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Analiza wpáywu przyjĊtej koncepcji
modelowania systemu wspomagania decyzji medycznych
na sposób generowania ĞcieĪek klinicznych
A. AMELJAēCZYK
e-mail: aameljaĔczyk@wat.edu.pl
Instytut Systemów Informatycznych
Wydziaá Cybernetyki WAT
ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

W pracy dokonano analizy najczĊĞciej stosowanych koncepcji modelowych w konstrukcji systemów
wspomagania decyzji medycznych pod kątem ich wpáywu na sposób generowania ĞcieĪek klinicznych
w obszarze tzw. „wĊzáów decyzyjnych”. Analizie poddano takie koncepcje modelowania jak modelowanie
bazujące na teorii zbiorów rozmytych, teorii zbiorów przybliĪonych, sieci bayesowskich oraz koncepcji
wzorców deterministycznych.
Sáowa kluczowe: Clinical Decision Support System, Clinical Pathways, Fuzzy Sets, Rough Sets, Multicriteria
Optimization.

1. Wprowadzenie
Komputerowe Systemy Wspomagania Decyzji
Medycznych (Klinicznych) w skrócie KSWDM
rozumiane są jako systemy interaktywnych
programów komputerowych dziaáających na
okreĞlonej platformie sprzĊtowo – sieciowej,
które w wyniku przetwarzania rezultatów badaĔ
medycznych i wiedzy medycznej wspierają
proces diagnozy lekarskiej oraz metod leczenia.
Z kolei ĞcieĪki kliniczne (Clinical Pathway
– CP) definiuje siĊ [13], [17] jako system
powiązanych dziaáaĔ, zapisany w okreĞlonej
notacji (np. BPMN, GELLO, UML, OCL, XML
lub innej), sáuĪący wspieraniu lekarzy oraz
niĪszego personelu medycznego na etapie
diagnozowania, planowania sposobu leczenia
i jego przebiegu, prowadzący do wzrostu jakoĞci
i efektywnoĞci usáug medycznych. CP moĪe
zatem posiadaü dowolną formĊ zapisu,
niekoniecznie w postaci programu kom-puterowego, co jest szczególnie znamienne dla
KSWDM . Nie mniej jednak kaĪda ĞcieĪka
kliniczna dowolnie zapisana, oprócz sekwencji
zadaĔ i dziaáaĔ zawieraü musi tzw. „wĊzáy
decyzyjne”, które są elementami sterującymi
w procesie leczenia konkretnego pacjenta
w diagnozowanej chorobie. Z punktu widzenia

poprawnoĞci i skutecznoĞci leczenia wáaĞnie te
elementy są w gáównej mierze decydujące.
W zaleĪnoĞci od stopnia „zinfor-matyzowania”, rozstrzygniĊcia w wĊzáach
decyzyjnych ĞcieĪek klinicznych odbywają siĊ
bądĨ to z udziaáem wyáącznie lekarza
(ewentualnie niĪszego personelu medycznego)
bądĨ teĪ dodatkowo ze wsparciem KSWDM.
Niniejsze
opracowanie,
zgodnie
z zaáoĪeniami projektu dotyczy tej drugiej
sytuacji.
Kompleksowy
ksztaát
(opis
w okreĞlonym jĊzyku modelowania) ĞcieĪki
zaleĪy zatem od przyjĊtej koncepcji modelowej
zapisu danych medycznych oraz reguá
wnioskowania KSWDM.
W dalszej czĊĞci opracowania dokonana
zostanie analiza najczĊĞciej stosowanych
jĊzyków
modelowania
matematycznego
(koncepcji modelowych), sáuĪących modelo-waniu i projektowaniu systemów wspomagania
decyzji medycznych pod kątem ich zalet i wad
w kontekĞcie aplikacyjnym generowanie ĞcieĪek
klinicznych.
PoniĪej przedstawione zostaáy najczĊĞciej
wystĊpujące wĊzáy decyzyjne w ĞcieĪkach
klinicznych:
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TAK

WARUNEK
(W)

NIE

WYKONAJ
CZYNNOĝû 1

WYKONAJ
CZYNNOĝû 2

Rys. 1. Prosty wĊzeá decyzyjny

lub bardziej skomplikowany:

TAK

WYKONAJ
CZYNNOĝû 1

WARUNEK
(W)

„TRUDNO
POWIEDZIEû”
WYKONAJ
CZYNNOĝû 3

Rys. 2. ZáoĪony wĊzeá decyzyjny

2

NIE

WYKONAJ
CZYNNOĝû 2
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W wiĊkszoĞci przypadków speánienie
W
warunku
moĪna
sprowadziü
do
rozstrzygniĊcia czy pewien element w  W
czy teĪ element w W . Od wyniku tego
rozstrzygniĊcia zaleĪy dalsza sekwencja dziaáaĔ
zgodnie z moĪliwoĞciami zapisanymi w ĞcieĪce
klinicznej. W przypadku ĞcieĪki klinicznej
realizowanej bez udziaáu KSWDM rozstrzygniĊü
tych w peáni dokonuje personel medyczny
odpowiedniego szczebla, w przypadku zaĞ
moĪliwoĞci wsparcia decyzji medycznej przez
system KSWDM rozstrzygniĊü tych dokonuje
równieĪ personel medyczny wzbogacony jednak
„sugestią” tegoĪ systemu.

PoniĪszy schemat zapytania o speánienie
warunku W , wedáug ekspertów, w wielkim
uproszczeniu
moĪna
uszczegóáowiü
(rozbudowaü) nastĊpująco:

2. Koncepcja modelowania systemu
wspomagania decyzji medycznych
oparta na teorii zbiorów
rozmytych
Problem záoĪonoĞci modelowania procesu
wspomagania
decyzji
diagnostycznych
przeĞledĨmy na uproszczonym przykáadzie
wstĊpnej diagnozy choroby serca jaką jest
zapalenie wsierdzia.

TAK

CZY
WYSTĉPUJĄ
SYMPTOMY
ZAPALENIA
WSIERDZIA
(W)

NIE

„TRUDNO
POWIEDZIEû”

Rys. 3. Diagnostyczny wĊzeá decyzyjny ĞcieĪki klinicznej
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?

d2

T

w5

?

d2

d4

N

d3

Rys. 4. Cząstkowe wĊzáy decyzyjne wĊzáa W

MoĪemy zatem zapisaü:
W ^w1 , w2 , w3 , w4 , w5 `
gdzie:
w1 „czy wystĊpuje gorączka?
w2 „czy wystĊpuje szybka akcja serca?”
w3 „czy wystĊpują silne dreszcze?”
4

w4
w5

„czy wystĊpuje áatwe mĊczenie?”
„czy wystĊpuje nadmierna potliwoĞü?”

Zgodnie z sugestią specjalistów (ekspertów)
w zaleĪnoĞci od poszczególnych rozstrzygniĊü
(opcja „tak, nie) w wĊzáach decyzyjnych,
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diagnozĊ w zakresie „zapalenia wsierdzia”
moĪna sformuáowaü jako jedną z nastĊpujących :
d1 – bardzo duĪe ryzyko zapalenia wsierdzia
d 2 – duĪe ryzyko
d 3 – Ğrednie ryzyko
d 4 – maáe ryzyko
d 5 – bardzo maáe ryzyko
D ^d1 , d 2 , d 3 , d 4 , d 5 `
JuĪ powierzchowna analiza rozstrzygniĊü (opcja
„tak, nie”) w zakresie cząstkowych warunków
(symptomów) w1 ,..., w5 nasuwa wątpliwoĞci
typu:
co to znaczy „wystĊpuje gorączka”?
co to znaczy „szybka akcja serca”?
co to znaczy „silne dreszcze”?
co to znaczy „áatwe mĊczenie siĊ”?
co to znaczy „nadmierna potliwoĞü”?
RównieĪ globalne rozstrzygniĊcia decyzyjne nie
dają satysfakcji. CóĪ bowiem znaczy „bardzo
duĪe ryzyko” zapalenia wsierdzia? czy teĪ
„Ğrednie ryzyko”? i jak je mierzyü lub teĪ
porównywaü?
JeĞli weĨmiemy ponadto pod uwagĊ inne
moĪliwe schorzenia kardiologiczne takie jak na
przykáad nadciĞnienie, zawaá serca, dusznica
bolesna czy teĪ arytmia (o podobnych
symptomach), jak równieĪ fakt iĪ pacjent moĪe
cierpieü nie tylko na jedną chorobĊ z grupy
kardiologicznych lecz na dwie lub wiĊcej to
wiarygodnoĞü takiej diagnozy staje siĊ jeszcze
bardziej problematyczna.
Jak teĪ áatwo zauwaĪyü we wszystkich
rozpatrywanych
wĊzáach
decyzyjnych
rozstrzygniĊcie „trudno powiedzieü” nabiera
szczególnego znaczenia. RozstrzygniĊcie tego
typu, kaĪdorazowo uruchomiü musiaáoby
inny fragment ĞcieĪki klinicznej np. Īądając
dodatkowego badania. Cząstkowe rozstrzygniĊcie „trudno powiedzieü” przekáadają siĊ
zatem w sposób bardzo istotny na globalne
rozstrzygniĊcie diagnostyczne. Przykáad ten,
choü bardzo uproszczony pokazuje z jednej
strony wielką záoĪonoĞü procesu diagnozowania
a z drugiej strony koniecznoĞü obiektywizacji
badaĔ i pomiarów jak równieĪ traktowanie
procesu diagnozowanie w szerszym kontekĞcie.
Odpowiedzią nauki na te wyzwania są narzĊdzia
jakie są stawiane lekarzom do dyspozycji
gáównie przez teoriĊ zbiorów rozmytych, teoriĊ
zbiorów przybliĪonych, metodologiĊ sieci
bayesowskich oraz teoriĊ wzorców w analizie
wielokryterialnej.
Pierwsze koncepcje zastosowania zbiorów
rozmytych
do
modelowania
zagadnieĔ
biologicznych
i
medycznych
zostaáy

przedstawione w pracy Zadeha [20] juĪ pod
koniec lat szeĞüdziesiątych ubiegáego stulecia.
Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to
burzliwy rozwój zastosowaĔ zbiorów rozmytych
w diagnostyce medycznej Sanchez [14], [15],
Wechsler [18], Smets [16]. Kolejny obszar
zastosowaĔ medycznych to analiza elektro-kardiogramów i elektroencefalogramów Albin
[1] i wiele innych.
Zbiory rozmyte znalazáy zastosowanie
w diagnostyce medycznej gáównie w modelo-waniu zbiorów danych i symptomów
medycznych (chorobowych).
Zbiorem rozmytym A w przestrzeni X jest
zbiór par uporządkowanych:
A ^x, P A x x  X `
(2.1)
gdzie:
P A : X o >0, 1@ – funkcja przynaleĪnoĞci
elementów x do zbioru X
P A x  >0, 1@ – oznacza wielkoĞü prawdo-podobieĔstwa
(stopieĔ)
przynaleĪnoĞci
elementu x do zbioru X .
W teorii zbiorów rozmytych [1], [21]
najczĊĞciej stosowane są nastĊpujące funkcje
przynaleĪnoĞci: trapezowa, trójkątna i tak zwana
s – funkcja. Przykáadową funkcjĊ trapezową
przedstawia kolejny rysunek:

