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Wykorzystanie samouczących się sieci neuronowych 
w analizie zachowań zakupowych i identyfikacji ich 

wzorców wśród konsumentów w wieku 60 lat i więcej
Wykorzystanie samouczących się sieci neuronowych…

Wstęp
Z początkiem XXI wieku marketingowcy na całym świecie stanęli przed 

kolejnym wyzwaniem. Związane jest ono z wyłanianiem się nowego seg-
mentu rynkowego, zwanego „srebrnym rynkiem” (silver market). Jego 
kształtowanie jest wynikiem sukcesywnego przebudowywania się struk-
tury demograficznej zarówno krajów rozwiniętych, jak i rozwijających 
się. Ten uniwersalny i globalny proces polega na dynamicznym wzroście 
liczby osób w wieku 60 i więcej. Spowodowany został wydłużeniem się 
przeciętnej długości życia ludności w wyniku m.in. poprawy warunków 
bytowych i postępu medycznego, końcowo prowadząc do wyewoluowa-
nia kolejnego segmentu konsumenckiego. Wstępne badania na świecie 
(szczególnie w USA i Europie Zachodniej) sugerują, iż segment ten cechuje 
swoista specyfika i autonomia w obszarze potrzeb i zachowań nabywczych. 
Zrozumienie rynku srebrnych osób (silver citizen market) wymaga pogłębio-
nej wiedzy o postawach i stylu życia seniorów, aczkolwiek marketingowcy 
wciąż zajmują się tym lukratywnym rynkiem nieefektywnie [de Asis, 2007], 
jeśli w ogóle jest on pod ich obserwacją czy świadomą eksploracją. Rynek 
seniorów rozpatrywany jest najczęściej przez producentów kosmetyków, 
farmaceutyków oraz dostawców usług medycznych [Badowska, Rogala, 
2016]. Zdecydowanie rzadziej (jeśli kiedykolwiek) jest rynkiem docelo-
wym dla dóbr i usług technologicznych. Jednakże w świetle koncepcji 
srebrnej gospodarki (silver economy) akcentowanej przez Komisję Euro-
pejską [2015], w której rozwój wysokich technologii stanowi nieodzowny 
element, problematyka wzrostu potrzeb osób starszych może być pozy-
tywnym impulsem do dalszego rozwoju przedsiębiorstw w skali lokalnej, 
jak i globalnej. Tym samym może stać się ona nowym źródłem inspiracji 
dla przedsiębiorstw dotąd niedostrzegających rosnącego popytu ze strony 
starszych konsumentów.
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Jednakże nadal w teorii i praktyce brakuje wystarczającej wiedzy o zacho-
waniach konsumentów w wieku 60 i więcej, co stanowi istotną barierę dla 
zrozumienia tej specyficznej nowo kształtującej się grupy nabywczej. Celem 
niniejszego artykułu jest identyfikacja wzorców zachowań zakupowych 
osób w wieku 60 i więcej w obszarze produktu technologicznego na przy-
kładzie telefonu komórkowego typu smartfon. Do identyfikacji wzorców 
zakupowych wykorzystano sztuczną sieć neuronową typu GNG [Fritzke, 
1994]. Sieć GNG jest efektywnym narzędziem analizy wielowymiarowych 
zbiorów danych, która znajduje szerokie zastosowanie w grupowaniu, 
w klasyfikacji i w poszukiwaniu wzorców. W badaniu wykorzystano dane 
pierwotne, pozyskane w ramach badań sondażowych zrealizowanych 
w latach 2014–2015 wśród uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w województwie pomorskim1.

Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do cyklu poświęconego bada-
niom wzorców zachowań konsumentów w wieku 60 i więcej przy wykorzy-
staniu sieci neuronowych. Składa się on z czterech części, z których dwie 
pierwsze posłużyły prezentacji przeglądu literatury przedmiotu, następne 
zaś analizie wyników badania i podsumowaniu rozważań.

