozdział 2 

Zarządzanie organizacjami 





METODY TEORII ZDARZEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM 
RACHUNKOWOŚCI 

Ryszard Budziński, Zenon Głodek 
Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Szczecińska 

<R.Budzinski@man.szczecin.pl> 

Accountancy is a set on highly standardized events, that for information 

systems are subject of inte mal logical control. For broader description of the 
events and with the aim of business transactions standardization application 

of obligation, logic named in literature as a deontic logic would be 
appropriate. 

Keywords events theory, time representation, relational databases, tempora! 
databases, object oriented databases . 

1. Wstęp 

Jednym z zasadniczych ujęć struktury i opisu czasu w systemach działania, 
organizacjach gospodarczych, firmach jest tzw. ewentyzm B. Russela. 
Podstawowymi pojęciami tej teorii są: system, stany systemu, funkcje stanu 
i zmiany stanów systemu, czas, zdarzenia elementarne oraz struktura zdarzeniowa 
systemu (Sienkiewicz, 1992). Powstaje problem, jak przenieść wskazania teorii 
zdarzeń na grunt rachunkowości (i nie tylko) i opracować jednolite podstawy 
budowy systemów ewidencji gospodarczej? Zdarzenie gospodarcze polega na 
pojawieniu się w określonej jednostce czasu wartości mierzalnych, mieszczących 
w sobie treści gospodarcze w postaci udokumentowanej. Często zdarzeniem określa 
się każde zjawisko wewnątrz obiektu lub jego otoczenia, które powoduje 
konieczność dokonania zapisu w bazie tak, aby jej zawartość oddawała stan 
rzeczywisty zgodnie z potrzebami odbiorcy (Kania i Gołuchowski, 1997). Zdarzenia 
gospodarcze można klasyfikować według różnych kryteriów, najogólniej jako 
zewnętrzne i wewnętrzne . Zdarzenia zewnętrzne powstają niezależnie od działań 
w obiekcie, natomiast wewnętrzne występują w danym obiekcie i można je 
podzielić na homeostatyczne (związane z badaniem stanu równowagi sytemu) 
i terminowe, których definicje związane są z czasem, a ich wystąpienia z jego 
upływem (Becker, 2002), (Budziński i in., 1992). 

Celem artykułu jest poszukiwanie standaryzowanej postaci dokumentu 
źródłowego w ewidencji gospodarczej i ujednoliconych metod ich obsługi. 

Dokument ten integrowałby możliwie szeroki wachlarz opisu zdarzenia; stanowiłby 
przy tym jednostkę podstawową baz danych (rekordu w bazach relacyjnych, czy 
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postaci encji w bazach obiektowych) manipulowaną logicznie, np. na dyskretnej osi 
czasu, według różnych kryteriów jednostek czy w różnie definiowanych okresach 
obrachunkowych. 

2. Klasyczne metody opisu zdarzeń gospodarczych 

Ujawnienie poglądów na ten temat ewidencji zdarzeń nastąpiło w wyniku 
raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Księgowych w 1966 roku. Raport ten 
podzielił teoretyków księgowości na zwolenników konwencjonalnej księgowości 
i na propagatorów rozwiązań, zwanych księgowością zdarzeń. Źródłem konfliktu 
była treść (zakres, model) gromadzonych i przetwarzanych danych księgowych. 
Głównym oponentem raportu AAA (ang. American Accounting Association) był 
G. Sorter, który krytykując główne tezy raportu, wskazał, że celem księgowania jest 
dostarczanie informacji dotyczących znaczących zdarzeń gospodarczych, mogących 
okazać się użytecznymi przy możliwych modelach decyzyjnych (Dziedziczak, 
1983). Przy czym nie mówi się tu wyłącznie o wymiarze finansowym. Problem 
treści zdarzenia traktuje się szeroko. Można się domyślać, że chodzi tu 
o traktowanie zdarzenia jako układu otwartego. Księgowość ta zakłada a priori 
gromadzenie (i zachowanie) wszystkich danych celem ich wykorzystania 
w nieznanych procesach decyzyjnych (Sorter, 1969). 

Z istoty zdarzenia wynika, że nie ma ono charakteru trwałego. 