PA x

1

x1

x

x2

Rys. 5. Funkcja trapezowa

NajwaĪniejsze pojĊcia uĪywane w modelowaniu
danych i symptomów medycznych to:
1) noĞnik zbioru rozmytego
N A ^x  X P A x ! 0`
(2.2)
2) rdzeĔ zbioru rozmytego
R A ^x  X P A x 1`
(2.3)
3)wysokoĞü zbioru rozmytego
(2.4)
h A sup P A x
xX

zbiór rozmyty A jest znormalizowany, jeĞli
h A 1.
5
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4) Relacja równoĞci zbiorów
A B  x  X P A x P B x
(2.5)
5) Relacja zawierania siĊ zbiorów
A  B  x  X P A x d P B x
(2.6)
Omówione wyĪej pojĊcia dotyczące zbioru
rozmytego wykorzystywane są do modelowania
procesu rozpoznawania choroby. Uproszczony
model
choroby
moĪemy
wprowadziü
nastĊpująco [3], [4]:
Symbolem M ^1,..., m,..., M ` oznaczmy
zbiór wyróĪnionych jednostek chorobowych.
ChorobĊ m  M (jednostkĊ chorobową) oraz
jej „nasilenie” moĪna zdefiniowaü poprzez
zakresy chorobowych wartoĞci parametrów czyli
wyników badaĔ i symptomów [4],[5].
Ogólnie symbolem N m , m  M moĪemy
oznaczaü zbiór parametrów i symptomów
Ğwiadczących o chorobie m  M .
Symbolem C nm

>c , c @ oznaczamy zbiór
m
n

parametrów zdrowotnych do odpowiednich
zbiorów chorobowych wartoĞci tych parametrów
gdzie:
xn – wartoĞü parametrów n pacjenta x

P nm

– funkcja przynaleĪnoĞci konkretnej
wartoĞci parametru n do zbioru wartoĞci tego
parametru chorobowego w chorobie m
X n – zbór, w którym zostaá zdefiniowany zbiór
wartoĞci chorobowych parametru n  N .
W praktyce prawie zawsze X n  R1 , n  N
Przykáady najczĊĞciej stosowanych funkcji
przynaleĪnoĞci przedstawiają poniĪsze rysunki:

P nm xn
1

m
n

RdzeĔ R C nm

n N
wartoĞci chorobowych parametru
w chorobie m  M .
Tworząc w nastĊpnej kolejnoĞci iloczyn
kartezjaĔski zbiorów Cnm otrzymamy model
jednostki chorobowej m  M
w postaci
m
zbioru C . Tak wiĊc:
C m C1m u .. u .. u C nm u .. u C Nm m
gdzie
Nm
áączna liczba parametrów
Ğwiadczących o chorobie m  M

Cm

^c

m

(symptomów)

`

 R N ( m ) | c nm  C nm , n  N (m)

b1

a1

b2

a2

xn

Rys. 6. Trapezowa funkcja przynaleĪnoĞci wartoĞci
parametru n w chorobie m

(2.7)

jest
obrazem
„chorobowych wartoĞci”
parametrów (symptomów) choroby m  M .
Zachodzi przy tym [4],[5]:
C nm  S n , m  M , n  N

P nm xn
1

W oparciu o zbiory C m moĪna utworzyü
tzw. wzorce chorób W m  C m , m  M .
Idea zastosowania teorii zbiorów rozmytych
w
KSWDM
polega
na
traktowaniu
m
poszczególnych zbiorów Cn jako zbiorów
rozmytych, a w konsekwencji równieĪ modelu
C m choroby m  M jako choroby rozmytej
(zbioru rozmytego).
JeĞli stan zdrowia pacjenta na konkretnym
etapie ĞcieĪki klinicznej jest okreĞlony jako
x x1 ,..., xn ,...x N to proces diagnozowania
polegaü bĊdzie na okreĞleniu wartoĞci funkcji
przynaleĪnoĞci poszczególnych jego aktualnych

6

b1

a1

a2

b2

Rys. 7. Trójkątna funkcja przynaleĪnoĞci wartoĞci
parametru n w chorobie m (rdzeĔ 1-elementowy)

xn
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m

P n xn
1

b1

b3

b2

Xn

Rys. 8. Funkcje przynaleĪnoĞci typu S wartoĞci
parametru n w chorobie m

NoĞnikiem zbioru rozmytego (parametru n
w chorobie m ) w przypadku funkcji trapezowej
bĊdzie zbiór:
R C nm
xn  X n P nm xn ! 0

^

^xn  R1 b1  xn  b2 `

`

Rdzeniem (wzorcem parametru n w chorobie
m ) bĊdzie natomiast zbiór
R Cnm
xn  R1 P nm xn 1

^

^xn  R1 a1 d xn d a2 `

`

W ramach noĞnika moĪna definiowaü róĪne
stopnie zagroĪenia chorobą m okreĞlając
odpowiednie obszary zagroĪeĔ Z Cnm , które
bĊdą podzbiorami noĞnika N Cnm .
Kompletna diagnoza choroby m  M bĊdzie
jednak moĪliwa do okreĞlenia po wyznaczeniu
áącznej wartoĞci funkcji przynaleĪnoĞci P m x
dla stanu zdrowia pacjenta opisanego wektorem
x x1,..., xn ,..., x N , czyli po okreĞleniu
wszystkich wartoĞci P m x , n  N . BĊdzie ona
pewną funkcją d P nm x , n  N . I tu pojawia
siĊ pierwsza istotna trudnoĞü w stosowaniu tej
koncepcji modelowania w zagadnieniach
diagnostyki medycznej. Zgodnie z teorią
zbiorów rozmytych [16], [20] funkcja ta ma
nastĊpującą postaü:
d P nm xn , n  N P m x min P nm xn
nN
co przeczy „zdroworozsądkowemu” podejĞciu
i opiniom ekspertów. Zastosowanie bowiem
powyĪszej konstrukcji funkcji d powoduje
wyeliminowanie z moĪliwoĞci wpáywania na

ostateczną
diagnozĊ
wszystkich
innych
parametrów chorobowych mających wiĊkszą
wartoĞü funkcji przynaleĪnoĞci niĪ ta minimalna.
Znane w literaturze inne próby modelowania
funkcji d (w oparciu o sumĊ zbiorów
rozmytych lub specjalnie definiowaną sumĊ
waĪoną) niosą ze sobą równieĪ zbyt duĪy
„áadunek subiektywizmu” by moĪna byáo je
stosowaü w modelowaniu tak waĪnego
zagadnienia jakim jest diagnostyka medyczna.
Funkcje trapezowa i funkcje typu S są
najczĊĞciej wykorzystywane w modelowaniu
rozmytym procesu diagnozowania. Kluczowym
problemem tej koncepcji modelowanie jest
tzw. adekwatnoĞü funkcji przynaleĪnoĞci [20].
Ich ksztaát ma kapitalne znaczenie w uzyskaniu
poprawnej diagnozy. Pomiar empiryczny
stopni przynaleĪnoĞci jest niezwykle trudny
i nacechowany przesáankami subiektywizmu.
Zagadnienie
to
wchodzi
w
zakres
tzw. skalowania psychologicznego. Brak
adekwatnych funkcji przynaleĪnoĞci a przede
wszystkim brak skutecznych metod ich
empirycznego
wyznaczania
jest
gáówną
przyczyną, iĪ ta koncepcja modelowania wĊzáów
decyzyjnych w ĞcieĪkach klinicznych rzadko
wychodziáa poza modele poglądowe mające
znaczenie gáównie dydaktyczne.

3. Koncepcja modelowania systemu
wspomagania decyzji medycznych
oparta na teorii zbiorów
przybliĪonych
Teoria zbiorów przybliĪonych powstaáa na
początku lat osiemdziesiątych. Jej autorem jest
Zdzisáaw Pawlak [11], [12]. Metodologia
zbiorów przybliĪonych zyskaáa bardzo duĪą
popularnoĞü, szczególnie w obszarze eksploracji
danych, záoĪonych zadaniach klasyfikacji oraz
w komputerowych systemach wspomagania
decyzji. Z racji swojej specyfiki jest niezwykle
obiecująca w obszarze Komputerowych
Systemów Wspomagania Decyzji Medycznych
[10], [11], [12].
Zbiory
przybliĪone
są
zbiorami
definiowanymi w tzw. przestrzeni dyskretnej.
Dyskretyzacja przestrzeni nastĊpuje poprzez
okreĞlenie zbioru elementarnego, którego
„wielkoĞü” zaleĪy od stopnia szczegóáowoĞci
przybliĪenia rozpatrywanych zbiorów. Elementy
zawarte w zbiorze elementarnym są miĊdzy sobą
nierozróĪnialne w okreĞlonym aspekcie.
Elementy te posiadają wartoĞci wszystkich cech
takie same jak caáy zbiór elementarny.
Informacja
repozytoryjna
w
koncepcji
modelowania opartej na teorii zbiorów
7
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przybliĪonych przechowywana jest w postaci
stabelaryzowanej w zakresie tak obiektów
(pacjentów) jak i wartoĞci cech (atrybutów)
chorobowych. Jest to „informacja wytworzona”
przez ekspertów. Systemy te operują na
wartoĞciach dyskretnych. JeĞli dane dotyczące
cech (atrybutów) są ciągáe wówczas w fazie
początkowej muszą zostaü przeksztaácone do
postaci dyskretnej.
Istota koncepcji zbiorów przybliĪonych
oparta jest na zdefiniowaniu tzw. klas
równowaĪnoĞci obiektów (pacjentów) ze
wzglĊdu na identyczne wartoĞci cech
(symptomów)
okreĞlonego
podzbioru
rozwaĪanych cech chorobowych.
JeĞli X to skoĔczony zbiór pacjentów,
a N skoĔczony zbiór symptomów chorobowych
(cech atrybutów) to relacjĊ równowaĪnoĞci
w sensie podzbioru B  N cech chorobowych
zapiszemy nastĊpująco:

