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MODELOWANIE KAMPANII REKLAMOWYCH W INTERNECIE Z 
UWZGLĘDNIENIEM CZYNNIKÓW NIEPEWNOŚCI 

Jarosław Jankowski 
Instytut Systemów Informatycznych, Politechnika Szczecińska 

<jjankowski@wi.ps.pl> 

W artykule przedstawiono charakterystykę modeli komunikacji marketingowej 

w mediach interaktywnych oraz podejście rozmyte do planowania kampanii 

reklamowych prowadzonych w Internecie. Wykorzystanie modelu rozmytego 
optymalizacji wielokryterialnej pozwoliło na ujęcie nieprecyzyjnych danych 

pomiarowych i uwzględnienie czynników niepewności, co pozwala na lepsze 

odzwierciedlenie i interpretację problemów decyzyjnych. 

Słowa kluczowe: emisja reklam w Internecie, wspomaganie decyzji, 
optymalizacja wielokryterialna, modelowanie rozmyte. 

1. Wprowadzenie 

W ostatnich latach w rozwoju gospodarczym odgrywa sieć Internet, która 
aktualnie znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia. Wśród 

komercyjnych obszarów wykorzystania Internetu większość dotyczy bezpośrednio 
działalności marketingowej (Unold, 2001) . Wzrost znaczenia gospodarki 
elektronicznej, a w szczególności Internetu w działalności marketingowej 
organizacji, związany jest między innymi z rozwojem nowych mediów, do których 
powstania doprowadził rozwój technologii informatycznych. W literaturze 
przedmiotu podkreśla się wejście marketingu w nową erę, gdzie zaznaczyły swoją 
obecność nowe, nieznane wcześniej media (Kotler i Postma, 1999). Funkcje 
tradycyjnych środków przekazu przejmowane są przez media elektroniczne lub ich 
połączenie w postaci multimediów. W działaniach marketingowych wykorzystuje 
się różne instrumenty oraz środki promocji, przy pomocy których firma komunikuje 
się z otoczeniem. Media interaktywne zapewniają możliwość korzystania z nowych 
form komunikacji, które stosuje się również w działaniach reklamowych (Hoffman i 
Novak, 1995). Interaktywność, dostęp do szerokiego zakresu informacji oraz inne 
cechy nowych mediów, powodują konieczność dostosowania działalności 

marketingowej do tych warunków i rozwoju technologii, a także metod które tę 

działalność wspomagają. Celem artykułu jest przedstawienie podejścia rozmytego 
do planowania kampanii reklamowych w Internecie, które zapewnia lepszy opis 
problemów decyzyjnych niż proponowane w literaturze podejścia deterministyczne. 
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2. Modele komunikacji w mediach interaktywnych 

Zasadniczą rolę w rozwoju marketingu i reklamy z wykorzystaniem Internetu 
odegrała bezpośrednia komunikacja i interakcja z jednostkowym odbiorcą przekazu. 
Pozwala ona na wykorzystanie technologii informatycznych w szerszym zakresie 
niż w prowadzeniu kampanii reklamowych w mediach tradycyjnych, które mają 
charakter masowy i prowadzone są w oparciu o model "jeden do wielu" (ang. one to 
many). Skierowane są one do grupy klientów, statystycznie odpowiadającej 

określonym wymaganiom i charakteryzuje je brak bezpośredniej interakcji 
pomiędzy konsumentem a organizacją prowadzącą działania marketingowe. 
Wykorzystywane media masowe takie jak telewizja, prasa, radio nie zapewniają 
możliwości analizowania bezpośredniego wpływu działań marketingowych na 
reakcje konsumenta (Rust, 1989). Efekty prowadzonych w ten sposób kampanii 
reklamowych określa się na przykład poprzez pomiar udziału produktu w rynku 
i zmiany wartości sprzedaży. W modelu tym odbiorca przekazu, którym najczęściej 
jest konsument, nie uczestniczy aktywnie w procesie komunikacji (rys. 1). Nadawca 
N; przekazuje treść komunikatu kj do układu kodowania D;, gdzie zostaje on 
przekształcony do postaci k •j wymaganej przez medium. Następnie zakodowany 
komunikat jest umieszczany w medium reklamowym i w wyniku emisji przez układ 
nadawczy E jednakowy komunikat p1 dociera do odbiorców 0 1, ... , On. 