Zachodzi ona w określonym momencie czasu. Do określenia takiego zdarzenia 
(mającego pewne położenie i czas) stosujemy pojęcie „punktochwila". Na potrzeby 
systemów baz danych trzeba, jako adekwatny, przyjąć model dyskretnego upływu 
czasu, w którym czas podlega kwantyzacji, a jego poszczególne chwile są oznaczane 
(indeksowane) na osi czasowej liczbami naturalnymi. W systemach baz danych 
można posługiwać się zakresem czasowym: 
{ rok:miesiąc:dzień:godzina:minuta:sekunda} . 

Z punktu widzenia przyjętej ustawowo rocznej miesięcznej 

sprawozdawczości księgowej takie uszczegółowienie wydaje się być zbędne. 

Ma ono jednak istotne znaczenie dla działalności operacyjnej w przedsiębiorstwie 
(patrz: markety) gdy chcemy zastosować metody ilościowych w praktyce (np. 
metody odkrywania wiedzy KDD - ang. Knowledge Discovery in Database). 

A. Bytniewski, (1995) wskazuje na pewne ogólności, które można 

skonkretyzować w postaci zasad rachunkowości zdarzeniowej, mianowicie: 
wszystkie wartości charakteryzujące zdarzenia gospodarcze należy umieszczać 

w zasobach danych ewidencji księgowej, dane te powinny być rejestrowane w takiej 
postaci, w jakiej występują w rzeczywistości oraz przetwarzanie danych, na 
przykład w postaci agregowania na coraz to wyższe poziomy ogólności, powinno 
być dokonywane przez użytkowników systemu. Rozwinięciem koncepcji G. Sortera 
były prace poszukujące postaci dokumentu źródłowego, adekwatnego do teorii 
zdarzeń (czego nie uczynił Sorter). Tylko w ten sposób, poprzez zdefiniowanie 
jednostki podstawowej (encji), można transponować podane reguły logiczne na 
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sformalizowane zapisy komputerowe, co również wyraźnie podkreśla 

A. Bytniewski, (1995). Wskazuje przy tym autorów: C. S. Colontoniego, 
R. P. Monesa, A. B. Whinstona, (1971) i A. Jaruga, (1985) którzy formalizację 
zdarzenia starali się precyzować jako jedni z pierwszych. 

Przykładowo, Colontoni, Mones i Whinston definiują zdarzenie jako pewną 
funkcję: 

ZD(R,X1,X2 , ... ,XJ, (1) 

gdzie:R- symbol rodzaju zdarzenia i X 1X 2 , •.. ,Xn- wymiary zdarzenia, na 

przykład rodzaj działalności, jednostka organizacyjna, kontrahent, wyrób gotowy, 
ilość, wartość etc. Łatwo zauważyć, że w przedstawionym wzorze brakuje 
oznakowań dla kierunkowania zapisów na kontach. Mankament ten usuwa praca 
pod redakcją A. Jarugowej (1985), gdzie przy formalizacji zdarzenia R przypisuje 
się występowanie dwu stron kont Wn i Ma, mianowicie: 

R = { k;, kj, d, t, w}, (2) 

gdzie: ki, kj E K - konta Wn i Ma, należące do planu kont, d E D - symbol 
dowodu księgowego należącego do zbioru dowodów przetworzonych, t E T - okres 
t (w którym zdarzenie wystąpiło) oraz w E W - wartość dowodu należąca do zbioru 
liczb rzeczywistych dodatnich. W dalszej dyskusji autorzy rozwijają formalizację 
zdarzenia do postaci: 

R = {z, c, p, s, l, d, t, Wą, Wv}, (3) 

gdzie: z - symbol zdarzenia (z E Z - zbiór zdarzeń), c - symbol celu (np. nośnik 
kosztów, wyrób, zlecenie, c E C - zbiór celów), p - symbol podmiotu (np. ośrodek 
odpowiedzialności, pracownik, kontrahent, p E P - zbiór podmiotów), s - cecha 
rodzajowa (katalog rodzajów, materiały, środki trwałe, wyroby, s E S - zbiór 
rodzajów), I - jednostkowe numery katalogowe (wykaz jednostkowych 
przedmiotów: numerów inwentarzowych środków trwałych, numerów kartoteki 
towarowo-pieniężnej, 1 E L - zbioru przedmiotów), t- data zdarzenia (t E T zbiór 
dat), d - numer dokumentu (d E D zbiór numerów dokumentów), wq - wartość 

pomiaru w jednostkach naturalnych, wv - wartość pomiaru w jednostkach 
pieniężnych. 