IND B

^ x, y

fn y `

 X u X n  B fn x

(3.1)
gdzie:

fn x

– wartoĞü n-tego atrybutu (cechy)

obiektu x  X .
Klasą równowaĪnoĞci ze wzglĊdu na
podzbiór B cech chorobowych zapiszemy jako
zbiór:
>x@IND B y  X x, y  IND B (3.2)

^

`

Jest to podzbiór tych elementów ze zbioru
które mają te same wartoĞci cech
chorobowych w grupie cech z podzbioru B .
Są zatem nierozróĪnialne. To pojĊcie pozwala
zdefiniowaü z kolei brzeg zbioru przybliĪonego
Y jako zbiór [11], [12]:

X

GB Y

SB Y  SB Y

(3.3)

bĊdący róĪnicą przybliĪenia górnego i dolnego.
Powstaáa w ten sposób moĪliwoĞü zdefiniowania
zbioru Y w oparciu o jego przybliĪenie dolne
i górne. Podobnie jak w przypadku teorii
zbiorów
rozmytych,
teoria
zbiorów
przybliĪonych zyskuje coraz to nowe
moĪliwoĞci
w
zakresie
wnioskowania
i podejmowania decyzji w sytuacji istnienia
niepeánych lub czĊĞciowo sprzecznych danych.
PodejĞcie to, gáównie ze wzglĊdu na
stosunkowo niewielką potrzebĊ dysponowania
subiektywnymi
danymi
typu
„funkcje
przynaleĪnoĞci” oraz bazowaniu na zbiorach
skoĔczonych i skwantyfikowanych wartoĞciach
atrybutów (cech i symptomów chorobowych)
rokuje znacznie wiĊksze nadzieje aplikacyjne w
obszarze modelowania wĊzáów decyzyjnych w
KSWDM i w konsekwencji modelowania
8

ĞcieĪek klinicznych. Ujemną stroną tego
podejĞcia jest koniecznoĞü szczegóáowego
opracowania danych sáuĪących budowie
(„wypeánieniu”)
skomplikowanych
tablic
decyzyjnych przez ekspertów z dziedziny
diagnostyki i leczenia poszczególnych chorób.

4. Koncepcja modelowania Systemu
Wspomagania Decyzji Medycz-nych oparta na metodzie
sieci bayesowskich
W wielu modelach systemów wspomagania
decyzji medycznych zakáada siĊ, Īe badany
pacjent choruje tylko na jedną chorobĊ co
skutkuje zaáoĪeniem, Īe jednostki chorobowe
objĊte modelem wzajemnie siĊ wykluczają.
ZaáoĪenie to bardzo upraszcza metody
wnioskowania lecz niestety jest bardzo
upraszczające i ograniczające. W odróĪnieniu od
dwóch poprzednich podejĞü do modelowania
repozytorium, metodologia sieci bayesowskich
pozwala
uniknąü
tego
tak
bardzo
ograniczającego zaáoĪenia [8], [9], [10].
Sieci bayesowskie [10], [8] są swoistego
probabilistycznymi
modelami
rodzaju
graficznymi. NajczĊĞciej sieü bayesowska jest
przedstawiana jako graf acykliczny skierowany.
Gáównym problemem przy konstruowaniu sieci
bayesowskiej jest okreĞlenie jej struktury
oraz okreĞlenie parametrów probabilistycznych
w postaci prawdopodobieĔstw warunkowych.
Idea
modelowania
opartego
na
sieci
bayesowskiej bazuje na wyznaczeniu rozkáadu
prawdopodobieĔstwa a’posteriori wystąpienia
poszczególnych
chorób
pod
warunkiem
stwierdzenia
konkretnych
wartoĞci
parametrów
(symptomów)
chorobowych

x X

p m/ x , mM .

(4.1)
Jest to swego rodzaju „odlegáoĞü” zestawu
wyników x x1,..., xn ,..., x N od jednostki

chorobowej m  M . AdekwatnoĞü diagnozy
podjĊtej w ten sposób bardzo istotnie zaleĪy od
stopnia dokáadnoĞci empirycznego wyznaczenia
takich rozkáadów warunkowych. Zakáadając
ostroĪnie, iĪ iloĞü jednostek chorobowych siĊga
kilku tysiĊcy, iloĞü parametrów (symptomów)
chorobowych kilkuset, a zbiór wartoĞci
kaĪdego z nich Ğrednio kilku – kilkudziesiĊciu
wartoĞci
(po
dyskretyzacji)
otrzymamy
prawdziwą skalĊ problemu. Nie mniej, jednak
praktyka ostatnich dwudziestu lat potwierdziáa,
iĪ w bardzo wielu przypadkach, modelowanie
procesów diagnostycznych oparte na sieciach
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bayesowskich przyniosáo dobre rezultaty [8],
[10].

5. Koncepcja modelowania Systemów
Wspomagania Decyzji Medycz-nych oparta na metodzie
wzorców deterministycznych
Tej metodzie modelowania poĞwiĊcono miĊdzy
innymi prace [2], [3], [4].
Ogólnie filozofia tego podejĞcia polega na
porównaniu otrzymanych wyników badaĔ
medycznych pacjenta z wzorcami odpowiednich
chorób. Szczególnym
przykáadem tego
podejĞcia jest propozycja zawarta w [2], [3].
Polega ona na zdefiniowaniu stanu zdrowia
pacjenta w tzw. przestrzeni Īycia oraz
zdefiniowaniu w tej samej przestrzeni wzorców
jednostek chorobowych.
Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie
odpowiedniej miary odlegáoĞci stanu zdrowia
pacjenta od wyróĪnionego podzbioru chorób.
Istotnym problemem w tym podejĞciu (sądzĊ, Īe
równieĪ we wczeĞniej omawianych) jest
problem obiektywnej i adekwatnej normalizacji
zbiorów
wartoĞci
poszczególnych
cech
i symptomów chorobowych.
Jest
to
jednak
gáównie
problem
matematyczno – techniczny. Problem wyboru
„techniki mierzenia” odlegáoĞci w przestrzeni
Īycia jest w zasadzie rozwiązany [2], [19]
i moĪe byü stosunkowo áatwo weryfikowany
na podstawie danych a’posteriori.

6. Podsumowanie
Analizując pozytywne i negatywne aspekty
przedstawionych
w
pracy
koncepcji
modelowania repozytorium medycznego oraz
niezwykle bogatą literaturĊ z zakresu
przykáadów
zastosowania
poszczególnych
koncepcji modelowania, naleĪy stwierdziü iĪ
podejĞcie oparte na teorii zbiorów rozmytych
doczekaáo siĊ najmniej konkretnych aplikacji,
szczególnie
kompleksowych.
Stąd
teĪ
w dalszych pracach w ramach realizowanego
projektu zostanie pominiĊte. PodejĞcia oparte na
teorii zbiorów przybliĪonych jak równieĪ
bazujące na metodyce sieci bayesowskich
wydają siĊ bardziej obiecujące i są
rekomendowane do dalszych badaĔ.
Metoda
bazująca
na
wskaĨnikach
odlegáoĞciowych zdaniem autora opracowania
jest najbliĪsza aplikacji. Rozwiązanie problemu
normalizacji charakterystyk medycznych jak teĪ
wybór najbardziej adekwatnej metody mierzenia
odlegáoĞci w przestrzeni Īycia otwaráyby drogĊ
do jej szybkiej aplikacji.
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Matematyczne aspekty modelowania pajĊczynowego obiektów
A. AMELJAēCZYK
e-mail:aameljanczyk@wat.edu.pl
Instytut Systemów Informatycznych
Wydziaá Cybernetyki WAT
ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
W pracy omówiono moĪliwoĞci wykorzystania tzw. metod modelowania pajĊczynowego do modelowania
i analizy jakoĞciowej obiektów záoĪonych w procesach eksploracji danych. Zdefiniowano takie pojĊcia jak:
N-wymiarowa przestrzeĔ pajĊczynowa, model pajĊczynowy obiektu, adekwatnoĞü modelu oraz niektóre
charakterystyki eksploracyjne modelu.
Sáowa kluczowe: eksploracja danych, matematyczny model obiektu, modelowanie pajĊczynowe, model
pajĊczynowy obiektu, model M-dokáadny, dokáadnoĞü modelu, adekwatnoĞü modelu.

1. Wprowadzenie
Matematyczne modele obiektów (systemów)
sáuĪą najczĊĞciej analizom jakoĞciowym
i porównawczym. Mogą byü teĪ podstawą
budowy modeli optymalizacyjnych jak równieĪ
podstawą definiowania funkcji rankingowych
[1], [3]. Formalne modele opisowe znalazáy teĪ
duĪe zastosowania w procesach i metodach
eksploracji danych [5], [6], [7]. Obszarem
szczególnie interesującym z tego punktu
widzenia jest modelowanie i analiza danych
medycznych, modelowanie stanu zdrowia
pacjenta i tzw. jednostek chorobowych,
wykorzystywane w komputerowych systemach
wspomagania decyzji medycznych [2], [3], [9].
W procesie modelowania matematycznego
obiektów bardzo waĪną rolĊ odgrywa cel
modelowania [4], [5]. Z celu modelowania
wynikają przede wszystkim wymogi dotyczące
konkretnego, formalnego jĊzyka modelowania
oraz wymagana dokáadnoĞü (adekwatnoĞü)
modelu. Dysponując oryginaáem obiektu
o nazwie x  X , w zaleĪnoĞci od celu
modelowania, moĪemy zbudowaü wiele róĪnych
modeli y F (x) , tego samego obiektu.
Zbiór nazw modelowanych obiektów, na
ogóá jest utoĪsamiane z pewnym podzbiorem X
zbioru liczb naturalnych . Zbiór X jest wtedy
zbiorem numerów obiektów. W szczególnych
przypadkach zbiór X nie musi byü skoĔczonym
podzbiorem
liczb
naturalnych.
Takim
przykáadem moĪe byü zbiór moĪliwych „zestaw
danych medycznych” [2], [3], [9].
Modelowany obiekt x  X charakteryzuje
siĊ na ogóá wieloma róĪnymi cechami
cząstkowymi,
które
decydują
o
jego

globalnych
(systemowych)
wáasnoĞciach.
SzczegóáowoĞü
(adekwatnoĞü)
modelu
– jakkolwiek definiowana jest oczywiĞcie
funkcją liczby cech (wáasnoĞci), które zostaáy
uwzglĊdnione w modelu. Im wiĊcej cech
uwzglĊdnimy, tym na ogóá model bĊdzie
bardziej dokáadny (szczegóáowy) i tym lepiej
bĊdzie „odzwierciedlaá” oryginaá. Taki model
zapewne bĊdzie jednak bardziej kosztowny,
skomplikowany oraz bardziej niewygodny
do prowadzenia badaĔ i analizy. Problem
ustalenia ile cech i które z nich naleĪy wziąü
pod uwagĊ jest oczywiĞcie problemem
wyboru odpowiedniego kompromisu miĊdzy
dokáadnoĞcią modelu a jego záoĪonoĞcią
i kosztem. Intuicyjnie moĪna zgodziü siĊ
z opinią, Īe w kaĪdym procesie modelowania
istnieje pewna graniczna liczba cech do
uwzglĊdnienia, powyĪej której, przy zadanym
celu modelowania przyrost „jakoĞci modelu”
jest pomijalnie maáy.

