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Streszczenie. W pracy przedstawiono sposób wspomagania procesu złożonych ne-
gocjacji dwustronnych. Każda ze stron ma wiele celów. Proces negocjacji modeluje się
przy pomocy optymalizacji wielokryterialnej. Wspomaganie procesu negocjacji polega
na interaktywnym prowadzeniu procesu wyboru kolejnych propozycji rozwiązań. Wy-
bór kolejnych rozwiązań dokonuje się przez rozwiązywanie problemu z parametrami,
które określają aspiracje każdej ze stron biorących udział w negocjacji i ocenie przez
strony otrzymywanych rozwiązań.

1. Wprowadzenie

W pracy przedstawiono sposób wspomagania złożonych negocjacji dwustronnych.
W negocjacjach występują dwie strony z wieloma przedmiotami. Proces negocjacji po-
lega na uzgadnianiu decyzji przez strony w sytuacji odmiennych interesów. Proces taki
charakteryzuje się brakiem jednoznacznej definicji najlepszego rozwiązania i konieczno-
ścią uwzględniania preferencji stron w określaniu rozwiązania. Proces negocjacji mode-
luje się przy pomocy optymalizacji wielokryterialnej. Wspomaganie procesu negocjacji
polega na interaktywnym prowadzeniu procesu wyboru kolejnych propozycji rozwiązań.
Wybór kolejnych rozwiązań dokonuje się przez rozwiązywanie problemu z parametrami,
które określają aspiracje stron biorących udział w negocjacji i ocenie otrzymywanych
rozwiązań. Strony przedstawiają swoje propozycje dotyczące przedmiotów negocjacji,
które stanowią parametry zadania optymalizacji wielokryterialnej. Następnie oceniają
otrzymane rozwiązanie: akceptując je lub odrzucając. W drugim przypadku strony poda-
ją nowe propozycje - nowe wartości parametrów i problem jest rozwiązywany ponownie
dla nowych parametrów.

Proces wyboru rozwiązania nie jest procesem jednorazowym, ale iteracyjnym proce-
sem uczenia się stron o problemie negocjacyjnym.
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2. Negocjacje

Negocjacje to proces uzgadniania decyzji w sytuacjach o odmiennych interesach stron.
Celem negocjacji jest zrozumienie interesów i odmienności stron i wykorzystanie tej
odmienności do znalezienia dobrego rozwiązania.

Negocjacje pojawiają się wtedy, gdy:

- istnieje różnica interesów,
- rozwiązanie nie jest oczywiste,
- istnieje możliwość kompromisu.

Strony uczestniczące w negocjacjach mogą coś zyskać dogadując się między sobą, niż
gdyby działały oddzielnie bez porozumienia. Negocjacje prowadzi się, aby doprowadzić
do rezultatu korzystniejszego niż ten, który można osiągnąć bez negocjacji.

Negocjacje, jako metoda dochodzenia do porozumienia, zawierają elementy kooperacji
i konkurencji. Element kooperacji wynika z faktu, że strony szukają porozumienia i aby
je osiągnąć siadają do rozmów. Element konkurencji wynika z faktu, że strony starają
się uzyskać jak najlepszy dla nich rezultat.

W większości przypadków, strony negocjując są w stanie uzyskać najlepsze wyniki
nie poprzez konfrontację, ale przez współpracę. Jednak przyjęcie kooperacji jako jedy-
nej możliwej strategii stwarza drugiej stronie możliwość gry ”nie fair”, i w rezultacie
uzyskanie nadmiernych korzyści.

Zadaniem systemu wspomagania procesu negocjacji jest znalezienie odpowiedniej pro-
porcji między tymi dwoma elementami. Proces negocjacji jest wtedy procesem poszuki-
wania rozwiązania, które pogodzi interesy obu stron.

3. Modelowanie procesu negocjacji

W procesie negocjacji, strony, w drodze wymiany informacji i argumentów, dążą do
wyboru pewnej decyzji, która będzie akceptowana przez obie strony. Każda propozycja
w negocjacjach jest oceniana przez każdą ze stron przy pomocy swojej funkcji oceny.
Funkcje te oceniają stopień realizacji każdego przedmiotu negocjacji przez obie strony.