Przedstawione rozwiązania zmierzają do wykreowania jednorodnego 
dokumentu opisu zdarzenia gospodarczego. Precyzyjniej można mówić o quasi
standaryzacji, gdzie ujednoliceniu podlegałaby część identyfikacyjna zdarzenia 
gospodarczego w różnych jego wymiarach, zwanych dalej klasyfikatorami. 
W informatyce zawsze chodzi przede wszystkim o adres (identyfikator), pod którym 
można znaleźć, zachować cząstkę (encję, zdarzenie) szerzej opisywanej 
rzeczywistości. 
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3. Integracja danych w modelu księgowości transakcyjnej 

Teoretyczną i praktyczna odpowiedzią na część postulatów związanych 

z wykorzystaniem teorii zdarzeń do budowy systemu infonnatycznego są 

rozwiązania R. Budzińskiego, (1998), (Becker, 2002), (Budziński, Gos, Nadolna, 
1992), zwane podejściem transakcyjnym. Jest to - jak do tej pory - jedyny system, 
który, oprócz tradycyjnych funkcji rachunkowości, pozwala na dostarczanie w trybie 
na „na życzenie" informacji dotyczących na przykład wyniku finansowego i innych, 
bardziej precyzyjnych danych z dokładnością do jednego dnia. System taki 
umożliwia ujęcie w zapisie zdarzenia gospodarczego nie tylko jego cech 
wynikających z rygorów księgowości, ale również pewnych klasyfikatorów, które 
umożliwią integrację danych na płaszczyźnie czasowej, dziedzinowej (np. 
finansowa, materiałowa) i międzydziedzinowej (np. specyfikacja produkcji) -
Tabela 1. Poza tym wymagana standaryzacja zapisu zdarzenia gospodarczego 
zintegruje dane na płaszczyźnie technicznej (Becker, 2002). 

Logikę podejścia transakcyjnego określimy, jako: niech M oznacza zbiór 
wszystkich miejsc w systemie, w których zachodzą zdarzenia gospodarcze, R jest 
zbiorem rodzajów tych zdarzeń a W zbiorem ich wartości. Najczęściej W jest 
podzbiorem zbioru liczb rzeczywistych. Niech O będzie zbiorem możliwych opisów 
tych zdarzeń. Zdarzenia gospodarcze są księgowane na kontach finansowo
księgowych, które przynależą do zbioru K i są dla danej działalności gospodarczej 
zdefiniowane w tzw. Zakładowym Planie Kont (ZPK). 

Logikę podejścia transakcyjnego określimy, jako: niech M oznacza zbiór 
wszystkich miejsc w systemie, w których zachodzą zdarzenia gospodarcze, R jest 
zbiorem rodzajów tych zdarzeń a W zbiorem ich wartości. Najczęściej W jest 
podzbiorem zbioru liczb rzeczywistych. Niech O będzie zbiorem możliwych opisów 
tych zdarzeń . Zdarzenia gospodarcze są księgowane na kontach finansowo
księgowych, które przynależą do zbioru K i są dla danej działalności gospodarczej 
zdefiniowane w tzw. Zakładowym Planie Kont (ZPK). 

Zatem, opis formalny algorytmu księgowania (i postaci danych 
wynikowych), przyjmuje się następująco: 

K = {KpK 2 , ••• , KJ (4) 

Dla każdego konta ze zbioru K zdefiniowana jest para stron „Wn" (konto strona 
„winien" - KSW) i ,,Ma" (konto strona ,,Ma" - KSM), dlatego 

K; = (KSW;, KSM J (5) 
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Tabela l. Standard struktury rekordu transakcji w finansach. 