2. Uproszczony model opisowy
obiektu x  X
Oznaczmy symbolem x pewien obiekt ze zbioru
X obiektów. ZaáóĪmy dalej, Īe obiekt ten
posiada maksymalnie N cech (wáasnoĞci), które
mogą mieü znaczenie jeĞli chodzi o adekwatnoĞü
(jakoĞü) modelu obiektu x  X z punktu
widzenia przyjĊtego celu modelowania.
ZaáóĪmy, Īe cechy Ğwiadczące o jakoĞci
obiektu są uporządkowane wedáug ich waĪnoĞci,
zgodnie z porządkiem naturalnym.
OczywiĞcie wielkoĞü liczby N zaleĪy od
„stopnia záoĪonoĞci” obiektów ze zbioru X co
zapiszemy N N X . JeĞli przykáadowo
11

A. AmeljaĔczyk, Matematyczne aspekty modelowania pajĊczynowego obiektów

elementami zbioru X bĊdą „proste obiekty”
np. rodzaje bloczków budowlanych, gatunki
serów, itp. to maksymalna liczba wyróĪnionych
cech moĪe siĊgaü kilku.
JeĞli bĊdą to natomiast záoĪone urządzenia
elektroniczne czy teĪ záoĪone mechanizmy,
to liczba cech siĊgaü moĪe przykáadowo
kilkunastu.
W
przypadku
modelowania
bardzo
záoĪonych obiektów jak np. stanu zdrowia
pacjenta [3], [6] liczba ta moĪe siĊgaü kilkuset
i wiĊcej.
Teoretycznie moĪemy rozpatrywaü procesy
modelowania gdzie liczba N o f .
Symbolem  oznaczymy zbiór {1,…,n,…,N}
zaĞ symbolem M – zbiór ^1,..., m..., M `   .
OkreĞlenie 2.1.
Modelem M-dokáadnym M d N obiektu
x nazwiemy model uwzglĊdniający tylko M
spoĞród N , najwaĪniejszych cech obiektu
x X .
OkreĞlenie 2.2.
Modelem dokáadnym obiektu x  X
nazwiemy model uwzglĊdniający maksymalną
liczbĊ N cech Ğwiadczących o jego jakoĞci.
OkreĞlenie 2.3.
Funkcją modelowania opisowego nazywaü

bĊdziemy
funkcjĊ
przyporządkowującą kaĪdemu
obiektowi x  X ciąg wartoĞci
jego cech. Tak wiĊc modelem
bĊdzie jego obraz

F x

F : X o N ,
modelowanemu
poszczególnych
obiektu x  X

F1 ( x),.., Fn ( x),.., FN ( x))   N

(2.1)

dany funkcją modelowania F
gdzie
 wartoĞü n-tej cechy
Fn( x )
modelowanego obiektu x  X .
ZaáóĪmy dalej, Īe dla kaĪdego n  

w n d F n ( x) d w n , x  X

@

y n F n ( x)  w n , w n  1, n  , x  X (2.3)
Ciągi liczbowe y ( y1,..., y n ,..., y N ) F x
nazywaü teĪ bĊdziemy „danymi” o obiektach
x X .
Niech przykáadowo N 15 , M 9 . Modelem
x X
dokáadnym
obiektu
jest
F x
1, 2, 1, 1, 3, 4, 8, 7, 2, 5, 4, 3, 1, 0, 0  15
zaĞ modelem M-dokáadnym

FM x
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1, 2, 1, 1, 3, 4, 8, 7, 2  9

^y

`

F ( x)   N x  X   N
(2.5)
Klasą równowaĪnoĞci X(y) obiektów ze wzglĊdu
na ustalone wartoĞci cech y  Y nazywamy
przeciwobraz
zbioru
jednoelementowego
{ y}  Y
Y

F(X )

X ( y ) F 1 { y} ^x  X F ( x) y`
(2.6)
JeĞli
w
zbiorze
klas
równowaĪnoĞci
^X ( y)  X y  Y ` , istnieje przynajmniej jedna

klasa o licznoĞci X ( y ) ! 1 , to zwiĊkszenie
iloĞci uwzglĊdnianych cech moĪe byü przesáanką
zwiĊkszenia
„dokáadnoĞci
modelowania”.
Pojawia siĊ tutaj interesujący problem okreĞlenia
takiej liczby N ( o ile istnieje), Īe dla kaĪdego

y Y , X y

1

3. N-wymiarowa przestrzeĔ
pajĊczynowa
ZaáóĪmy, Īe dane jest zadanie modelowania
opisowego:
którego
Z 0 ( N , X , F ) ,
wynikiem jest zbiór Y F ( X ) modeli
opisowych obiektów x  X .
MoĪliwoĞü interpretacji graficznej (tzw.
„zobrazowania”) takich modeli w celu
analizy ich wáasnoĞci jest jednak bardzo
ograniczona  maksymalnie do N 3 . O wiele
wiĊksze moĪliwoĞci graficznej interpretacji,
a w konsekwencji analizy i „wydobywania”
dodatkowej wiedzy z danych opisujących
modelowane obiekty daje tzw. modelowanie
pajĊczynowe (web modelling).

(2.2)

Fakt ten bĊdziemy zapisywaü:

>

Zadanie matematycznego modelowania
opisowego obiektów x ze zbioru X moĪemy
formalnie zapisaü jako trójkĊ uporządkowaną:
(2.4)
Z 0 ( N , X , F )
Obraz zbioru Y zbioru X bĊdzie zatem zbiorem
modeli obiektów x  X .

OkreĞlenie 3.1.
N-wymiarową, ograniczoną przestrzenią
pajĊczynową
nazywaü
bĊdziemy
parĊ
uporządkowaną

Pr ( S r , N )
gdzie S r jest pewnym zbiorem wyznaczanym
na páaszczyĨnie, np. w ukáadzie wspóárzĊdnych
biegunowych w nastĊpujący sposób:
(3.1)
S r ^(d , M ) 0 d d d r , 0 d M d 23`
Liczba r ! o zwana jest promieniem (zakresem)
przestrzeni, zaĞ para (d , M ) to wspóárzĊdne

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 4 11-18 (2009)

punktu (elementu) zbioru S r (d  odlegáoĞü od
tzw. bieguna, M  kąt skierowany).
W przypadku gdy r o f otrzymamy
N -wymiarową przestrzeĔ nieskoĔczoną
Pf ( S f , N ) .
Osie wspóárzĊdnych 0 x n , n 1,..., N
przestrzeni pajĊczynowej moĪemy wyznaczyü
nastĊpująco:

23 ( n  1 ½
0 x n ®(d , ȕ n) 0 d d d r , ȕ n
¾ , n 
N
¯
¿
(3.2)
Na
rys. 1.
przedstawiona
zostaáa
piĊciowymiarowa
przestrzeĔ
pajĊczynowa
z zaznaczoną „skalą odlegáoĞci” (dla r 4 ) oraz
piĊcioma „osiami wspóárzĊdnych” 0 x n ,
n 

^1, 2, 3, 4, 5`

X2

X3

0 xn

^(s1. s 2)   2 s1
0 d d d r ,M n

d cos M n , s 2

23 (n  1) ½
¾ , n 
N
¿

d sin M n ,
(3.5)

OkreĞlenie 3.2.
P

Funkcją modelowania pajĊczynowego F
nazywaü bĊdziemy odwzorowanie typu:
P
Sr
F :8o2

przyporządkowujące kaĪdemu elementowi
y  8 zbiór S N ( y ) w postaci wieloboku
o wierzchoákach:
(3.6)
A n ( y ) ( y n , ȕ n) , n  
Symbolicznie fakt ten zapiszemy:
(3.7)
S N ( y ) >A1 ( y ),... A N ( y )@  S r
Wierzchoáki wieloboku S N ( y ) leĪą na
poszczególnych
osiach
wspóárzĊdnych
przestrzeni pajĊczynowej (patrz tzw. wykresy
gwiazdowe [6], [7]).
OkreĞlenie 3.3.

Modelem
pajĊczynowym
obiektu
y
(a w konsekwencji obiektu x, takiego, Īe
F ( x) y ) nazywaü bĊdziemy zbiór
0

1

2

3

4

FP y  Sr.

S N ( y)

X1

OkreĞlenie 3.4.