1. Konsumenci 60 i więcej w świetle kształtowania się 
srebrnego rynku

Proces starzenia się społeczeństw jest wyzwaniem ogólnoświatowym, 
szczególnie zauważalnym w Europie XXI wieku. Stary Kontynent stanął 
przed zjawiskiem kształtowania się nowego porządku demograficznego 
[van de Kaa, 2008, za: Niewiadomska, Sobolewska-Poniedziałek, 2015]. 
Zmiana profilu demograficznego w Unii Europejskiej widoczna jest w pod-
noszącej się wartości mediany wieku tej populacji, która na przełomie lat 
2000–2013 wzrosła o 3,9 lat, osiągając poziom 41,9 lat [Pauhofova, Dova-
lova, 2015, s. 191]. Przewiduje się, że proces ten będzie się sukcesywnie 
pogłębiał, prowadząc do wzrostu mediany w 2050 r. do 46 lat i w 2100 r. 
do 47 lat [Niewiadomska, Sobolewska-Poniedziałek, 2015, s. 69]. W Polsce 
oczekuje się również wzrostu intensywności tego zjawiska, w roku 2030 
mediana wieku wynosić będzie 46,1 lat, zaś w 2050 już 51,8 lat. Tym samym 
plasując populację Polaków na 10 miejscu wśród najstarszych społeczeństw 
świata [ONZ, 2015].

Zaobserwowana dynamika zmian demograficznych wśród Europej-
czyków stanowi dylemat w obszarze rozwoju gospodarczego kontynentu. 
1 Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) przy Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku. Filie 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku UG: Pruszcz Gdański i Pelplin; Kościerski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku; UTW w Gdyni przy Centrum Aktywności Seniora; UTW 
w Sopocie, UTW w Malborku. Badanie w oddziałach UTW w województwie pomorskim 
trwało 12 miesięcy.
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Jednym z zaproponowanych rozwiązań, wychodzącym naprzeciw tej nega-
tywnej tendencji, jest rozwijana i propagowana przez Komisję Europejską 
koncepcja srebrnej gospodarki. Jej istotą jest wykorzystanie ekonomicznych 
możliwości pojawiających się w wyniku zaistnienia publicznych i prywat-
nych wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa oraz istnienia 
swoistych potrzeb ludności w wieku 50 i więcej, i jako takich wchodzą-
cych w skład ogólnego rynku konsumenckiego, jednakże cechujących się 
istotnymi różnicami we wzorcach i priorytetach wydatkowania środków 
[Komisja Europejska, 2015].

Z wąskiego rozumienia koncepcji srebrnej gospodarki wyłania się idea 
srebrnego rynku oraz srebrnego przemysłu, w których główny nacisk poło-
żono na dostosowanie oferowanych na rynku towarów (i usług) do wyma-
gań i potrzeb osób starszych [Niewiadomska, Sobolewska-Poniedziałek, 
2015]. Te zaś z kolei generują zachowania konsumenckie rozumiane jako 
działania związane z poszukiwaniem, zakupem, użytkowaniem oraz oceną 
dóbr i usług, które mają zdolność do zaspokojenia potrzeb [Rosa, Perenc, 
2011] wynikających z indywidualnego odczuwania potrzeb, i obejmujących 
całokształt obiektywnie i subiektywnie określonych, racjonalnych i emo-
cjonalnych, świadomych i nieświadomych posunięć w trakcie podejmo-
wania decyzji na rynku dóbr konsumpcyjnych oraz w czasie konsumpcji 
[Rudnicki, 2001, s. 15].