Naz'M! Typ Znaki Dec Opis 
POOl - "ID TRANS" "C' 22 o "Identyfikator trans akcii" 
P002 - "RODZAJ_ T" "K" 32 3 "Rodzaj zdarzenia [kod]" 
P003 - "TYTIJŁ" "K" 32 6 "Tytuł dowodu fkodl" 
P004- "OPIS P" "C' 32 o "Oois podstawy fomnlnej" 
P005 - "WARTOSC' "N' 15 2 "Wartość transakcji" 
P006- "WAUITA" "K" 32 3 "Waluta [kod]" 
P007- "KURS" "N" 16 4 ' 1Kurs" 
P008- "ROZRACH" "K" 32 2 "Stan rozrachunku [kod]" 
P009-"SPŁATA" "N' 3 o "Rygor dni spłaty" 
POJO- "ODSEfKI" "N" 6 2 "Karne odsetki" 
PO!! - "ROZUCZ" "M" 10 o "Rozlic:zenie spłat" 
P012 - "REG KS" "K" 32 4 "Reguła księgowania (ręczne/automatyczne)" 

P013 - "POIEC" "M" IO o "Polecenie księgujące" 
P014 - "ADRFSY' "M" IO o "Adres pocztowy" 
P015 - "STORNO" "M" IO o "Odwołania (stoma - korekty)" 
P016 - "KOD OPER" "K" 32 3 "Kod operatora s y sterru" 
P017-"00K" "M" IO o "Obraz dokurrentu" 
P018- "KOMENf" "M" 10 o "Korrentarz" 
P019 - "ID ZIE.C" IIMII 22 o "Identyfikacja zlecenia [kod]" 
P020 - "ID PROC" IIM" 22 o "Identyfikacia procesu [kod]" 
P021 - "ARCHIWUM" "M" IO o "Archiwum wewnętrzne" 
P022-"P KSG' "L" 1 o "Wskaźnik przeksięgowań" 

P023-"W KSG' "Lll l o "Wskaźnik zaksięgowania" 

P995- "UW AG! l" "C' 16 o "Uwai::i proi::rarristy" 
P996 - "UW AG[ 2" "C' 16 o " Uwagi prograrristy" 
P997- "SBD" "M" IO o "Słownik:SBD" 

P998-"DATA A" "D" 8 o "DATA(A) aktualizacji (zapisu)" 
P999-"DATA W" "D" 8 o "DATA(W) wprowadzenia dowodu" 

Źródło: (Becker, 2002), (Budziński, Gos, Nadolna, 1992). 

Niech 

KSW = (KSW1 , ••• , KSWn) (6) 

oraz 

KSM = (KSM 1, ••• ,KSMn) . (7) 

Dla każdego K; E K (1:::; i::::; n) można określić zbiór /U; tzw. informacji 

użytkowych związanych z księgowaniem i użytkowaniem konta K; 

Niech 

(8) 
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Każde zdarzenie gospodarcze może być reprezentowane z punktu widzenia 
rachunkowości za pomocą następującego wektora 

Zg = (t,m,r,w,o,fpz), (9) 

gdzie: 

t - kwant, chwila czasowa zajścia zdarzenia gospodarczego, 
m - miejsce zajścia zdarzenia (m E M), 

r - rodzaj zdarzenia ( r E R) , 

w - wartość związana z zajściem zdarzenia ( w E W) , 

o - opis zdarzenia ( o E O) , 

fpz - funkcja (metoda) podwójnego zapisu poleceń księgujących . 

Funkcja fpz zdefiniowana jest dla każdego zdarzenia gospodarczego w sposób 
następujący: 

fpw : M X R X O X W • P , (10) 

gdzie P jest niepustym podzbiorem iloczynu kartezjańskiego zbiorów KSW, KSM 
oraz IU, to znaczy 

Pe KSWxKSMxIU . ( 11) 

Chodzi tu o oparcie ewidencji na aktywnych transakcjach gospodarczych, czyli na 
przechowywaniu wszystkich danych - dokumentów źródłowych wraz z ich 
klasyfikatorami - w komputerze. Ze zbioru tego mogą być, na różne przedziały 
czasu, rozwijane serwisy informacji i modelowane stany finansów przedsiębiorstwa. 
W przedstawianym systemie kwantum czasu wynosi jeden dzień. Tworzy to zbiór, 
np. {rok:miesiąc:dzień } możliwych do uzyskania stanów kont w systemie. 

Zatem, korzystając ze wzoru (04) wyróżnić można dwa podzbiory kartotek 
wynikowych (baz migawkowych - Rys. 1) a mianowicie: KM - podzbiór kartotek 
materiałowych, KF - podzbiór kartotek finansowych takich, że 

V (K; E KM AK;~ KF)v(K; ~KMAK; E KF) (12) 
K ,eK 

Niech DOK = {d1, d2, .• • ,d,} będzie zbiorem dokumentów źródłowych do 
aktualizacji kartotek wynikowych w systemie informatycznym rachunkowości. 