Zadaniem modelowania pajĊczynowego ZP
nazywaü bĊdziemy trójkĊ uporządkowaną
( P r , 8 , F P) .
Wynikiem realizacji zadania modelowania

X4

ZP

pajĊczynowego jest zbiór F P (8 ) 8 P ,
którego elementami są modele pajĊczynowe
poszczególnych obiektów y F ( x), x  X

X5

Rys. 1. PiĊciowymiarowa przestrzeĔ pajĊczynowa
o promieniu r = 4

Zbiór Sr bywa czasami definiowany wprost
jako koáo o promieniu r w ukáadzie
wspóárzĊdnych kartezjaĔskich:

Sr

^(s1, s 2)   2 s12  s 22 d r 2`

(3.3)

Zamieniając wspóárzĊdne biegunowe na
kartezjaĔskie otrzymamy:
S r ( s1, s 2)   2 s1 d cos M , s 2 d sin M ,

^

0 d d d r ,0 d M d 23`
oraz osie wspóárzĊdnych:

(3.4)

8P

^S N ( y)  2 Sr y  8`

(3.8)

Przykáad 1.
Niech X ^1, 2, 3`, N 5 .
Funkcja modelowania opisowego dana jest
w tabeli 1. W tabeli tej zapisano
równieĪ
kraĔcowe
wartoĞci
cech

^1, 2, 3, 4, 5`

wn , wn , n  

WartoĞü parametru r wyznaczamy nastĊpująco:

r

max wn
n

6
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Tabela 1.
F (x )
F 1( x)
X

F 2 ( x)

1

2

3

2
3

1
3

1
4

wn

1

1

wn

3

4

F 3 ( x)

F 4 ( x)

1
2
2
6
1
2

6

F 5 ( x)

4

S5 2

4
4

1
5

1

1

S5 3
Modele „obiektów sztucznych” [1], [2] w X
i w X stanowią zbiory:

4

5

B3

4

1

B 3

3

C

2
C2

D2

B2
1

C
1/2
D1
1

1
2

0 1
2

2

1

A

A

3

4

5

6

3

X1

A

E

4
D3
X4

4

E1
E3

5
X5

Rys. 2. Modele pajĊczynowe obiektów x  X

Na rysunku tym zaznaczono równieĪ
modele „sztucznych” obiektów [1]:
1
w X ( w1,..., w5) (1,1, ,1,1)
2
X
1
5
oraz
( w ,..., w ) (3, 4, 6, 4, 5) ,
w
ZauwaĪmy, Īe S 5 ( w X )  S5 ( x) dla kaĪdego

x X

oraz, Īe

S5 ( w X )

zachodzi S5 ( x)  S5 ( w X )

x X .

S5 (3) a ponadto
S5 (3) dla kaĪdego

Modelami pajĊczynowymi obiektów x {1, 2, 3}
są odpowiednie zbiory S5 (1), S5 (2), S5 (3) .
14

>
@
>A3, B3,C 3, D3, E 3@

S5 w X
A2 , B 2 , C1, D1, E 2
zostaá „zakreskowany”).

X2

6

>
@
>A2 , B 2 ,C 2 , D 2 , E 2@
>A3, B3,C 3, D3, E 3@

1

PiĊciowymiarową przestrzeĔ z parametrem
r 6 zdefiniujemy jako parĊ uporządkowaną
P6 ( S 6 ,5) ,
gdzie
S 6 ^(d , M ) 0 d d d 6,0 d M d 23`
Na rys. 2. przedstawiono modele pajĊczynowe
obiektów x  {1, 2, 3}

X3

Są to nastĊpujące wieloboki zaznaczone na
rys. 2.:
S5 1 A1, B1, C1, D1, E1

 (zbiór ten

S5 w X
S5 3
Zbiory te stanowią odpowiednio kres dolny
i kres górny zbioru Y P F P X w przestrzeni
pajĊczynowej z relacją inkluzji [1].
ZauwaĪmy, Īe modele S 5 1 , S 5 2 , S 5 3 róĪnią
siĊ
miĊdzy
sobą
„ksztaátem”,
polem
powierzchni, „wzajemnym usytuowaniem”,
dáugoĞcią obwodu, liczbą boków itp.
w przestrzeni P 6 S 6 ,5 .
Takich dodatkowych charakterystyk modeli
S N x moĪe byü wiele. Przykáadowymi
charakterystykami
opisującymi
dodatkowe
wáaĞciwoĞci S N x są nastĊpujące:
p S N x  „pole powierzchni” zbioru S N x
g S N x  „Ğrodek ciĊĪkoĞci” zbioru S N x
b S N x  „dáugoĞü obwodu” S N x
Z S N x  „liczba boków” (wieloboku)
zbioru S N x
G N x  „miara kąta wierzchoákowego”
trójkątów tworzących
zbiór S N x itp.
W przypadku ustalonych ciągów zbiorów
S N x , x  X k  X , k 1, 2, ...
dodatkowymi
charakterystykami mogą byü „wzajemne
usytuowania” elementów ciągów, wzajemne
usytuowanie ich Ğrodków ciĊĪkoĞci, odlegáoĞci
Ğrodków ciĊĪkoĞci, czĊĞci wspólne zbiorów
S N x , x  X k , relacje inkluzji, róĪnica czy teĪ
suma zbiorów itp.
Wszystkie
te
charakterystyki
przy
odpowiedniej interpretacji mogą byü bardzo
cenne z punktu widzenia analizy jakoĞciowej
modelowanych obiektów jak teĪ samego procesu
modelowania.
Badanie tych charakterystyk pozwala
bowiem
„wydobyü”
wiĊcej
informacji
o obiektach x  X niĪ wynika to wprost z ich
formalnych modeli opisowych y F x , x  X
(danych w postaci ciągów liczb). Wprowadzając
dodatkowo tzw. „gĊstoĞü cech” („ciĊĪar
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wáaĞciwy” cech) w postaci K n x moĪemy
dokonywaü
analizy
jeszcze
bardziej
szczegóáowej.
W dalszej czĊĞci pracy, z racji ograniczonej
jej
objĊtoĞci
zajmiemy
siĊ
gáównie
charakterystyką modelu S N x w postaci
p S N x oraz charakterystyką kątową G N x .
Pole powierzchni zbioru S N x jest pewną

funkcją „danych opisowych” obiektu x  X
F x y oraz liczby N uwzglĊdnionych cech.
Dla ustalonych N oraz x  X wartoĞci
moĪemy okreĞliü
charakterystyki p S N x
nastĊpująco:
º
ª N 1
p S N x D N « ¦ y k y k 1  y N y1» (3.9)
¼»
¬« k 1
1
23
(3.10)
gdzie D N
sin
N
2
zaĞ
y k F k x , k 1,2,..., N
Dodatkowe informacje dotyczące zbioru X
modelowanych obiektów niosą teĪ jak wczeĞniej
wspomniano charakterystyki zbiorów:
S N wX i S N wX
Odpowiednio pola powierzchni tych zbiorów
okreĞlamy nastĊpująco:
ª N 1
º
p S N wX
Į N « ¦ w k w k 1  w N w1» Ȗ X N
¬k 1
¼
(3.11)
º
ª N 1 k k 1
 w N w1» Ȗ X N
p S N wX
ĮN « ¦ w w
¼
¬k 1
(3.12)
X
Modele S N w X oraz S N w
odgrywają
waĪną rolĊ w analizie jakoĞciowej obiektów
x  X , gdyĪ zbiory te posiadają nastĊpujące
ogólne wáasnoĞci:
S N w X  S N x dla kaĪdego x  X
(3.13.)
S N x  S N w X dla kaĪdego x  X
(3.14)
a ponadto

ȖX N d p S N x d ȖX N , x X
(3.15)
WartoĞü p S N x zaleĪy oczywiĞcie od
kolejnoĞci uwzglĊdnianych cech, stąd teĪ
w przypadku braku zaáoĪenia ustalającego
kolejnoĞü cech, stosowana jest charakterystyka
p SN x
bĊdąca
„uĞrednieniem”
pól
powierzchni
odpowiadających
wszystkim

moĪliwym kombinacjom uporządkowaĔ cech
(N!).

4. Znormalizowane przestrzenie
pajĊczynowe
Niech
F x
F1 x , ... , Fn x , ... , FN x
–
funkcja
modelowania
taka,
Īe
N
F : X oY   .
O funkcji tej zaáoĪymy, Īe F n x t 0 , n  ,
x  X . JeĞli by tak nie byáo to naleĪaáoby od
wartoĞci funkcji Fn x odjąü odpowiednią
liczbĊ cn dla kaĪdego x  X (przesuniĊcie skali)
[1], [4] w nastĊpujący sposób :
F n x F n x  cn , x  X ,
gdzie

cn

min F n x , n  .

x X

Dalej
zakáadaü
bĊdziemy,
Īe
funkcja
modelowania speánia powyĪszy warunek.
Normalizacji funkcji modelowania moĪna
dokonaü na wiele sposobów [1], [4].
Jednym z nich jest nastĊpujący sposób:
Fn x
(4.1)
Fn x

Fn

gdzie

F n max F n x z 0, n 
x X

(4.2)

W ten sposób znormalizowana funkcja
modelowania
ma
taką
wáasnoĞü,
Īe
0 d F n x d 1 dla kaĪdego n  , x  X (4.3)
X

ZaĞ obiekty wX i w mają postaü:

wX

0, ... , 0   N

1,...,1   N
Dalej bĊdziemy zakáadaü, Īe funkcja F jest
znormalizowana w sensie (4.3).

wX

OkreĞlenie 4.1.
Znormalizowaną N-wymiarową przestrzenią
pajĊczynową
nazywaü
bĊdziemy
parą
uporządkowaną
Pr S r , N

gdzie

r

max w n 1
n

Dla uproszczenia zapisu, w przypadku
przestrzeni znormalizowanych bĊdziemy pisaü
P S, N .
Przykáad 2.
W
tabeli
2.
znormalizowanej

przedstawiono
wartoĞci
funkcji
modelowania
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z przykáadu 1. (przesuniĊcie skali c jest
1
§
·
nastĊpujące c ¨1, 1, , 1, 1¸ .
2
©
¹
Tabela 2. WartoĞü znormalizowanej funkcji
modelowania
F (x )
F 1( x)
X

F 2 ( x)

F 3 ( x)

F 4 ( x)

F 5 ( x)

1

1
2

2
3

0

0

3
4

2

0

0

6
22

1

0

3

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1

1

1

1

1

wn
n
w

Na kolejnym rysunku przedstawione zostaáy
znormalizowane
modele
pajĊczynowe
poszczególnych obiektów x  X .

modelowanego obiektu lub teĪ samego procesu
modelowania.
Niniejsza praca jak juĪ wczeĞniej
wspomniano dotyczyü bĊdzie charakterystyki
p S n x , którą moĪna gáównie z racji jej
konstrukcji (3.9) wykorzystaü do badaĔ
jakoĞciowych obiektów jak teĪ wielokryterialnej
analizy porównawczej oraz „charakterystyki
kątowej” bĊdącej wprost, funkcją maksymalnej
liczby uwzglĊdnionych w modelu cech.
ZaáóĪmy dalej, Īe dysponujemy modelem
M-dokáadnym obiektu x  X . Maksymalna
moĪliwa liczba cech, które moĪna teoretycznie
uwzglĊdniü
w
przypadku
modelowania
obiektów ze zbioru X to N X . OczywiĞcie
M d N X . Dla kompletnoĞci rozwaĪaĔ
przyjmijmy, Īe M 0,1,..., N X . JakoĞü
modelu S M x moĪna okreĞliü definiując jego
„rozbieĪnoĞü” z oryginaáem x  X
lub
zamiennie – „dokáadnoĞü”.
OkreĞlenie 5.1.
RozbieĪnoĞcią
modelu
M-dokáadnego
S M x z oryginaáem x  X nazywaü bĊdziemy