Wśród determinantów zachowań nabywców wyróżnia się czynniki 
ekonomiczne, marketingowe, kulturowe, społeczne, psychologiczne i oso-
bowościowe [Rosa, Perenc, 2011]. W grupie tych ostatnich wielu badaczy 
przedmiotu jako istotną zmienną wskazuje wiek konsumentów. Wyko-
rzystywanie demograficznych zmiennych dla poznania i profilowania 
konsumentów ma długą tradycję [Roscoe i inni, 1977] i są to parametry 
często stosowane przez marketingowców ze względu na łatwość ich uży-
cia [Schewe, 1988]. Wiek chronologiczny jest najczęściej wykorzystywany 
jako zmienna do wydzielania i analizy segmentów rynkowych. Jakkolwiek 
zmienne demograficzne są tylko dobrym punktem startu do przeprowa-
dzania analiz zachowań osób starszych [Ong i inni, 2008, s. 694]. Na przy-
kład badania psychologiczne wskazują, że wiele osób w wieku starszym 
nie identyfikuje się z wiekiem metrykalnym, czując się o wiele młodziej 
[Szmigin, Carrigan, 2000]. Ponadto starsi konsumenci mogą wyrażać szero-
kie spektrum różnorodnych tożsamości, których zrozumienie jest pożądane 
celem tworzenia lepszych działań marketingowych [Szmigin, Carrigan, 
2001]. Starsi konsumenci wydają się być różni od konsumentów młodszych 
wiekiem z powodu odmiennych motywów i zachowań osób starszych 
[Moschis i inni, 2004]. Przykładowo, starsze kobiety chętniej szukają infor-
macji, próbują nowych marek i dokonują zakupów mniej ostrożnie niż 
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młodsze klientki [Birtwistle, Tsim, 2005]. Starsi konsumenci akceptują nowe 
zwyczaje lub nabywają nowy produkt, dopiero gdy odczuwają wrażenie 
uzyskiwania wymiernych korzyści z ich nabycia [Schiffman, Sherman, 
1991]. Konsumenci starsi wiekiem nie kupują innowacji dla ich nowości; 
prawdopodobnie są oni wobec nich bardziej krytyczni, dokonując porów-
nania konkretnej oferty z konkurencyjnymi propozycjami [Laventhal, 1997; 
Lunsford, Burnett, 1992; Szmigin, Carrigan, 2000]. Ponadto są istotnie 
wrażliwi na komunikaty typu „word-of-mouth” [East i inni, 2014].

Tak zwany srebrny rynek jest segmentem lukratywnym [de Asis, 
2007]. W roku 2010 w ujęciu globalnym wartość wydatków konsumentów 
w wieku 60 i więcej wynosiła 8 bln USD, a szacunkowe dane sugerują, że 
w roku 2020 wyniosą 15 bln USD [AT Kearney, 2010]. Konsumenci tego 
segmentu dysponują wolnymi środkami i nie wahają się z nich korzy-
stać [Reisenwitz, Iyer, 2007] i tak np. w krajach rozwiniętych ta grupa nie 
ponosi obciążeń z tytułu utrzymania dzieci i zobowiązań hipotecznych 
[Myers, Lumbers, 2008].

Wciąż jednak pokutuje powszechne przekonanie, że rynek konsumen-
tów 60 i więcej jest nieatrakcyjny dla przedsiębiorstw dostarczających 
rozwiązań opartych o technologie informacyjne [Hough, Kobylanski, 2009]. 
Starsze osoby powinny być wspierane w nowych technologiach poprzez 
wyposażanie ich w niezbędne informacje, wsparcie edukacyjne, jak rów-
nież kastomizację produktów komunikacyjnych, aby dopasować je do 
specyficznych potrzeb tej grupy nabywczej [Hassan i inni, 2017].

Zatem istotne jest zrozumienie wzorców zachowań starszych kon-
sumentów, jak również kryteriów ewaluacyjnych, jakimi posługują się 
w procesach decyzyjnych na rynku osoby starsze, co pozwoli na generalne 
zrozumienie szerokich zmian zachowań konsumpcyjnych obserwowanych 
na srebrnym rynku [Ong i inni, 2008].