Strony zaczynają negocjacje od pewnego punktu odniesienia i chcą znaleźć rozwiąza-
nie dla nich lepsze.

Proces dwustronnych negocjacji modeluje się wprowadzając zmienną decyzyjną, która
opisuje rozwiązanie oraz dwie funkcje oceny, które stanowią kryterium oceniające decyzje
z punktu widzenia każdej ze stron.

Przyjmujemy następujące oznaczenia:
strona 1 i strona 2 - strony w negocjacjach,
n - ilość przedmiotów do negocjacji,
x ∈ X0 - rozwiązanie - decyzja, którą mają uzgodnić strony, należąca do zbioru decyzji

dopuszczalnych, X0 ⊂ Rn, X = (x1, x2, ..., xn) - każda współrzędna xi, i = 1, ..., n określa
i-ty przedmiot negocjacji,

f1 : X0 → Rn - funkcja oceny decyzji przez stronę 1, f1 = (f11, f12, ..., f1n) - funkcja
wektorowa określająca stopień realizacji rozwiązania x przez stronę 1,

f2 : X0 → Rn - funkcja oceny decyzji x przez stronę 2, f2 = (f21, f22, ..., f2n) -
funkcja wektorowa określająca stopień realizacji rozwiązania x przez stronę 2.
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Problem wyboru rozwiązania ma charakter wielokryterialny. Decyzje są scharaktery-
zowane przez dwie wektorowe funkcje oceny. Polepszenie jednej składowej każdej funkcji
powoduje pogorszenie jednej lub kilku składowych drugiej funkcji.

Chcemy znaleźć takie rozwiązanie, które byłoby akceptowalne przez obie strony. Aby
wyznaczyć takie rozwiązanie należy stosować metody optymalizacji wielokryterialnej.

Proces negocjacji rozpatruje się jako zadanie optymalizacji wielokryterialnej o dwóch
funkcjach f1, f2:

(1) max
x
{(f1(x), f2(x)) : x ∈ X0},

gdzie:
x ∈ X - wektor zmiennych decyzyjnych,
f = (f1, f2) - funkcja wektorowa przekształcająca przestrzeń decyzji X0 w przestrzeń

ocen Y0 ⊆ R2n,
X0 - zbiór decyzji dopuszczalnych.
Zadanie (1) polega na znalezieniu takiej decyzji dopuszczalnej x ∈ X0, dla której 2n

ocen przyjmuje jak najlepsze wartości.
Zadanie (1) rozpatruje się w przestrzeni ocen, tzn. rozpatruje się następujące zadanie:

(2) max
x
{y = (y1, y2) : y ∈ Y0},

gdzie:
x ∈ X - wektor zmiennych decyzyjnych,
y = (y1, ..., y2n) - wektorowy wskaźnik jakości, poszczególne współrzędne yi,

i = 1, ..., 2n reprezentują pojedyncze, skalarne kryteria,
Y0 = f(X0) - zbiór dopuszczalnych wektorów ocen.
Zbiór rezultatów osiągalnych Y0 dany jest w postaci niejawnej - poprzez zbiór decyzji

dopuszczalnych X0 i odwzorowanie modelu f , Y0 = f(X0). Aby wyznaczyć wartość y
potrzebna jest symulacja modelu y = f(x).

Celem zadania jest wybór najlepszego rozwiązania - pomoc w znalezieniu właściwego
rozwiązania.

4. Optymalność w sensie Pareto

W optymalizacji wielokryterialnej ważny jest nie cały zbiór Y0, ale tylko jego od-
powiednia część. Interesujące są nie wszystkie elementy zbioru Y0, ale tylko elementy
niezdominowane, czyli tak zwane rezultaty Pareto-optymalne.