X2

liczbĊ
2/3

X3

X=3
X=1
6/22
0

1/2

1

X1

X=2

23  M G N x , M d N X

gdzie M- liczba cech aktualnie uwzglĊdnionych
23
w modelu ,zaĞ G N x
graniczna miara
N X
kątowa przyrostu „dokáadnoĞci modelu” przy
uwzglĊdnieniu maksymalnej (dla elementów
zbioru X) liczby cech.
Po przeksztaáceniu mamy:
§
M ·
¸, M d N X (5.1)
D x 23¨¨1 
N X ¸¹
©

0 d D M x d 23,

X4
3/4

X5

Rys. 3. Znormalizowane modele pajĊczynowe
obiektów x  X

5. Problem szczegóáowoĞci
i adekwatnoĞci modeli
pajĊczynowych
WĞród wielu dodatkowych charakterystyk
modelu pajĊczynowego S N x na szczególną
uwagĊ zasáugują charakterystyki, które mogą
byü wykorzystane do oceny jakoĞciowej
16

DM x

M dN X

(5.2)

JeĞli na N X moĪliwych do uwzglĊdnienia
cech , uwzglĊdnimy w modelu wszystkie, to
rozbieĪnoĞü takiego modelu z oryginaáem bĊdzie
zerowa.
JeĞli uwzglĊdnimy tylko jedną cechĊ to
rozbieĪnoĞü wyniesie
N X 1
.
D1 x 23
N X
OkreĞlenie 5.2.
Stopniem (wspóáczynnikiem) rozbieĪnoĞci
modelu nazywaü bĊdziemy liczbĊ
DM x 1  M
(5.3)
DM x
23
N X
Mamy przy tym
0 d D M x d 1, M d N X
(5.4)
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OkreĞlenie 5.3.
DokáadnoĞcią
modelu
bĊdziemy liczbĊ

SM x

nazywaü

M
(5.5)
N X
StopieĔ dokáadnoĞci okreĞlimy nastĊpująco:

dM x

23  D M x

dM x

dM
23

23

M
N X

Zachodzi przy tym
0 d d M x d 1, M d N X

formalnie jest pewną funkcją liczby M
uwzglĊdnianych cech oraz wartoĞci tych cech
okreĞlonych jako ciąg liczb:
y F 1 x ,..., F m x ,..., F M x   M
co zapiszemy
p SM x
f y, M
(5.8)

(5.6)

Ustalając konkretną wartoĞü M, moĪemy
badaü funkcjĊ f M y , y  Y . Przy pewnych

(5.7)

zaáoĪeniach jakoĞciowych odnoĞnie interpretacji
y m F m x , m  N wartoĞci f M y moĪe

Gdy M o f zachodzi oczywiĞcie D f x 0
i df x 1
Zagadnienie
adekwatnoĞci
czy
teĪ
rozbieĪnoĞci modelu jest oczywiĞcie problemem
bardziej záoĪonym. Analizując charakterystykĊ
p S n x jak równieĪ „ksztaát” zbioru S N x
moĪna podjąü siĊ prób definiowania innych,
„bardziej związanych” z modelem obiektu
x  X wskaĨników charakteryzujących proces
modelowania i sam model. Porównując ksztaáty
zbiorów S N x przy wzroĞcie liczby N
uwzglĊdnianych cech, ich powierzchniĊ, obwód
itp. moĪna jakoĞü modelu zdefiniowaü bardziej
precyzyjnie. Kluczową rolĊ mogą odgrywaü
w tym podejĞciu graniczne wartoĞci S f x ,

p S f x przy N o f jako swoistego rodzaju
punkty
odniesienia.
PoniĪej
zostaną
przedstawione pewne rozwaĪania dotyczące
moĪliwej interpretacji charakterystyki p S f x
w okreĞlaniu stopnia szczegóáowoĞci modelu
S N x w zaleĪnoĞci od wielkoĞci liczby N.
RozwaĪania te nie mają charakteru ogólnego
i
są
sáuszne
jedynie
dla
obiektów
pewne
szczególne
x  X speániających
zaáoĪenia. Charakterystyki takie bowiem jak
ksztaát zbioru S N x , pole powierzchni, Ğrodek
ciĊĪkoĞci itp. sáuĪą przede wszystkim analizie
jakoĞciowej obiektów x  X [1], [2], [3], a nie
samego procesu modelowania.
ZaáóĪmy, Īe mamy dane zadanie
modelowania pajĊczynowego w przestrzeni
znormalizowanej Z
P , X , F . Intuicyjnie,
stopieĔ szczegóáowoĞci modelu (opisu) obiektu
x  X jak juĪ byáo wspomniane powinien
rosnąü wraz z wielkoĞcią liczby M cech
uwzglĊdnionych w procesie modelowania
M d N , jakoĞü (adekwatnoĞü) modelu
powinna równieĪ posiadaü podobną wáasnoĞü.
WielkoĞü pola powierzchni modelu
S M x , zgodnie z zaleĪnoĞcią (3.9) i (3.10)

byü interpretowana jako uogólniona jakoĞü
obiektu x, takiego Īe F x y [1], [6]. MoĪna
zatem ją wykorzystaü do budowy tzw. funkcji
rankingowej oraz innych funkcji decyzyjnych
w tym w szczególnoĞci optymalizacji.
Z kolei ustalając y F x , moĪemy badaü
w
zaleĪnoĞci
od
zmiennoĞü
fy M
M 1, 2,..., N , co moĪe pozwoliü na ocenĊ
zmian szczegóáowoĞci (dokáadnoĞci) procesu
modelowania, wynikających ze zmian liczby
uwzglĊdnionych
cech.
Przykáadowo
adekwatnoĞü
modelu
moĪemy
SM x
zdefiniowaü jako pewną funkcjĊ q S M x
o postaci nastĊpującej:
p SM x
, x  X , M 1,...N
q SM x
p SN x
(5.9)
ZauwaĪmy, Īe dla M

N , q SM x

1.

6. Modelowanie obiektów
w przestrzeni nieskoĔczenie
wymiarowej
W dalszej czĊĞci opracowania zakáadaü
bĊdziemy, Īe dysponujemy znormalizowaną
funkcją modelowania
F : X o Y  >0, 1@x...x>0, 1@
(6.1)
M  razy

Biorąc dowolny element y  Y moĪemy
przedstawiü jego model w przestrzeni
pajĊczynowej P jako pewien podzbiór S M y
zbioru S.
Gáównymi charakterystykami tego modelu bĊdą
„szczegóáowoĞü” oraz „adekwatnoĞü” rozumiane
nastĊpująco :
p SM y
p S M y oraz q S M y
(6.2)
p SN y
ZaáóĪmy, Īe chcemy zwiĊkszyü „stopieĔ
szczegóáowoĞci modelu” oraz jego adekwatnoĞü
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poprzez zwiĊkszenie maksymalnej liczby N
uwzglĊdnianych cech.
ZwiĊkszając liczbĊ N do nieskoĔczonoĞci
N of
otrzymamy
nieskoĔczenie
wymiarową
przestrzeĔ
pajĊczynową
Pf S, f .
Ustalając
w
konkretnym
zadaniu
modelowania liczbĊ M d N najwaĪniejszych
cech
otrzymamy
model
M-dokáadny
SM y  S .
OkreĞlenie adekwatnoĞci q S M y
tak
uzyskanego
modelu
wymaga
SM y
wyznaczenia granicznej wartoĞci „stopnia
szczegóáowoĞci” p S N y
(6.3)
lim p S N y
p Sf y
N of

o ile oczywiĞcie granica taka istnieje.
p SN y
moĪemy
O
charakterystyce
powiedzieü, Īe
0 d p S N y d 3 , y  Y , N 1,2,.. (6.4)

Dla modelu y 1, ... , 1 , przy N o f
p S N y o p Sf y
3

(6.5)

jest modelem obiektu
y Y
w nieskoĔczenie wymiarowej przestrzeni
pajĊczynowej S f , f .

Sf y

Liczba p S f y wyraĪa maksymalną (idealną)
szczegóáowoĞü modelu, zaĞ adekwatnoĞü modelu
jest równa 1.
Badając model przy ustalonej liczbie
M  f uwzglĊdnianych cech, moĪemy okreĞliü
teĪ dodatkową jego charakterystykĊ:
p Sf y  p SM y
d SM y
p Sf y
(6.6)
p SM y
1
1 q S M y
p Sf y

oczywiĞcie przy M o f , d S M y o 0 .

7. Podsumowanie
Przedstawione powyĪej rozwaĪania stanowią
próbĊ sformalizowania procesu modelowania
obiektów, bazujące na tzw. przestrzeni
pajĊczynowej.
Graficzna
interpretacja
modeli
pajĊczynowych nawet dla duĪych wartoĞci
liczby N jest moĪliwa i áatwa do implementacji
komputerowej.
Daje
nowe
przesáanki
pogáĊbionej analizy jakoĞciowej modelowanych
obiektów.
Jest
typowym
narzĊdziem
analitycznym miĊdzy innymi w procedurach
eksploracji danych. Bardzo interesujące wyniki
18

moĪna uzyskaü wprowadzając w przestrzeni
dodatkowe relacje np. inkluzji, okreĞlające
wzajemne związki poszczególnych par modeli
lub ich sekwencji. Wprowadzenie takiej relacji
umoĪliwia porządkowanie obiektów wg róĪnych
kryteriów lub wyznaczania klas równowaĪnoĞci,
jak teĪ konstruowanie funkcji rankingowych.
Dodatkowe charakterystyki w postaci
wielkoĞci pól powierzchni poszczególnych
modeli graficznych oraz ich „wzajemnego
usytuowania” i zaleĪnoĞci w znormalizowanej
przestrzeni pajĊczynowej mogą byü kolejnymi
przesáankami ustaleĔ w zakresie wiedzy
o analizowanych obiektach.
PajĊczynową przestrzeĔ modelową moĪna
potraktowaü teĪ jako przestrzeĔ decyzyjną.
Wprowadzenie do tej przestrzeni modelu
preferencji decydenta moĪe pozwoliü na
formuáowanie, badanie i rozwiązywanie
odpowiednio
sformuáowanych
zadaĔ
optymalizacji.
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Artykuá przedstawia wyniki analizy standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, XML oraz HL7 w kontekĞcie
ich przydatnoĞci do modelowania architektury systemu informatycznego. Istotnym jest, Īe rozpatrywane
standardy oceniane są pod kątem moĪliwoĞci ich zastosowania do modelowania systemu informatycznego
budowanego dla sáuĪby zdrowia. W artykule przedstawiono podstawowe cechy i wáasnoĞci kaĪdego
z rozpatrywanych standardów. Wskazano takĪe wáasnoĞci kaĪdego z rozpatrywanych standardów istotne
z punktu widzenia architektury systemu informatycznego. W podsumowaniu zawarto rekomendacjĊ zestawu
standardów do zastosowania przy modelowaniu architektury systemu informatycznego dla sáuĪby zdrowia.
Sáowa kluczowe: architektura systemu informatycznego

1. Wprowadzenie
W artykule przedstawiono wyniki analizy
standardów informatycznych w kontekĞcie ich
przydatnoĞci do modelowania architektury
systemu informatycznego dla sáuĪby zdrowia.
Analizie poddano nastĊpujące standardy:
x BPMN – Business Process Modelling
Notation
x GELLO – Object-Oriented Query and
Expression Language for Clinical Decision
Support
x UML – Unified Modelling Language
x OCL – Object Constraint Language
x XML – Extensible Markup Language
x HL7 – Health Level Seven.