2. Samouczące się sieci neuronowe w analizie i identyfikacji 
wzorców zakupowych

Samouczenie się sieci neuronowych to bezwzorcowy proces odwzorowa-
nia wielowymiarowej przestrzeni wejściowej obiektów w niskowymiarową 
przestrzeń małej liczy jednostek funkcjonalnych, neuronów, z zachowa-
niem topograficznego podobieństwa obiektów. Sztuczna sieć sama z siebie 
doskonali sposób rozwiązywania określonego zadania, nie mając do dys-
pozycji wzorców zadań wraz z rozwiązaniami. Okazuje pewien poziom 
samoorganizacji. Dążenie do samoorganizacji jest cechą samouczącej się 
sieci neuronowej. Proces samouczenia i samoorganizacji zachodzi tylko 
wtedy, jeśli w wejściowym ciągu danych uczących istnieje pewna prawi-
dłowość, na której może oprzeć się sieć [Tadeusiewicz, 1998; Duch i inni, 



 Wykorzystanie samouczących się sieci neuronowych… 299

2000; Masters, 1995]. Jedną z bardziej znanych nienadzorowanych modeli 
sztucznych sieci neuronowych jest sieć typu GNG (Growing Neural Gas), 
zaproponowana w 1994 r. przez B. Frtizke [Fritzke, 1994]. Wykorzystywana 
jest przede wszystkim do grupowania wielowymiarowych zbiorów danych. 
Sieć GNG z założenia nie posiada stałej czy założonej a priori struktury. 
Struktura sieci tworzona jest w procesie samouczenia się sieci, począwszy 
od struktury najprostszej, złożonej jedynie z dwóch neuronów, do struk-
tury bardziej złożonej. W procesie samouczenia struktura sieci zmienia się 
dynamicznie w taki sposób, że nowe neurony są wstawiane do sieci jedynie 
w tym miejscu sieci, w którym występuje największy błąd rozpoznawania 
wzorców (tj. błąd kwantyzacji). Dla sieci ustalana jest jedynie maksymalna 
złożoność sieci (tj. maksymalna liczba neuronów), a także maksymalny wiek 
neuronów, które nie biorą udziału w procesie samouczenia. W początkowej 
fazie procesu samouczenia, gdy sieć reprezentowana jest przez niewielką 
liczbę neuronów, zmiany położenia neuronów w sieci są szybkie i relatywnie 
duże. Zmiany te są coraz mniej gwałtowne, aż w końcowej fazie następuje 
uspokojenie sieci GNG. Podstawowe własności sieci GNG przedstawiono 
w tablicy 1. Sieć GNG znajduje dzisiaj zastosowanie w różnych dziedzinach 
i dyscyplinach nauki, np. w grupowaniu, analizie zwyczajów zakupowych 
[Decker, Monien, 2003; Decker, 2005; Migdał-Najman, 2011] w diagnostyce 
medycznej [Netto i inni, 2012], w rozpoznawaniu wzorców: kształtu liter 
[Datta i inni, 2001], konturów obrazu, detekcji ruchu, procesie kontroli urzą-
dzeń, naukach społecznych i innych [Memmert, Perl, 2009].

Tablica 1. Własności sieci GNG
Własności Sieć GNG

Struktura sieci zmienna
Liczba krytycznych parametrów sterujących 4
Jakość grupowania przy optymalnych 
parametrach

znakomita

Szybkość uczenia szybka
Wymagania pojemności pamięci mała
Dowolna konfiguracja skupień tak
Martwe neurony nie
Skręcenie się sieci nie
Rozmycie skupień dopuszczalne (możliwe 

połączenie sąsiednich skupień)
Skupienia nieseparowalne niedopuszczalne (połączenie 

wszystkich nieseparowalnych 
skupień)

Wizualizacja danych wielowymiarowych nie
Wizualizacja sieci nie

Źródło: Opracowanie własne.
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Do identyfikacji wzorców zakupowych uczestników Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku wykorzystano sieć GNG. Przy budowie sieci GNG testowano 
następujące parametry: parametr lambda = 190 (jest to liczba iteracji, po 
której jest wstawiany nowy neuron do sieci), maksymalny wiek połączenia 
= 288 (informujący o tym, ile iteracji pozostaje w sieci neuron, który się nie 
uczy), krok uczenia neuronu zwycięzcy = 0,05, krok uczenia neuronów 
połączonych ze zwycięzcą = 0,0006. Analizowana sieć GNG składała się 
z 79 neuronów2.