Dla każdego dokumentu dP E DOK (p = 1, 2, . .. , s) można zdefiniować funkcję 
aktualizacji (księgowania): 

(13) 

taką, że 

(14) 
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Funkcja fK przyporządkowuje wówczas każdemu dokumentowi dp E DOK zbiór 
kartotek (materiałów i kont), na których będą wykonywane zapisy aktualizacyjne, 
spośród których chociaż jedna kartoteka będzie stanem materiałowym lub 
finansowym. Kartoteki Kr1, K,2, ... , Krp dla dokumentu dp nazywa się 

klasyfikatorami dokumentu źródłowego dP E DOK. Funkcja fK(dp) jako metoda 
wraz z atrybutami dp E DOK może stanowić obiekt (instancję obiektową) 

w centralnej bazie transakcji. 

Między rekordami „materiałowymi" a „finansowymi" występują szczególne 
przyporządkowania. Wycofanie transakcji finansowej powoduje wyksięgowanie 
wartości na kontach i przekazanie sygnału do rekordu materiałowego - transakcja 
niejestjeszcze w finansach. Odłączenie (usunięcie) faktury materiałowej powoduje: 
wyksięgowania na kontach finansowych (i wycofanie transakcji z finansów) oraz 
korektę stanów materiałowych i wycofanie transakcji materiałowej - faktury nie ma. 

1. TRANSAKCJA ŹRÓDŁOWA - ewidencja w systemie gospodrki materiałowej 

miejsce, 
rodzaj, 
wartość, 

proces, 
zlecenle 

Klasyfikator 
materiałowy 

(na jakie kartoteki 
materiałowe 

przenieść zmiany 
stanOw?) 

zbiór odwołań t------~ 

(wskaźnik 

transakcji F-K, 
storna, spłaty) 

data (W). data {A) 

2. POCHODNA TRANSAKCJA ŹRÓDŁOWA - ewidencja finansowo-księgowa 

miejsce, 
rodzaj, 
wartość, 

proces, 
zlecenie 

Klasyfikator 
finansowo
-księgowy 

(jakie konta 
obciążyć i Jakie 

uznać 

wartościowo?) 

zbiór odwołań t------~ 
(wskaźnik 

transakcj ata (W), data (A) 
źródłowej, 

storna, spłaty) 

np.: 20010101124559FFMTR001 -: ----------------~ 

,, 

Rysunek 1. Transakcja źródłowa GM oraz jej następcza transakcja finansowa F-K 
(Becker, 2002), (Budziński, Gos, Nadolna, 1992). 

Wymienione przyporządkowania mogą być uwzględnione w algorytmie 
funkcjifK w zależności od rodzaju i atrybutu dokumentów dp E DOK. Dla potrzeb 
prognozowania (symulacji komputerowej) obok dokumentów dP w zbiorze DOK . . . 
mogą być wprowadzone dodatkowo dokumenty d1 ,d2 , ... ,d, o charakterze 

dokumentów wirtualnych [przewidywanych, domniemanych - przyp. aut.], dla 
których są utworzone na podobnych zasadach funkcje typu fk* określone 
następująco: 

(15) 
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takie, że spełniony jest warunek podobny do (14) gdzie 1 O {I, 2, ... , z}. Istnienie 
funkcji fk* oraz dokumentów tzw. wirtualnych pozwala na symulację 

i prognozowanie działalności fmny w sferze przepływów materiałowych 

i finansowych bez naruszania przyjętych zasad księgowości, np. niezmienności 

fizycznej wprowadzonych już zapisów dekretujących. 

Poziom C. Bazy wynikowe 

Stan bieżący i stany Modelowany stan 
okresów w okresie 

obrachunkowych obrachunkowym 

@)i{[;_tj'.itr,<:'.b,~ !$1t">1hI 
gałęziowa reprezentacja 

czasu 

Poziom 8 . Bazy akceleratora 
STRUKTURA 

IO_konto, Modelowane stany z baz źródłowych 

Klucz {konto+ id_trans) 12 ID_ttansakCJa, 
ID_ty!Uł, 

Struktura rekordu L__ Wn(zl) 
Ma(zł) 

akceleratora Vat(%J 
Vat(zl) 
Odwołania 

IO_proces 
lO_zlecenie 

Poziom A. Bazy archiwalne Daty 

{ID) Baza historyczna transakcji źródłowych 

Rysunek 2. Liniowo-gałęziowa reprezentacja czasu w dostępie 
do danych finansowych (Bytniewski, 1995). 