Odbiorca 0 1 

., .. 
I 

Nadawca N, Medium E Odbiorca 0 2 

Odbiorca On 

Rysunek 1. Marketingowy model komunikacyjny - "jeden do wielu". 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Wielki, 2000). 

Dla form komunikacji z udziałem mediów tradycyjnych charakterystyczna 
jest masowość oraz brak możliwości interakcji z odbiorcą przekazu. Podstawową 
cechą, która wyróżnia media elektroniczne (w tym Internet) jest możliwość 
komunikacji dwukierunkowej, co doprowadziło do powstania nowych modeli 
komunikacyjnych (Frantti, 2001). Model "jeden do jednego" (ang. one to one) 
pozwala na przesłanie komunikatu do odbiorcy i otrzymanie informacji zwrotnej 
(rys. 2). Nadawca N; generuje komunikat przeznaczony dla odbiorcy On i przekazuje 
treść komunikatu k1 do układu kodowania-dekodowania DC;, gdzie zostaje on 
przekształcony do postaci k •1 wymaganej przez medium. Następnie zakodowany 
komunikat jest umieszczany w medium reklamowym i w wyniku emisji przez układ 
E zindywidualizowany komunikat pj trafia do odbiorcy Om. Odbiorca ma możliwość 
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generowania informacji zwrotnej Zj, która po zdekodowaniu trafia od nadawcy 
w postaci Zj, 

DC; n Medium 

• H -E~~~1 o,•-~ I 

Q 
Rysunek 2. Marketingowy model komunikacji internetowej - "jeden do jednego". 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Hoffman i Novak 1995). 

Dalej przedstawiono model komunikacji "wiele do wielu" (ang. many to 
many), w którym wykorzystano możliwość interakcji z medium zarówno nadawcy 
przekazu, jak i odbiorcy (rys. 3). W interakcji z medium pozostają zarówno nadawcy 
jak i odbiorcy przekazu. Komunikaty nadawców N1, ... ,Nn umieszczane są w 
medium, a odbiorcy 01, ... ,0m mają możliwość odbierania i przekazywania 
komunikatów oraz pozostają w interakcji ij z medium. Każdy z nadawców N; ma 
możliwość odbierania informacji zwrotnych Zk i prowadzenia interakcji a; z medium. 

Odbiorca o, 

o, Odbiorca Om 

z, 

Medium 

,, .. a, a, 

Nadawca N" 

,. '--------------' 

Rysunek 3. Marketingowy model komunikacji interaktywnej - "wiele do wielu". 
Źródło: opracowanie własne na podstawie (Hoffman i Novak 1995). 

Podejście powyższe stwarza możliwość indywidualizacji przekazywanych 
informacji, dostosowania ich do potrzeb konsumenta i analizy reakcji konsumenta 
występujących w następstwie otrzymanego komunikatu. Poza występującą 

interakcją miedzy odbiorcą i nadawcą przekazu w marketingu Internetowym 
charakterystyczny jest udział medium w procesie interakcji. 
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Formy komunikacji determinują sposób prowadzenia działań reklamowych, 
w których wykorzystuje się model komunikacji z udziałem reklamy. Jego 
instrumentami są następujące elementy: komunikat, środek reklamowy (forma 
w jakiej komunikat reklamowy jest przedstawiony odbiorcy), środek przekazu 
(medium, kanał komunikacyjny wykorzystywany w działaniach reklamowych) oraz 
środek przekazu reklamowego (środek reklamy umieszczony w środku przekazu). 
Przy wykorzystaniu mediów tradycyjnych środek przekazu przyjmuje 
odpowiedzialność za emisję reklamy i jest bezpośrednio związany z procesem 
emisji. Przekaz reklamowy jest umieszczany w medium i dociera dla większej 
liczby odbiorców (w przypadku mediów masowych) . Systemy informatyczne 
wykorzystuje się w planowaniu mediów, a nie przy indywidualizacji przekazu 
reklamowego. Reaki::ja odbiorcy nie jest możliwa do zaobserwowania bezpośrednio 
po emisji przekazu. Za P. Beliczyńskim (Beliczyński, 1999) w procesie komunikacji 
z udziałem reklamy wyodrębnia się dwie strony: reklamodawcę Rk i oraz odbiorców 
Om (rys. 4). Komunikacja odbywa się przy użyciu instrumentów procesu 
komunikacji takich jak komunikat Kj, środek reklamowy SR, medium M oraz środek 
przekazu reklamowego SPR. Funkcje procesu komunikacji obejmują kodowanie 
komunikatu, umieszczenie przekazu w medium, emisję oraz odbiór komunikatu. 