3. Zachowania i wzorce zakupowe konsumentów 60 i więcej 
nabywających telefony komórkowe typu smartfon

Celem badania była identyfikacja wzorców zachowań zakupowych osób 
w wieku 60 i więcej w obszarze produktu technologicznego na przykła-
dzie telefonu komórkowego typu smartfon. Za przedmiot badania obrano 
następujące trzy obszary: generalne zachowanie konsumentów podczas 
zakupu nowego produktu; generalne zachowanie konsumentów podczas 
zakupu produktu innowacyjnego i generalne zachowanie konsumentów 
podczas zakupu produktu innowacyjnego „smartfon”.

Do pomiaru powyższych konstruktów użyto 16 zmiennych opisujących: 
generalne zachowanie konsumentów podczas zakupu nowego produktu; 
postawy konsumentów wobec innowacyjnego produktu; używanie lub 
nieużywanie telefonu komórkowego; identyfikację użytkowania typu tele-
fonu komórkowego; rodzaje zachowań konsumentów podczas zakupu 
telefonu komórkowego typu smartfon; postawy konsumentów wobec 
telefonu komórkowego typu smartfon; relatywny czas rozpoczęcia użyt-
kowania przez konsumentów nowości w odniesieniu do zachowań osób 
z otoczenia; zainteresowanie zakupem nowej wersji telefonu komórkowego 
typu smartfon; relatywną częstotliwość zakupu nowości w odniesieniu 
do doświadczeń otoczenia; rozważenie zakupu nowej wersji produktu 
bez pozyskanej wiedzy o jej cechach; relatywną szybkość rozpoczęcia 
użytkowania nowości w odniesieniu do otoczenia; relatywną szybkość 
pozyskiwania wiedzy o nowej wersji produktu w odniesieniu do otoczenia; 
zainteresowanie nowinkami technologicznymi w telefonii komórkowej; 
częstotliwość odwiedzania działów w sklepach/supermarketach z telefo-
nami komórkowymi; subiektywny poziom wiedzy o telefonach komórko-
wych i zainteresowanie nabyciem nowej wersji produktu.

W pozyskaniu danych pierwotnych zastosowano technikę sondażu, 
uzyskując wyniki respondentów przy zastosowaniu papierowego kwe-
stionariusza ankiety. Pytania w badaniu zaadaptowano z kwestionariusza 

2 Więcej na temat sztucznej sieci GNG, parametrów sterujących siecią i własnościach sieci 
[Migdał-Najman, Najman, 2013].
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Venkatesha i zespołu [2003] oraz Szmigin i Carrigan [2000]. Po translacji na 
język polski wprowadzono niezbędną adaptację do warunków lokalnych 
i dokonano ewaluacji poprawności ankiety w ramach pilotażu. Następnie 
przeprowadzono badanie właściwe.

Do identyfikacji występowania zjawiska w przypadku 10 stwierdzeń 
posłużono się 5-stopniową skalą Likerta (tab. 2), w której oznaczono 
1 – zdecydowanie się nie zgadzam, zaś 5 – zdecydowanie się zgadzam. 
Do oceny stwierdzeń wykorzystano odpowiedzi jednokrotnego wyboru 
spośród dostępnej respondentom kafeterii.