4. Metody przyzwolenia w relacyjno-obiektowej strukturze baz 
danych rachunkowości 

li 

Rachunkowość jest zbiorem zdarzeń silnie normowanych, które podlegają 
logicznym sterowaniom wewnętrznym . Odpowiednia byłaby tu logika obowiązku, 
przyzwolenia i zabronienia, zwana w literaturze logiką deontyczną (Kędzierski, 1996). 

Metody obsługi, z uwzględnieniem logiki deontycznej , tworzyłyby podstawy 
większej naturalności, np. w opisie rzeczywistości w systemach obiektowych baz 
danych. Przykładowo, ten sam towar sprzedany po terminie, który dopuszcza 
gwarancja, rodzi inne skutki prawne, roszczeniowe, stanu jakości (cena) itp. 
Podobnie jest w sprawozdawczości czy wywiązywaniu się z umów zobowiązań. 

Problem formalnego opisu wraz z klasyfikatorami przyzwolenia jest bardzo 
trudny, przede wszystkim w standaryzacji dokumentacji źródłowej, ale nie 
niemożliwy do opisu (i realizacji), przykładowo: 

Op =-,P-,p (16) 

oznacza, że podczas sprzedaży towaru w chwili T istnieje obowiązek uaktualnienia 
stanów kartotek magazynowych. To zdanie jest równoważne następującemu 
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faktowi: ,jeśli nie ma pozwolenia na sprzedaż towaru w chwili T to nie trzeba 
uaktualniać kartoteki magazynowej". Zapis 

Ppu P,p (17) 

można zinterpretować, że dostawa towaru P do magazynu M w chwili T może mieć 
miejsce (może być dozwolona) lub też nie. Zdanie postaci 

P(puq) = PpuPq (18) 

pozwala np. na wyciągnięcie wniosku, że jeśli dozwolona jest w chwili T produkcja 
produktu Pl lub P2, to jest to równoważne, że w chwili T jest dozwolona produkcja 
Pl lub w chwili T jest dozwolona produkcja P2. 

Prawo logiki deontycznej 

p=q • Pp=Pq (19) 

można również zapisać w postaci: 

p = q • (Pp • Pq)n(Pq • Pp) (20) 

co może oznaczać np. że jeżeli wydanie towaru X z magazynu M w chwili T jest 
równoważne z zapłatą za towar w chwili T to z tego wynika, że możliwość wydania 
towaru X z magazynu M w chwili T jest równoważna możliwości uzyskania zapłaty 
za towar X w chwili T od klienta. Przykładem interpretacji zdania 

--, {O(A/B) n 0(--, AIB)] (21) 

może być wniosek, ze nie jest prawdziwe zdarzenie, że firma A ma obowiązek 
uiszczenia podatku V AT od sprzedaży towaru X w chwili T i jednocześnie ma 
obowiązek nie wnoszenia takiego podatku od sprzedaży tego towaru X w chwili T. 
Przykładowe zdanie 

O(AnB / C) H O(A/ C)nO(B I C) [22) 

może oznaczać, że jeśli przy sprzedaży w chwili T towaru X w okienku O 
supermarketu mamy obowiązek wniesienia operacji do kasy fiskalnej i pobrania 
kwoty zapłaty jednocześnie, to takie zdarzenie jest równoważne zdarzeniu, że „przy 
sprzedaży w chwili T towaru X w okienku O supermarketu mamy obowiązek 
wniesienia opłaty do kasy fiskalnej oraz jednocześnie mamy obowiązek pobrania 
kwoty zapłaty", zaś zdanie 

O(A/ BuC) H O(A/ B)nO(AIC) (23) 

że, jeśli mamy obowiązek zmiany kartoteki magazynowej w chwili T, ponieważ 
nastąpiła sprzedaż towaru lub towar był w chwili T dostarczony (dostawa), to jest to 
równoważne z obowiązkiem zmiany kartoteki magazynowej w chwili T, gdy miała 
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miejsce sprzedaż i z obowiązkiem zmiany tej kartoteki, gdy następowała w chwili T 
dostawa towaru. Zapis 

P(AI B) ~.0(-,A/ B) (24) 

może oznaczać, że jeśli możliwe jest zdarzenie, że „kandydat K złożył podanie 
o zatrudnienie przed datą ostatecznego składania podań w tej sprawie", to jest to 
równoważne zdarzeniu „kandydat K nie ma obowiązku nie złożenia podania 
o zatrudnienie przed datą ostatecznego składania podań w tej sprawie". 