Rezultaty Pareto-optymalne (niezdominowane) są definiowane w następujący sposób:

(3) Ŷ0 = {ŷ ∈ Y0 : (ŷ + D̃) ∩ Y0 = ∅},

gdzie: D̃ = D\{0} - stożek dodatni bez wierzchołka. Jako stożek dodatni można przyjąć
D̃ = Rm

+ [3], [4], [5], [6].
Rezultaty Pareto-optymalne to takie, w których nie można poprawić jednej współ-

rzędnej rozwiązania bez pogarszania innej lub innych współrzędnych.
Decyzję x̂ ∈ X0 nazywa się decyzją efektywną (Pareto-optymalną), jeśli odpowiada-

jący jej wektor ocen ŷ = f(x̂) jest wektorem Pareto-optymalnym.
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5. Skalaryzacja problemu

Metodą wyznaczania poszczególnych rozwiązań Pareto-optymalnych jest rozwiązy-
wanie parametrycznej skalaryzacji zadania wielokryterialnego. Jest to zadanie optyma-
lizacji jednokryterialnej specjalnie utworzonej funkcji skalaryzującej dwóch zmiennych -
wskaźnika jakości y ∈ Y i parametru sterującego ȳ ∈ Ω ⊂ Rm o wartości rzeczywistej
tzn. funkcji s : Y × Ω → R1. Parametr ȳ jest w dyspozycji użytkownika, co umożliwia
mu przeglądanie zbioru rozwiązań wielokryterialnych.

Aby wyznaczyć rozwiązanie Pareto-optymalne zadania wielokryterialnego rozwiązuje
się skalaryzację tego zadania z funkcją skalaryzującą s : Y × Ω → R1:

(4) max
x∈X0

{s(f(x), ȳ) : x ∈ X0} = max
x∈X0

{s(y, ȳ) : x ∈ X0}.
Rozwiązanie optymalne zadania (4) powinno być rozwiązaniem zadania wielokryte-

rialnego.
W pracy stosuje się funkcję skalaryzującą o postaci:

(5) s(y, ȳ) min
1�i�m

(yi − ȳi) + ε ·
m∑

i=1

(yi − ȳi),

gdzie:
y = (y1, ..., ym) - wektorowy wskaźnik jakości; poszczególne współrzędne yi,

i = 1, ..., m reprezentują pojedyncze, skalarne kryteria,
ȳi - poziomy aspiracji dla poszczególnych kryteriów, i = 1, ..., m,
ε - arbitralnie mały, dodatni parametr regularyzacyjny.
Taką funkcję skalaryzującą nazywa się funkcją osiągnięcia. Maksymalizacja takiej

funkcji ze względu y ∈ Y0 wyznacza rozwiązanie Pareto-optymalne ŷ i generującą ją
decyzję efektywną x̂. Wyznaczone rozwiązanie Pareto-optymalne ŷ zależy od wartości
poziomów aspiracji ȳi, i = 1, ..., 2n [2], [6], [7], [8].

Wartości optymalne tej funkcji mogą być wykorzystane nie tylko do obliczania roz-
wiązań Pareto-optymalnych, lecz także do oceny osiągalności danego punktu aspiracji ȳ.
Jeśli maksimum funkcji osiągnięcia s(y, ȳ) jest ujemne, to punkt aspiracji ȳ nie jest osią-
galny, natomiast punkt maksymalny ŷ tej funkcji jest rezultatem Pareto-optymalnym
w pewnym sensie równomiernie najbliższym do punktu ȳ. Jeśli maksimum funkcji osią-
gnięcia s(y, ȳ) jest równe zero, to punkt aspiracji ȳ jest osiągalny i Pareto-optymalny.
Jeśli maksimum funkcji osiągnięcia s(y, ȳ) jest dodatnie, to punkt aspiracji ȳ jest osią-
galny, natomiast punkt maksymalny ŷ tej funkcji jest rezultatem Pareto-optymalnym
w pewnym sensie równomiernie polepszony do punktu ȳ [3], [4], [5], [6].

6. Metoda wyboru rozwiązania

Rozwiązaniem zadania optymalizacji wielokryterialnej jest cały zbiór rozwiązań efek-
tywnych. W celu rozstrzygnięcia danego problemu należy wybrać jedno rozwiązanie,
które będzie oceniane przez obie strony. Zbioru decyzji Pareto-optymalnych nie moż-
na traktować jako ostatecznego rozwiązania problemu decyzyjnego. Ze względu na to,
że rozwiązaniem Pareto-optymalnym jest cały zbiór rozwiązań, strony dokonują wy-
boru rozwiązania przy pomocy interaktywnego systemu komputerowego. System taki
umożliwia sterowany przegląd zbioru rozwiązań. Na podstawie podawanych przez stro-
ny wartości parametrów sterujących system przestawia różne rozwiązania efektywne do
analizy, odpowiadające bieżącym wartościom parametrów sterujących. Przetwarza dane
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i dostarcza odpowiedniej informacji stronom. System pozwala sprawdzić skutki każdej
decyzji dopuszczalnej oraz pomaga w znalezieniu rozwiązania, które jest najlepszym dla
osiągnięcia celów podawanych przez obie strony.