2. BPMN
BPMN jest standardem modelowania przebiegu
procesów biznesowych, przepáywów pomiĊdzy
nimi oraz usáug WWW. BPMN zostaá
opracowany przez organizacjĊ BPMI (ang.
Business Process Management Institute). Jego
gáównym zadaniem jest dostarczenie sposobu
opisu procesów i Ğrodowiska biznesowego
zrozumiaáego dla wszystkich uĪytkowników, od
analityków
biznesowych
opracowujących
początkowe zarysy procesów, aĪ po personel
techniczny odpowiedzialny za wdroĪenie
technologii opracowanej na potrzeby tych
procesów. Drugim, równie waĪnym zadaniem,
jest zapewnienie metody jednolitej wizualizacji
jĊzyków wykonawczych procesów biznesowych

wykorzystujących XML, przez zastosowanie
wspólnej notacji.
BPMN opisuje jeden diagram procesów
biznesowych zwany BPD (ang. Business Process
Diagram). Zostaá on opracowany do realizacji
dwóch celów. Po pierwsze jest áatwy
w zrozumieniu i stosowaniu. MoĪna go
wykorzystaü do szybkiego modelowania
procesów biznesowych i jest zrozumiaáy dla
uĪytkowników pozbawionych umiejĊtnoĞci
technicznych. Po drugie dostarcza moĪliwoĞci
modelowania skomplikowanych i záoĪonych
procesów biznesowych oraz moĪe byü
przeáoĪony na jĊzyk wykonawczy procesów
biznesowych.
W procesie modelowania przebiegu procesu
biznesowego wystarczy zamodelowaü zdarzenia
powodujące rozpoczĊcie procesu, nastĊpnie
dziaáania, które muszą zostaü podjĊte do
realizacji procesu, a na koĔcu moĪliwe rezultaty
przebiegu procesu. Decyzje oraz rozgaáĊzienia
procesów modeluje siĊ za pomocą wĊzáów
decyzyjnych. Na rysunku rys.1. znajduje siĊ
przykáad diagramu BPD.
Ponadto, proces moĪe zawieraü w sobie
procesy zstĊpujące, które z kolei mogą byü
reprezentowane w innym diagramie BPD
podáączonym za pomocą linku do dowolnego
symbolu procesu macierzystego. JeĞli proces nie
zawiera Īadnych procesów zstĊpujących to jest
uznawany za proces najniĪszego poziomu
i nazywany zadaniem.
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Rys. 1. Diagram BPD dla systemu aukcji on-line

ZagáĊbiając siĊ dalej w analizĊ biznesową moĪna
umieszczaü zdarzenia i procesy w cieniowanych
obszarach zwanych pulami, okreĞlających kto
realizuje proces (rys. 2.). Pula moĪe byü
z kolei podzielona dalej na tory. Pula zazwyczaj
reprezentuje organizacjĊ, podczas gdy tor, jej
okreĞlony dziaá lub pion.

Rys. 2. Diagram BPD z procesami
pogrupowanymi w pule

W trakcie modelowania procesów biznesowych
niezbĊdne jest równieĪ modelowanie zdarzeĔ
wystĊpujących w tych procesach i przed-stawienie sposobu, w jaki zdarzenia wpáywają
na przebieg procesów. Zdarzenie powoduje
uruchomienie procesu, wystĊpuje w trakcie
przebiegu procesu lub koĔczy proces. BPMN
dostarcza wyraĨnie róĪnicującej notacji dla
kaĪdego ze wspomnianych typów zdarzeĔ.
Przy modelowaniu bardziej záoĪonych
przebiegów procesów, takich jak usáugi WWW
B2B pojawia siĊ potrzeba modelowania bardziej
skomplikowanych
zdarzeĔ,
takich
jak
wiadomoĞci, zaleĪnoĞci czasowe (ang. timers),
zasady biznesowe (ang. business rules) i báĊdy.
BPMN umoĪliwia okreĞlenie typu aktywatora
zdarzenia. OkreĞlenie typu aktywatora zdarzenia
nakáada okreĞlone ograniczenia na modelowany
przebieg procesu. Przykáadowo zaleĪnoĞü
czasowa nie moĪe koĔczyü przebiegu procesu,
a przepáyw wiadomoĞci moĪe mieü miejsce
wyáącznie pomiĊdzy zdarzeniami wiadomoĞci.
NarzĊdzie modelowania wspierające model
BPMN powinno automatycznie wymusiü te
zaleĪnoĞci modelowania, które są specjalnymi
przypadkami reguá biznesowych.
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Zdarzenia mogą wystĊpowaü w trakcie
realizacji procesu, powodując przerwanie
procesu i powodując uruchomienie nowego
procesu. Ewentualnie proces koĔczy siĊ
powodując zdarzenie i poĞrednio uruchomienie
nowego procesu. MoĪna modelowaü te
zdarzenia poĞrednie (ang. intermediate events)
przez
umieszczenie
symbolu
zdarzenia
bezpoĞrednio na procesie, z którym jest ono
związane.
Istnieją trzy typy procesów – proces, proces
zstĊpujący i zadanie.
PoniewaĪ diagram BPD w specyfikacji
BPMN jest gáównie zaprojektowany tak, aby byá
áatwy w odbiorze, wiĊc aby uáatwiü odbiorcom
zrozumienie záoĪonoĞci procesów, moĪna
graficznie ją zaprezentowaü przez umieszczenie
miniaturek potomnych diagramów BPD
w symbolach procesów. DziĊki temu moĪna,
oglądając diagram BPD okreĞliü, które procesy
są záoĪone i dzielą siĊ na procesy zstĊpujące
niĪszych poziomów.
Uwidocznienie
kolejnoĞci
realizacji
procesów osiąga siĊ poprzez poáączenie ich
przepáywami sekwencyjnymi (ang. sequence
flow). Przepáyw sekwencyjny jest stosowany do
okreĞlenia kolejnoĞci dziaáaĔ w organizacji lub
dziale. Zatem, jeĞli diagram jest pogrupowany w
pule i tory, to przepáywy sekwencyjne áączą
zdarzenia, procesy i punkty decyzyjne w obrĊbie
torów i pul. BPMN udostĊpnia drugi rodzaj linii
przepáywu do modelowania, tzn. przepáyw
wiadomoĞci (ang. message flow), który pozwala
okreĞliü
kolejnoĞü
dziaáaĔ
pomiĊdzy
organizacjami lub pulami.
Jednym z celów opracowania specyfikacji
BPMN
jest
umoĪliwienie
modelowania
przepáywu informacji w relacjach B2B. W tym
celu, diagram BPD oferuje metodĊ modelowania
przepáywów wiadomoĞci. Tradycyjne diagramy
przepáywów procesów biznesowych pozwalają
na modelowanie sekwencyjnych przepáywów
procesów
od
zdarzeĔ
rozpoczynających
proces do rezultatów koĔcowych. Diagram
BPD
wspiera
przepáywy
sekwencyjne
za pomocą przepáywów wiadomoĞci, co pozwala
zobrazowaü
wysyáanie
i
otrzymywanie
wiadomoĞci
pomiĊdzy
ludĨmi
czy
organizacjami. Stanowi to istotny element
obrazowania i rozumienia relacji miĊdzy
przedsiĊbiorstwami
(B2B)
i
miĊdzy
przedsiĊbiorstwem a klientem (B2C).
Specyfikacja ta zostaáa zaprojektowana tak,
aby umoĪliwiü áatwe modelowanie typowych
procesów biznesowych, a jednoczeĞnie pozwoliü
na modelowanie procesów o dowolnie duĪym
stopniu záoĪonoĞci.
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3. GELLO
GELLO
jest
zorientowanym
obiektowo
jĊzykiem, który jest zbudowany na istniejących
standardach. GELLO obejmuje zarówno
zapytania jak i jĊzyki wyraĪeĔ. GELLO
wykorzystuje jĊzyk Object Constraint Language
(OCL), opracowany przez Object Management
Group. Istotne skáadniki OCL zostaáy wybrane
i zintegrowane w zapytaniach i jĊzykach
wyraĪeĔ GELLO, aby dostarczyü odpowiednich
podstaw do manipulacji danymi medycznymi
w celu podejmowania decyzji w ochronie
zdrowia. JĊzyk GELLO moĪe byü uĪywany do:
x
budowania zapytaĔ do wydobywania
i manipulowania danymi z historii choroby
x
konstruowania kryteriów decyzyjnych przez
tworzenie wyraĪeĔ dla szczególnych
danych cecha/wartoĞü  te kryteriach mogą
byü uĪywane w bazach wiedzy systemów
wspomagania decyzji takich jak te
zaprojektowane by dostarczyü ostrzeĪeĔ
i przypomnieĔ, wskazówek, albo inna zasad
decyzyjnych
x
tworzenia wyraĪeĔ, formuá, i zapytaĔ dla
innych aplikacji.
Zapytania i jĊzyki wyraĪeĔ wspóádzielą model
danych
obiektowych
dopóki
wyraĪenia
przetwarzają dane dostarczone przez zapytania.
JĊzyk
zapytaĔ
zostaá
zaprojektowany
w kontekĞcie modelu zaproponowanego w HL7
CDSTC. Model ten proponuje wykorzystanie
vMR, który dostarcza standardowego interfejsu
do róĪnych systemów historii choroby. JĊzyk
wyraĪeĔ moĪe byü uĪywany dla okreĞlania
kryteriów decyzji albo abstrakcyjnych lub
dostarczonych zbiorczych wartoĞci. Obiektowe
podejĞcie pozwala na uzyskanie cechy
rozszerzalnoĞci tego jĊzyka.
W celu uáatwienia procesu kodowania
i
oceny
wyraĪeĔ
a
co
waĪniejsze,
maksymalizowania moĪliwoĞci wspóádzielenia
zapytaĔ i wyraĪeĔ, GELLO obejmuje
podstawowe wbudowane typy danych. Ponadto
dostarcza koniecznych mechanizmów dostĊpu
do zasadniczego modelu danych.
Gáówną przeszkodą do dzielenia siĊ wiedzą
medyczną jest brak wspólnego formatu dla
kodowania i manipulacji danymi. Pomimo, Īe
skáadnia Arden Syntax zajĊáa siĊ tym problemem
przez odizolowywanie odniesieĔ do lokalnych
danych w nawiasach klamrowych w MLMs, to
wciąĪ nie dostarcza mechanizmów dostĊpu do
danych w sposób niezaleĪny od formatu.
Wirtualna historia choroby (vMR), to
obiektowe podejĞcie zgodne z HL7 RIM,
uĪywające typowego modelu danych, jako