Badaniem objęto słuchaczy siedmiu oddziałów Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku w województwie pomorskim. W okresie listopad 2014–paź-
dziernik 2015 rozdystrybuowano (tj. przekazano respondentom papierowe 
kwestionariusze w czasie wykładów) łącznie 720 kwestionariuszy. Zwró-
cono 523 wypełnionych kwestionariuszy. Wśród badanych 79% stanowiły 
kobiety; 90% respondentów zadeklarowała posiadanie telefonu komór-
kowego; 65% wskazała, że używa telefonu starego typu tzw. klawiszowy, 
25% ankietowanych używa aparat nowego typu z ekranem dotykowym, 
nazywany smartfonem, 10% badanych nie udzieliła odpowiedzi na to pyta-
nie. Do kolejnego etapu badania, tj. do identyfikacji wzorców zakupowych, 
wybrano uczestników, którzy zadeklarowali używanie telefonu komórko-
wego typu smartfon (tj. 25% badanych).

Użytkownikiem produktu innowacyjnego typu smartfon wśród uczest-
ników Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest przede wszystkim kobieta, 
w wieku 60–69 lat, mająca wykształcenie wyższe, będąca pracownikiem 
umysłowym. Na rysunku 1 zaprezentowano podstawowe wzorce zachowań 
zakupowych konsumentów 60 i więcej w stosunku do produktu nowego, 
produktu innowacyjnego i produktu innowacyjnego typu smartfon.
Zachowanie podczas zakupu produktu nowego

Wśród konsumentów 60 i więcej można wyróżnić dwa wzorce zacho-
wań. Nazwijmy je: wzorzec A i wzorzec B. W grupie pierwszej (wzorzec A) 
decyzje o zakupie nowych, nieznanych dotąd produktów trwają długo, 
są poprzedzone rozważaniami, rozmowami z rodziną i/lub znajomymi 
a także poszukiwaniem informacji w różnorodnych źródłach: w prasie, 
radio, TV, Internecie. W grupy drugiej (wzorzec B) decyzje o zakupie 
nowych, nieznanych dotąd produktów są wynikiem zakupu zwyczajo-
wego, np. pragnienie posiadania nowej wersji produktu (rys. 1).
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Rysunek 1. Wzorce zakupowe konsumentów 60 i więcej wobec produktu 
nowego, innowacyjnego i typu smartfon

Konsument 60+Konsument 60+

Wzorzec A Wzorzec B

Wzorzec A1

Wzorzec
A11

Wzorzec
A12

Wzorzec
B11

Wzorzec B1

Zachowanie podczas
zakupu produktu nowego

Zachowanie podczas zakupu
produktu innowacyjnego

Zachowanie podczas zakupu
produktu innowacyjnego typu smartfon

Źródło: Opracowanie własne.

Zachowanie podczas zakupu produktu innowacyjnego
Konsumenci z grupy pierwszej (wzorzec A) deklarują, że w stosunku 

do produktu innowacyjnego decyzja o zakupie jest podejmowana dopiero 
po okresie, kiedy przyjaciele/znajomi/rodzina już je nabędą i przetestują, 
a potem zarekomendują (wzorzec A1). Konsumenci z grupy drugiej (wzo-
rzec B), w stosunku do produktu innowacyjnego nie wykazują jednej 
wyraźnej postawy, jednego typowego zachowania. Deklarowane są przez 
konsumentów z tej grupy różne zachowania (wzorzec B1).
Zachowanie podczas zakupu produktu innowacyjnego typu smartfon

Zachowanie konsumentów 60 i więcej w stosunku do produktu inno-
wacyjnego typu smartfon w grupie pierwszej można podzielić na dwie 
postawy: wzorzec A11 i wzorzec A12. Konsumenci z grupy drugiej (wzo-
rzec B), w stosunku do produktu innowacyjnego typu smartfon deklarują 
jedną postawę (wzorzec B11).