SR Medium SPR 

KO RC 

Reklamodawca R, ----------------j Odbiorca Om 

Rysunek 4. Model komunikacji marketingowej z udziałem reklamy. 
Źródło : opracowanie własne na podstawie (Beliczyński, 1999). 

Komunikat reklamowy f0 jest kodowany przez układ kodowania KD 
do postaci środka ieklamowego SR. Następnie przekaz jest umieszczany przez układ 
PL w środku przekazu (medium). Układ E emituje przekaz reklamowy, który jako 
środek przekazu reklamowego SPR trafia do odbiorcy Om po odbiorze RC. 
Na poszczególnych etapach procesu komunikacji występują zakłócenia Zp

Reklamodawca Rk w wyniku sprzężenia zwrotnego Sj może otrzymać informację 

zwrotną. Sposób przekazywania komunikatu reklamowego do odbiorcy wskazuje na 
to, że jednostka reklamowa jest zintegrowana ze środkiem przekazu i za emisję 
reklamy odpowiedzialność przyjmuje środek przekazu. Występuje również brak 

158 



Modelowanie kampanii reklamowych ... 

możliwości indywidualizacji przekazu w zależności od cech pojedynczego odbiorcy 
Specyfika kampanii reklamowych w Internecie odbiega od kampanii prowadzonych 
w mediach tradycyjnych. Charakterystyczne jest zdjęcie z mediów 
odpowiedzialności za emisję reklam, które przekazywane są przez system 
informatyczny, zarządzany często przez organizację/firmę zewnętrzną. Emisja 
jednostek reklamowych następuje w wyniku żądań napływających do systemu 
emisji, kierowanych z poziomu przeglądarki WWW, które charakteryzują się 

określonymi parametrami. W oparciu o nie oraz inne uwarunkowania system 
informatyczny dokonuje wyboru jednostki reklamowej, która następnie dociera do 
odbiorcy komunikatu. Jako efekt emisji jednostki reklamowej może wystąpić 

interakcja z przekazem reklamowym, która jest najczęściej działaniem pożądanym 
przez reklamodawcę. Istnieje możliwość pomiaru określonych reakcji odbiorcy po 
otrzymaniu komunikatu, co w pewnym zakresie może być miarą skuteczności 
działań i pozwala na pomiar efektywności. 

Występuje tutaj problem zarządzania emisją reklam i podejmowania 
właściwych decyzji związanych z doborem reklam przekazywanych w odpowiedzi 
na żądania użytkownika (rys. 5). Każdy z reklamodawców R1, .. . ,Rn koduje 
komunikaty reklamowe w postaci jednostek reklamowych (obiektów graficznych 
lub multimedialnych), które zawierają treści reklamowe. Po zakodowaniu 
komunikaty k1, .. . ,kn umieszczane są w bazie komunikatów BK. Każdy 

z komunikatów charakteryzuje się określonymi parametrami. Potencjalny odbiorca 
komunikatu Om w komunikacji dwustronnej odwołuje się do zasobów 
informacyjnych sieci Internet Z/, przesyła zapytania zi i uzyskuje informacje 
zwrotne z\ W przypadku, gdy informacja zwrotna zawiera kodowany przekaz 
reklamowy do systemu emisji SE za pośrednictwem układu rejestracji RQ trafia 
żądanie załadowania reklamy rk. Przetwarzane jest ono przez układ WP, który 
dokonuje selekcji komunikatu z bazy dostępnych komunikatów BK. Komunikat pkk 
zostaje przekazany do systemu emisji E, a następnie przeglądarki WWW. 
Po zdekodowaniu trafia do odbiorcy Om jako przekaz reklamowy ek;. Odbiorca 
może pozostawać w interakcji z przekazem reklamowym. Układ obsługi interakcji 
PM przetwarza zapytania h oraz informację i\ zwrotną, które trafiają do 
odpowiedniego reklamodawcy. 