Sposób wspomagania wyboru rozwiązania jest procesem iteracyjnym, polegającym na
przemiennym wykonywaniu:

1. interakcji z systemem - strony określają swoje propozycje w negocjacjach jako
poziomy aspiracji ȳ1 i ȳ2 dla poszczególnych przedmiotów negocjacji;

2. obliczeń - dających kolejne rozwiązania Pareto-optymalne;
3. oceny otrzymanego rozwiązania - strony mogą zaakceptować rozwiązanie lub nie.

W drugim przypadku strony składają nowe propozycje - podają nowe wartości
swoich poziomów aspiracji i następuje wyznaczenie kolejnego rozwiązania (po-
wrót do punktu 2).

Wybór rozwiązania nie jest pojedynczym aktem optymalizacji, ale dynamicznym pro-
cesem poszukiwania rozwiązań, w trakcie których strony uczą się i mogą zmienić swoje
preferencje. Te poziomy aspiracji są określane adaptacyjnie w procesie uczenia się. Proces
ten kończy się, gdy strony znajdą taką decyzję, która pozwala na osiągnięcie rezultatów
spełniających ich aspiracje lub w pewnym sensie najbliższych do tych aspiracji.

Porównując otrzymane rozwiązanie ŷ ze swoim punktem aspiracji ȳ1 i ȳ2 każda ze
stron ma informacje o tym, co jest a co nie jest osiągalne i jak daleko leżą propozycje
stron ȳ1 i ȳ2 od rozwiązania ŷ. Pozwala to stronom na odpowiednią modyfikację swoich
propozycji - swojego nowego punktu aspiracji.

Metoda nie zastępuje stron w wyborze rozwiązania. Całym procesem wyboru rozwią-
zania sterują obie negocjujące strony. Sposób ten nie narzuca obu stronom gotowego
rozwiązania. Strony uczą się w trakcie problemu negocjacyjnego.

Sposób wyboru rozwiązania przestawiony jest na rysunku 1.

Rysunek 1. Sposób wyznaczania rozwiązania

Taki sposób wyznaczania rozwiązania nie narzuca stronom żadnego sztywnego scena-
riusza i dopuszcza możliwość modyfikacji preferencji stron w rozwiązywania problemu
negocjacyjnego. W tym sposobie wyznaczania rozwiązania strony spełniają rolę nad-
rzędną. Komputer nie zastępuje stron w wyborze rozwiązania. Całym procesem wyboru
rozwiązania sterują obie strony.
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7. Zakończenie

W pracy przedstawiono sposób wspomagania procesu negocjacji oparty na anali-
zie wielokryterialnej. Metodą znajdowania decyzji wielokryterialnych jest optymaliza-
cja specjalnej funkcji skalaryzującej - funkcji osiągnięcia. Jako parametrów sterujących
używa się poziomów aspiracji, które są dobrze rozumiane przez strony biorące udział
w negocjacjach. Taka parametryczna skalaryzacja pozwala wyznaczać decyzje zgodne
z preferencjami decydenta.

Metoda nie zastępuje stron w wyborze rozwiązania. Całym procesem wyboru rozwią-
zania sterują obie negocjujące strony.
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SUPPORT OF BILATERAL COMPLEX NEGOTIATION

ANDRZEJ ŁODZIŃSKI

Abstract. The article presents the way of support of bilateral complex negotiation. Each party has
many aims. Negotiation process is model with the help of multicriterial optimization. Support of the ne-
gotiation process rely on an interactive conduct process of another solutions proposition choice. Choice
of another solutions is made by solving of problem with parameters, which determine aspirations both
parties, participate in negotiations, and by estimation obtained solutions by each party.