Predykat 

Pr(X(p)/ Y(r)) (25) 

oznacza, że dopuszczalne jest X przez p przy spełnieniu Y przez agenta r co oznacza, 
że np. dopuszcza się „sprzedaż towaru R" przez „magazyn M' przez „Dostawcę D". 
Wówczas w predykacie (25): 

X = ,,sprzedaż towaru R w chwili T", 
Y = ,,dostawa towaru", 
R = ,,Dostawca D", 
P = ,,magazyn M". 

Kolejne zdanie 

Or(X(p) / Y(r)) (26) 

oznacza obowiązek X pod warunkiem Y w czasie T i może być przykładowo 
zinterpretowane, że p = ,,magazyn M" ma obowiązek „zmiany kartoteki 
magazynowej" w chwili T wtedy gdy przed upływem chwili T nastąpiła 

bezpośrednio sprzedaż - zapłata za towar przez r = ,,klient K". Wtedy we wzorze 
(26) przyjąć można następujące oznaczenia: 

Y = { zapłata za towar - pobranie zapłaty}, 
P = ,,magazyn M ', 
R = ,,klient K'', 
X = { zmiana kartoteki magazynowej}. 

Predykat temporalnej logiki deodentycznej 

Fr(X(p)/ Y(r)) (27) 

oznacza, że zabronione jest X przy spełnieniu warunków Y przez agenta r w chwili T 
a w przykładowym znaczeniu, że zabroniona jest produkcja towaru P na wydziale W 
w chwili T, jeśli stan magazynu M został przekroczony w stosunku do 
obowiązującej normy magazynowej. We wzorze (27) użyto wówczas oznaczeń: 

X= {produkcja P}, 
R = ,,magazyn M', 
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P = ,,wydział produkcji W', 
Y = {przekroczono normę magazynową}. 

Integracja tych rozwiązań w obrębie obiektowych struktur tworzy realne podstawy 
budowy baz inteligentnych, tj. samokontrolujących się danych w systemie 
rachunkowości. Takim założeniom sprzyja oparcie się na paradygmacie logiki 
deontycznej i traktowanie czasu jako dodatkowego wymiaru każdego zdarzenia 
odwzorowującego stany obiektów w bazie danych. 

5. Uwagi końcowe 

Przedstawiony w artykule transakcyjny model rachunkowości unaocznia 
korzyści zapisu zdarzeń gospodarczych na poziomie transakcji źródłowych (np. 
encji baz obiektowych). W tym kontekście jedna z najważniejszych cech 
modelowania komputerowego - dziedziczenie i wersyfikacja - pozwala na 
tworzenie nieskończonej liczby rozwiązań przechodnich (i wirtualnych) oraz 
serwisów informacji o stanie firmy na podstawie tych samych danych, ale z różnych 
poziomów agregacji. 

Oparcie integracji systemów na aktywnych transakcjach, tj. mogących brać 
udział w modelowania stanów finansowo-materiałowych, rodzi pomysł 

standaryzacji opisu zdarzeń ekonomicznych. Dąży się do tego, aby transakcja 
w rachunkowości pełniła rolę podstawowej jednostki informacji gospodarczej nie 
tylko w obrębie systemu jednej firmy, ale również między różnymi 

przedsiębiorstwami. Sytuacja jest bowiem taka, że dokument papierowy 
wprowadzony do komputera zamieniany jest na postać elektroniczną (rekord), 
wyprowadzany natomiast zamieniany jest ponownie na postać papierową. Założenie 

integracji pomiędzy dziedzinami w obrębie firmy poprzez elektroniczne transakcje, 
można uogólnić do integracji systemowej pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami. 

Wykorzystanie w praktyce elementów logiki deontycznej może sprawić 

zacieranie się granicy między bazą danych, oprogramowaniem systemu i użytymi 
metodami transformacji; mowa tu o osłabieniu determinizmu danych na rzecz 
powstawania nowych form gromadzenia i przetwarzania danych, tak zwanych baz 
inteligentnych. 
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