W trakcie prowadzenia działań reklamowych na zlecenie większej liczby 
reklamodawców występuje możliwość wyboru komunikatów reklamowych 
w oparciu o różne kryteria i analizę dostępnych danych dotyczących odbiorcy 
przekazu. Komunikat reklamowy dociera zazwyczaj do jednego odbiorcy i nie jest 
umieszczony w środku przekazu. Istotna jest możliwość pomiaru efektów 
bezpośrednich, które występują po emisji jednostki reklamowej. Wykorzystanie 
powyższego modelu komunikacji wymaga stosowania technologii i metod 
zarządzania przebiegiem kampanii reklamowych innych niż w mediach 
tradycyjnych. 
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Przeglądarka WWW 

li 

: Medium -

Odbiorca Om 

aą, 

Rysunek 5. Model komunikacji marketingowej z udziałem reklamy w 
Internecie. Źródło: opracowanie własne. 

3. Podejście rozmyte do planowania emisji przekazu reklamowego 

Internet jako medium interaktywne pozwala na stosowanie różnych form 
reklamy z wykorzystaniem takich narzędzi jak poczta elektroniczna i sieć WWW 
(ang. World Wide Web) (Sznajder, 2000). Jedną z form reklamy w sieci WWW jest 
tzw. reklama bannerowa, gdzie nośnikiem przekazu jest obiekt graficzny lub 
multimedialny, tzw. banner reklamowy, umieszczany dynamicznie najczęściej 

w treści redakcyjnej ośrodka publikującego w Internecie, który udostępnia 

powierzchnię dla celów reklamowych (nie jest on integralnym elementem strony 
WWW) (Wielki, 2000). Wspomaganie procesów decyzyjnych związanych z emisją 
reklam ma duże znaczenie dla efektywności prowadzonych w Internecie kampanii 
reklamowych. Szereg uwarunkowań powoduje trudności z wyborem właściwego 
kryterium optymalności prowadzonych działań. Konieczność rozpatrywania 
wielorakich celów i możliwość ujęcia zależności w postaci funkcji liniowych 
wskazuje na celowość budowy wielokryterialnego modelu deterministycznego 
i rozwiązanie go z wykorzystaniem metod wielokryterialnego programowania 
liniowego. Większość proponowanych rozwiązań w zakresie optymalizacji 
kampanii reklamowych uwzględnia tylko jedno kryterium i zakłada 

deterministyczne wartości parametrów techniczno-ekonomicznych modelu na 
podstawie uśrednionych wartości uzyskanych z pomiarów (Chickering i Heckerman, 
2000, Hoffman i Novak 1995). 
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Analiza problemu wykazuje źródła niepewnosc1, które wynikają ze 
zmienności otoczenia i warunków prowadzenia działań reklamowych w Internecie. 
Jednym ze źródeł niepewności są zmienne możliwości emisyjne i efekty 
w ośrodkach publikujących, które wynikają ze zmiennej audiencji (Wong, Wu, 
Leckenby, 1999). W oparciu o dane historyczne można w przybliżeniu określić, że 
w danym ośrodku w okresie t będzie można wyemitować około tysiąca jednostek, co 
jest słuszniejsze niż ostre stwierdzenie: możliwości emisyjne wynoszą tysiąc 
jednostek. Podobny problem występuje przy szacowaniu wartości współczynników 
skuteczności czy oceny kosztów. Przykładowo bliższe prawdy jest stwierdzenie, że 
współczynnik CTR będzie około 0.45% niż zakładanie jego dokładnej wartości na 
tym poziomie. Przyjęcie wartości uśrednionych i budowa modelu 
deterministycznego jest uproszczeniem i może wpływać negatywnie na jakość 
rozwiązań decyzyjnych. Ze względu na dużą zmienność prowadzenia działań 

reklamowych i niepewność danych pomiarowych dla uwzględnienia opisu bardziej 
zbliżonego do rzeczywistości można przyjąć reprezentację w postaci liczb 
rozmytych, które pozwolą na ujęcie nieprecyzyjnych danych wejściowych. 