Wśród konsumentów z grupy wzorzec A11 decyzje o zakupie produktu 
innowacyjnego typu smartfon trwają długo, są poprzedzone rozważaniami, 
rozmowami z rodziną i/lub znajomymi, a także poszukiwaniem informacji 
w różnorodnych źródłach: w prasie, radiu, TV, Internecie. Wśród konsu-
mentów z grupy wzorzec A12, znaleźli się użytkownicy, którzy produkt 
innowacyjny typu smartfon otrzymali w prezencie. Nie ponosili kosz-
tów jego zakupu. Konsumenci z grupy wzorzec B11 deklarują, że decyzje 
o zakupie produktu innowacyjnego typu smartfon były wynikiem zakupu 
zwyczajowego, np. pragnieniem posiadania nowej wersji produktu. Grupa 
ta jest generalnie zainteresowana nowinkami w telefonii komórkowej.
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Typowe zachowania konsumentów 60 i więcej podczas zakupu pro-
duktu innowacyjnego typu smartfon zaprezentowano w tablicy 2. W tablicy 
zakreślono ten wariant na skali 1–5, który badani respondenci wskazywali 
najczęściej. Wśród badanych dominowały stwierdzenia o negatywnym 
zabarwieniu, w szczególności te, które wskazywały brak zainteresowania 
nowymi wersjami i funkcjami telefonów typu smartfon, a także punktami, 
które zajmują się sprzedażą takich telefonów.

Tablica 2. Typowe zachowania podczas zakupu produktu innowacyjnego 
typu smartfon

Pytania 1 2 3 4 5
Generalnie w kręgu osób mi bliskich (rodzina/
przyjaciele/ znajomi) jestem ostatnią osobą, 
która kupiła/rozpoczęła użytkowanie telefonu 
komórkowego typu smartfon.
Jeśli usłyszę o nowej wersji telefonu smartfon, 
a który byłby dostępny w sprzedaży w sklepach, 
był(a)bym zainteresowany(a) jego zakupem.
W porównaniu z rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi rzadko kupuję/użytkuję najnowsze 
wersje telefonów smartfon.
Rozważył(a)bym zakup nowej wersji telefonu 
smartfon, nawet jeśli nie znał(a)bym jego nowych 
funkcji, wyglądu i sposobu użytkowania.
Generalnie jestem ostatnią osobą w moim 
środowisku (rodzina, przyjaciele, znajomi), która 
używa najnowszej wersji telefonu smartfon.
Wiem o nowych wersjach telefonów smartfon 
o wiele wcześniej niż pozostałe osoby z mojego 
środowiska (rodziny, przyjaciół, znajomych).
Generalnie jestem zainteresowany(a) nowinkami 
technologicznymi w telefonii komórkowej.
Często odwiedzam działy w sklepach/
supermarketach z telefonami komórkowymi.
Wiem więcej o telefonach komórkowych typu 
smartfon niż ludzie wokół mnie.
Jeśli potrzebował(a)bym używać telefonu 
smartfon kupiał(a)bym najnowszy model, który 
jest dostępny w sprzedaży.

Odpowiedzi podane na skali Likerta, gdzie: 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 5 – zde-
cydowanie się zgadzam.
Źródło: Opracowanie własne.
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Zakończenie
Artykuł przedstawia propozycję analizy wzorców zachowań nabyw-

czych konsumentów przy wykorzystaniu sztucznej sieci neuronowej typu 
GNG. Sieć GNG posiada duży potencjał w rozpoznawaniu takich ukrytych 
wzorców zachowań nabywczych i umożliwiła zidentyfikowanie ich wśród 
osób w wieku 60 i więcej w obszarze zakupu produktu technologicznego 
na przykładzie telefonu komórkowego typu smartfon. W wyniku zastoso-
wania samouczącej się sieci neuronowej typu GNG zidentyfikowano trzy 
specyficzne wzorce zachowań nabywczych, tj.:

– konsumenci „rozważający”, którzy decyzję o zakupie smartfona 
podejmują po długich rozważaniach, którym towarzyszą konsul-
tacje z osobami z bliskiego otoczenia oraz poszukiwania informacji 
w różnorodnych źródłach (np. w prasie, radio, TV, Internecie);

– konsumenci „zwyczajowi”, którzy decyzję o zakupie podejmują 
w krótkim okresie od momentu pojawienia się produktu na rynku, 
gdyż zakup nowości jest dla nich zakupem zwyczajowym; jest 
to grupa nabywcza generalnie zainteresowana nowinkami techno-
logicznymi na rynku telefonii komórkowej;

– konsumenci „obdarowani”, którzy są użytkownikami smartfonów, 
jednakże weszli w ich posiadanie w wyniku otrzymania produktu 
w postaci prezentu lub podarunku od osób bliskich z ich otoczenia.

