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Przedmowa
Prezentowana publikacja jest zbiorem tekstów zawierających rezultaty badań i prac
naukowych młodych pracowników naukowych zajmujących się szeroko rozumianymi badaniami operacyjnymi. Teksty te w postaci referatów naukowych zostały
przedstawione na XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora
Władysława Bukietyńskiego pod tytułem: Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych, która odbyła się w październiku 2008 r., w Zamku na Skale, w
Trzebieszowicach koło Lądka Zdroju. Na tej konferencji, jak i w trakcie poprzednich, referują młodzi pracownicy przed grupą profesorów, co umożliwia prezentację nowych pomysłów i przemyśleń, a uwagi, nierzadko krytyczne, pozwalają na
ich doskonalenie.
Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim pracownicy katedr Badań
Operacyjnych Akademii Ekonomicznych Katowic i Wrocławia oraz Uniwersytetu
Łódzkiego. Nie zabrakło również pracowników innych ośrodków naukowych w
Polsce, takich jak Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Politechnika Radomska.
Współczesne tendencje to przede wszystkim algorytmy genetyczne, metody
DEA, sztuczne sieci neuronowe i teoria chaosu. Wysłuchaliśmy więc i tym razem
referatów na te tematy, a także inne, równie interesujące, jak np. problemy dominacji stochastycznej w podejmowaniu decyzji, metody wielokryterialne czy zagadnienia preferencji i ryzyka.
Dyskusje, toczone również poza salą konferencyjną, stanowiły często inspirację do
dalszych badań i ewentualnej korekty dotychczasowych kierunków badawczych.
Przedstawiając 25 referatów z tej konferencji, mamy nadzieję, że przyczynią
się one do wzbogacenia wiedzy Czytelników i dalszej popularyzacji nowoczesnych
zagadnień dotyczących podejmowania decyzji i będą zachętą do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie badań operacyjnych.
Pragniemy również podziękować recenzentom tego zeszytu, którzy zadali sobie trud przeczytania i przyczynili się do ulepszenia tekstów wielu artykułów.
Juliusz Siedlecki
Piotr Peternek