W artykule proponuje się budowę modelu optymalizacji wielokryterialnej, 
w którym dla ujęcia niepewności danych pomiarowych przyjęto rozmytą 

reprezentację współczynników i ograniczeń modelu. W wyniku rozmycia 
parametrów techniczno-ekonomicznych modelu WPL powstaje model RWPL 
z rozmytymi współczynnikami i prawymi stronami postaci ogólnej, którego 
deterministyczną postać przedstawiono w pracy (Budziński, Jankowski, 2002), gdzie 
maksymalizuje się trzy funkcje kryterialne. Poszukuje się wartości planu emisji 
Xj(i,g,m,d), który określa liczbę emisji jednostek reklamowych reklamodawcy j 
wariantu d emitowanych w grupie docelowej g ośrodka i dla w danym okresie 
czasu t. 

Maksymalizacja funkcji (1) pozwala na zwiększenie dochodów organizacji 
zarządzającej emisją reklam: 

{g;(x)= L (xt(i,g,m,d )*(k;' 1 (i,g,m,d )-z'/1(i,g,m,d J)) • max (l) 
zea 

Funkcja (2) maksymalizuje całkowity dochód ośrodków publikujących: 

Jg;(x)= L (xt 1(i,g,m,d )* zt 1 (i,g,m,d )) • max 
(2) 

Zen 

Dla maksymalizacji całkowitej liczby interakcji uzyskanych przez 
reklamodawców przyjęto funkcję (3): 

K 

Jg ;(x)= L, EbR j i,g ,m,d )+ L, L, E~R,J i,g ,m ,d) • max (3) 
zen k=-1 ZED 
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- koszt emisji pakietu p(j,m,d) dla grupy docelowej g 
w ośrodku i ponoszony przez firmę zarządzająca emisją, 

k;+1(i,g,m,d) - koszt emisji pakietu p(j,m,d) w ośrodku i dla grupy 
docelowej g ponoszony przez reklamodawców, 

K L 2,E~R,., (i,g,m,d) - rozmyty współczynnik skuteczności działań reklamodawcy 
•·1 2E" j w grupie docelowej g ośrodka i. 

Główne ograniczenia zadania decyzyjnego to ograniczone zasoby emisyjne 
w ośrodkach publikujących (4) i dostępny budżet reklamowy (5): 

lg " \ 1' " [ 1"1 ld'-' 1 l r ! ! f," X t (i' g ' m ' d ) - w:+ I ( g ' m ) * r/ ( g ' m ) ~ o 
g m J d 

(4) 

r, T (g,tn) - rozmyta liczba żądań jednostek reklamowych typu m dla grupy 
docelowej g w ośrodku i, w okresie czasu długości T, 

- rozmyty współczynnik planowanego wykorzystania zasobów 
w ośrodku i w okresie t. 

(5) 

kt(i,g ,m,d) _ rozmyta wartość budżetu reklamodawcy j dla okresu t+l. 

Weryfikacja modelu rozmytego wymagała w pierwszych fazach wyznaczenia 
parametrów techniczno-ekonomicznych oraz wartości ograniczeń . Dla 
parametryzacji modelu przyjęto rozmyte ograniczenia możliwości emisyjnych, 
budżetu oraz wartości rozmyte poszczególnych współczynników efektów 
bezpośrednich. Badania testujące przeprowadzono dla kryteriów globalnych 
i cząstkowych. Na podstawie danych pomiarowych zgodnie z podejściem (Frantti, 
2001) wyznaczono rozmyte zasoby emisyjne w ośrodkach P001-P006 (przykładowa 
reprezentacja graficzna na rys. 6). 

Na rysunku 7 przedstawiono reprezentację graficzną liczby rozmytej, która 
opisuje współczynnik efektów bezpośrednich efJ( 1, 1) reklamodawcy ROO 1 
w ośrodku publikującym P00 1. Przy konstruowaniu modelu uwzględniono 

możliwość określenia rozmytych wartości budżetu reklamowego dla 
poszczególnych etapów działań reklamowych. 
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Rysunek 6. Rozmyte zasoby 

emisyjne ośrodka P00 I. 

Rysunek 7. Rozmyty współczynnik 
ef1 dla R00 I w ośrodku P00 1. 

Rysunek 8. Budżet R00 I dla 
okresu planowania t. 