Pozyskane wyniki mają implikacje zarówno teoretyczne, jak i prak-
tyczne. W warstwie teoretycznej pogłębiona została wiedza o strukturze 
rynku konsumentów w wieku 60 i więcej, szczególnie w aspekcie zrozumie-
nia tego segmentu rynkowego z uwzględnieniem zachowań nabywczych 
produktów technologicznych. Wyniki sugerują, iż segment konsumentów 
60 i więcej nie jest jednorodny i można w jego obrębie wydzielić mikroseg-
menty o specyficznych cechach. W obszarze praktycznym warto zwrócić 
uwagę na konstrukcje przekazów marketingowych dedykowanych konsu-
mentom w wieku 60 i więcej w zależności od mikrosegmentu. Na przykład 
dla konsumentów „rozważających” należy wykorzystywać do budowania 
komunikatu np. osoby referencyjne będące w bliskim otoczeniu nabywców 
60 i więcej oraz umieszczać szczegółowe informacje o produkcie w mediach 
dedykowanych tej grupie konsumenckiej. Dla konsumentów „zwyczajo-
wych” warte podkreślania w przekazie jest, iż produkt jest im niezbędny 
w tzw. życiu codziennym, a jego zakup ma charakter rutynowy. Wyniki 
sugerują, że również w działalności marketingowej nie należy pomijać osób 
„obdarowanych” niedokonujących samodzielnie zakupu smartfonów, ale 
otrzymujących je w postaci prezentu. W przypadku tej grupy np. komu-
nikat marketingowy powinien być dwukierunkowy, tj. dedykowany do 
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osób zakupujących prezent oraz bezpośrednio użytkowników w wieku 
60 i więcej.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia propozycję zastosowania sztucznej sieci neuronowej typu 

GNG do identyfikacji wzorców zachowań nabywczych konsumentów w wieku 60 
i więcej w obszarze zakupu produktu technologicznego na przykładzie telefonu 
komórkowego typu smartfon. Zastosowana metoda jest efektywnym narzędziem 
analizy wielowymiarowego zbioru danych i identyfikacji wzorców zakupowych. 
Otrzymane wyniki sugerują występowanie wśród respondentów trzech spe-
cyficznych wzorców zachowań nabywczych. Wyniki rozszerzają współczesną 
wiedzę o zachowania konsumentów w wieku 60 i więcej. Równolegle mogą one 
mieć zastosowanie w kształtowaniu strategii marketingowych dla tej szczególnej 
grupy odbiorców.

Słowa kluczowe
konsument 60 i więcej, wzorce zachowań konsumenckich, wzorce nabywcze, 
samouczące się sieci neuronowe typu GNG, smartfon

The use of self-learning neural networks for analyzing purchasing 
behaviour and identifying their patterns among consumers at the age 
of 60 and over (Summary)

The paper presents a proposal to analyze consumer behaviour patterns 
using self-learning GNG neural networks. The GNG netowork has a great 
potential for identifing specific patterns of behaviour of people aged 60 and over 
in the field of purchasing a technological product on the example of a smartphone. 
The employed method is a highly effective tool for analyzing multidimensional 
data sets and identifying purchase patterns. The results suggest that three spe-
cific consumer patterns of purchase behaviour exist among the respondents. 
The findings expand the current knowledge concerning purchasing behaviour 
of consumers at the age of 60 and more. Parallely they may be used in shaping 
marketing strategies for this specific consumer group.

Keywords
consumer 60 and over, consumer behaviour patterns, purchasing patterns, self-
-learning neural network GNG, smartphone