Rysunek 9. Rozmyty poziom 
aspiracji funkcjifgJ(x). 

Rysunek 10. Rozmyty poziom 
aspiracji funkcjifgi(x). 
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Rysunek 11. Rozmyty poziom 
aspiracji funkcjifgJ(x). 



Jarosław JANKOWSKI 

Przeprowadzono badania testujące modelu rozmytego dla kryteriów 
globalnych fgJ(x), fgi(x), fglx), które reprezentują odpowiednio dochód agencji 
reklamowej, zagregowany dochód ośrodków oraz zagregowane efekty 
reklamodawców. Dla kryteriów globalnych przyjęto rozmyte poziomy aspiracji 
przedstawione (przykładowo, rys. 9-11). Jako cel przyjęto poszukiwanie 
kompromisowego rozwiązania decyzyjnego (planu emisji), który umożliwi 

realizację poszczególnych kryteriów na zadowalającym poziomie. 

4. Wyniki modelowania rozwiązań decyzyjnych 

W oparciu o rozmyty model optymalizacji wielokryterialnej przedstawiony 
w podrozdziale i powyższe parametry rozmyte zbudowano model testujący, który 
wykorzystano dla poszukiwania rozwiązań decyzyjnych dla różnych parametrów 
pewności spełnienia ograniczeń. Dla rozwiązania modelu wykorzystano metodę 
zaproponowana przez J. Banasia (2002). Na wykresie 1 przedstawiono uzyskane 
wartości funkcji. 

= 
= = 
100:, 

500 

Wariant Wariant Wariant 

-.-Ooch5dąn:.łl 

.. ,•,. -8""YV100J 
_.,__ Ooch5d CISJ'od(ÓN 

1 2 s 4 s a 7 e 9 10 11 12 13 14 ,s ,s 11 ,a 19 m 21 22 Z3 24 25 26 v 28 29 3'.> 

Wykres 1. Modelowanie rozwiązań decyzyjnych przy rozmytych parametrach 
i ograniczeniach modelu. Źródło: obliczenia własne. 

W etapach 1-1 O dla nierówności, które opisują ograniczenia zasobów 
emisyjnych i budżetu przyjęto stopnie spełnienia ograniczeń 1: na poziomie 
zmiennym od 1 do 0.1 przy zerowych wartościach parametrów w(-r). Dla stopnia 
spełnienia nierówności na poziomie 1 (krok 1) uzyskano wartości, funkcji celu na 
poziomie przewyższającym rozmyte poziomy aspiracji. Rozwiązanie uzyskane 
w kroku 1 jest pierwszym sprawnym rozwiązaniem kompromisowym, 
wyznaczonym w taki sposób, aby jego ocena w przestrzeni kryterialnej była 

najbliższa rozwiązania idealnego. W etapach 11-20 dla 1:=l przyjęto zmienny 
stopień przynależności w(-r) - w 11 wynosił on 0.25, w 12 0.5 w 13 0.75 dla 
wszystkich ograniczeń zasobów emisyjnych i budżetu. W dalszej części procedury 
dialogowej (etapy 21-30) badano poziom realizacji funkcji celu przy zmiennych 
współczynnikach w(-r) dla poszczególnych ograniczeń. Przykładowo w kroku 26 dla 
ograniczeń zasobów emisyjnych w poszczególnych ośrodkach P001-P006 przyjęto 
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odpowiednio współczynniki {(1,0.25), (1,0.75), (1,0), (1,1), (1,0.5), (1,1)} a dla 
ograniczeń budżetu dla reklamodawców R001-R007 odpowiednio {(1,1), (1,0.5), 
(1,0.75), (1,0), (1,0.25), (1,0.75), (1,0.25)}. Rozwiązania decyzyjne w kroku 10 dla 
t=O. l zapewniają realizację rozmytych poziomów aspiracji na wysokich poziomach 
(wartości funkcji celu odpowiednio: fgJ(x)=2369, fglx) =3678, fgJ(x)=226964). 
Przykładową interpretację graficzną wybranych wyników przedstawiono na 
rysunkach 12-14. 

Rysunek 12. Poziom realizacji 
funkcji celu fgJ(x). 

Rysunek 13. Poziom spełnienia 
rozmytych ograniczeń zasobów 

emisyjnych w ośrodku P002. 

Rysunek 14. Poziom spełnienia 
rozmytych ograniczeń budżetu 

reklamodawcy R006. 

Dla rozwiązania 1 O uzyskano rozne poziomy spełnienia ograniczeń, 

przykładowo na rysunkach 60-62 przedstawiono poziomy spełnienia ograniczeń 
zasobów emisyjnych ośrodków P002, P004, P006. Przy wyborze rozwiązania 1 O 
istnieje duże ryzyko braku realizacji wyznaczonego poziomu funkcji celu z uwagi na 
bliskie zera prawdopodobieństwo wystąpienia tak wysokich zasobów emisyjnych 
w ośrodku P002. Uzyskane rozwiązanie praktycznie eliminuje wykorzystanie 
zasobów ośrodka P004. Dla ilustracji na rysunkach 15-17 przedstawiono poziom 
spełnienia ograniczeń zasobów emisyjnych uzyskanych w 12 etapie modelowania 
oraz poziom realizacji funkcji celufgJ(x). 
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Rysunek 15. Poziom realizacji 
funkcji celufgJ(x). 

Rysunek 16. Poziom spełnienia 
rozmytych ograniczeń zasobów 

emisyjnych w ośrodku P002. 

~ ~ 8 

Rysunek 17. Poziom spełnienia 
rozmytych ograniczeń budżetu 

reklamodawcy R004. 

Dla rozwiązania o niskim t charakterystyczne jest występowanie wysokiego 
ryzyka braku spełnienia ograniczeń zasobów emisyjnych oraz możliwość 

przekroczenia budżetu Dla rozwiązania w kroku 12 uzyskano niższe poziomy 
realizacji wszystkich funkcji celu (wartości funkcji celu odpowiednio: fgJ(x)=l 707, 
fgi(x)=3293, fglx)=l86954), jednak przyjęte współczynniki t=l i w('r)=0.5 dla 
ograniczeń zasobów emisyjnych oraz t=l i w(t)=0.5 dla budżetów reklamowych 
zapewniają wyższy poziom pewności spełniania ograniczeń zasobów emisyjnych 
i ograniczeń budżetu. W odniesieniu do rezultatów rzeczywistych uzyskano 
poprawę efektywności prowadzonych działań reklamowych oraz wzrost dochodów 
ośrodków publikujących przy zbliżonym poziomie dochodu firmy zarządzającej 

przebiegiem działań reklamowych. 

5. Podsumowanie 

Przedstawione postępowanie optymalizacyjne jest przykładem wykorzystania 
modelu rozmytego w planowaniu emisji reklam. Ujęcie zmienności warunków 
prowadzenia działań reklamowych i ocena pewności realizacji uzyskanych 
w modelowaniu wyników pozwala na szerszy zakres wspomagania decyzji 
w stosunku do rozwiązań deterministycznych. Decydent ma możliwość wyboru 
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rozwiązań z punktu widzenia możliwości ich realizacji, przy określonym poziomie 
pewności. Umiejscowienie uzyskanych rozwiązań na tle poziomów aspiracji 
z uwzględnieniem pewności ich realizacji daje możliwość oceny rozwiązań z punktu 
widzenia preferencji decydenta. Uzyskane rozwiązania, z uwagi na możliwość 

oceny pewności ich realizacji w zmiennym środowisku, wskazują na możliwość 
wykorzystania rozmytych metod optymalizacji wielokryterialnej w systemie 
wspomagania decyzji w planowaniu emisji reklam w Internecie. Wykorzystanie 
kryteriów globalnych umożliwia pozyskiwanie rozwiązań decyzyjnych, które 
zapewniają realizację określonych celów bez podziału na poszczególnych 
reklamodawców czy ośrodki publikujące. Rozwiązania te mogą prowadzić do 
eliminacji emisji w ośrodkach o niskiej efektywności czy zapewnić zwiększony 
udział emisji reklamodawców, którzy uzyskują relatywnie wysokie efekty. Mogą 
być one zastosowane w planowaniu strategicznym przy poszukiwaniu rozwiązań, 
które zapewnią jak najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów oraz stanowić 
podstawę do oceny zasobów emisyjnych z punktu widzenia osiąganych efektów. 
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