poĞrednika do róĪnych systemów historii
choroby. PojĊcie vMR zostaáo zaproponowane,
jako podstawowy model dla przetwarzania
danych pacjentów w kontekĞcie systemów
wspomagania decyzji. vMR jest udoskonaleniem
modelu: Reference Information Model (RIM).
PodejĞcie to dostarcza pierwszego podejĞcia
w kierunku standardu wymiany, zarządzania
i integracji danych medycznych. JednakĪe,
nadejĞcie obiektowej wirtualnej karty choroby
vMR jest niekompatybilne ze skáadnią Arden
Syntax, poniewaĪ moĪe ona przetwarzaü tylko
atomowe typy danych.
Faktem jest, Īe istnieje potrzeba jĊzyka do
formuáowania zapytaĔ i wyraĪeĔ w celu
wydobywania
i
manipulowania
danymi
medycznymi. JĊzyk taki powinien byü:
x
niezaleĪny od dostawcy
x
niezaleĪny od platformy
x
zorientowany obiektowo i kompatybilny
z vMR
x
áatwy w czytaniu i uĪywaniu
x
rozszerzalny.
NajwaĪniejsze
cele
i
wáasnoĞci
za-proponowanego
jĊzyka
GELLO,
jako
niezaleĪnego od platformy standardu zapytaĔ
i wyraĪeĔ, dla wspóádzielenia i manipulowania
wiedzą w medycznym kontekĞcie, to:
x
GELLO jest skierowany dla medycznych
aplikacji, które muszą korzystaü z zapytaĔ
i jĊzyków wyraĪeĔ dla wspomagania
decyzji
x
GELLO jest niezaleĪny od dostawcy przez
wykorzystywanie specyfikacji jĊzyka, który
nie jest zaleĪny od dostawcy
x
GELLO jest niezaleĪny od platformy
x
GELLO dostarcza mechanizmów dostĊpu
do danych przez obiektowy model danych,
za pomocą ĞciĞle typowanych wyraĪeĔ,
przez ogólnego przeznaczenia jĊzyki
zapytaĔ i wyraĪeĔ
x
GELLO jest jĊzykiem deklaratywnym
x
GELLO jest rozszerzalny przez dodawanie
nowych
klas
definiowanych
przez
uĪytkownika
do
podstawowego
obiektowego modelu danych
x
wszystkie metody manipulowania danymi
muszą
byü
wyraĨnie
okreĞlone
w obiektowym modelu danych
x
przez uĪywanie okreĞlonego obiektowego
modelu danych, takiego jak vMR, kaĪda
zasada decyzji albo wskazówka nie
potrzebuje
oddzielnego
mechanizmu
translacji elementów danych do/z Ğrodowisk
dostarczających dane
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x

podejĞcie
zorientowane
umoĪliwia modularnoĞü,
i rozszerzalnoĞü.

obiektowo
hermetyzacjĊ

4. UML
Unified Modeling Language jest jĊzykiem do:
wizualizacji, specyfikacji, dokumentowania
i budowania systemu informatycznego. DziĊki
zastosowaniu UML moĪna w sposób graficzny
przedstawiü róĪne spojrzenia na system:
strukturalne, dynamiczne. Tworząc modele
UML dokonujemy specyfikacji wymagaĔ na
system, szczególnie stosując model przypadków
uĪycia i diagramy aktywnoĞci. Modelując
system
za
pomocą
diagramów
UML
jednoczeĞnie
dokumentujemy
decyzje
projektowe w jednoznaczny i zrozumiaáy dla
caáego zespoáu sposób.
W ramach UML 2.0 wystĊpują nastĊpujące
typy diagramów zachowania (przypadków
uĪycia, aktywnoĞci, sekwencji, przeglądu
interakcji, komunikacji, stanów, czasowy)
oraz statyczne (klas, obiektów, pakietów,
komponentów,
struktury
poáączeĔ,
wdroĪeniowy).
Wersja UML 2.0 zostaáa opisana
w precyzyjny i zwiĊzáy sposób w [1].
W kontekĞcie architektury systemu
informatycznego najwiĊksze zastosowanie mają
diagramy:
x
Przypadków uĪycia
x
Klas
x
Sekwencji
x
Komunikacji
x
AktywnoĞci
x
WdroĪeniowy.
Diagramy przypadków uĪycia opisują, co
robi system z punktu widzenia zewnĊtrznego
obserwatora. Diagramy przypadków uĪycia
pozostają w bliskim związku ze scenariuszami.
Scenariusz to przykáad tego, co siĊ dzieje, kiedy
ktoĞ wchodzi w interakcjĊ z systemem. Oto
scenariusz dla kliniki medycznej:
"Pacjent dzwoni do kliniki, aby umówiü siĊ
na coroczne badania. Recepcjonistka znajduje
najbliĪszy wolny termin w ksiąĪce przyjĊü
i wyznacza badanie na tĊ datĊ".
Przypadek uĪycia to podsumowanie
scenariuszy pojedynczego zadania lub celu.
Aktor to ktoĞ albo coĞ, co inicjuje zdarzenia
związane z tym zadaniem. Aktor po prostu
okreĞla rolĊ, którą odgrywa czáowiek lub obiekt.
Rys. 3. przedstawia przypadek uĪycia Ustalanie
terminu badania w klinice medycznej. Aktor to
Pacjent.
Poáączenie
miĊdzy
aktorem
a przypadkiem uĪycia to komunikacja.
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Rys. 3. Przykáad komunikacji miĊdzy aktorem
i przypadkiem uĪycia

Diagram przypadków uĪycia to zbiór aktorów,
przypadków uĪycia i ich komunikacji (rys. 4.).

Rys. 4. Przykáad diagramu przypadków uĪycia

Diagramy przypadków uĪycia mają trzy
zastosowania:
x
okreĞlanie funkcji (wymagaĔ) - nowe
przypadki uĪycia czĊsto generują nowe
wymagania, kiedy system jest analizowany
i projekt przybiera coraz wyraĨniejszy
ksztaát,
x
komunikacja z klientami - prostota notacji
sprawia, Īe diagramy przypadków uĪycia są
dobrym sposobem porozumiewania siĊ
programistów z klientami,
x
generowanie przypadków testowych - zbiór
scenariuszy danego przypadku uĪycia moĪe
zasugerowaü sposoby testowania tych
scenariuszy.
Diagram klas przedstawia ogólną panoramĊ
systemu, pokazując klasy i ich wzajemne relacje.
Diagramy klas są statyczne – pokazują elementy
wchodzące w interakcje a nie dziaáania
zachodzące podczas interakcji.
Diagram sekwencji to diagram interakcji,
który
szczegóáowo
pokazuje
kolejnoĞü
przekazywania komunikatów, a co za tym idzie,
wywoáywania operacji w obiektach. Na rys. 5.
przedstawiono diagram sekwencji ilustrujący
rezerwacjĊ hotelu. Obiektem inicjującym
sekwencjĊ komunikatów jest Okno rezerwacji.
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procesie traktowanym jak obiekt). Diagram
aktywnoĞci pokazuje wzajemne zaleĪnoĞci
miĊdzy tymi operacjami.
Na rys. 7. przedstawiono przykáad diagramu
aktywnoĞci dla procesu "Pobieranie pieniĊdzy
z konta bankowego za pomocą bankomatu".

Rys. 5. Przykáad diagramu sekwencji

KaĪda przerywana pionowa linia to linia Īycia
reprezentująca czas, przez który istnieje obiekt.
KaĪda strzaáka to przesáanie komunikatu.
Strzaáka zaczyna siĊ od nadawcy, a koĔczy na
pasku aktywnoĞci komunikatu na linii Īycia
odbiorcy. Na powyĪszym diagramie Hotel
wykonuje autowywoáanie, aby sprawdziü, czy
dysponuje wolnym pokojem. JeĞli tak, to Hotel
tworzy RezerwacjĊ i Potwierdzenie. WyraĪenie
w nawiasie kwadratowym, [ ], to warunek.
Diagramy komunikacji to równieĪ diagramy
interakcji. Dostarczają tych samych informacji
co diagramy sekwencji, ale skupiają siĊ na
rolach obiektów, a nie na czasach przesyáania
komunikatów. Przykáad diagramu komunikacji
znajduje siĊ na rys. 6. Na diagramie sekwencji
role
obiektów
są
wierzchoákami,
a komunikaty  liniami áączącymi wierzchoáki.

Rys. 6. Przykáad diagramu komunikacji

Prostokąty opisujące rolĊ obiektu są oznaczone
nazwami klas lub obiektów (albo obiema
nazwami). Nazwy klas są poprzedzone
dwukropkiem ( : ).
KaĪdy
komunikat
na
diagramie
komunikacji ma numer sekwencji. Komunikaty
najwyĪszego poziomu mają numer 1.
Komunikaty na tym samym poziomie (wysyáane
podczas tego samego wywoáania) mają ten sam
przedrostek dziesiĊtny oraz przyrostki 1, 2 itd.
w zaleĪnoĞci od tego, kiedy wystĊpują.
Diagram aktywnoĞci to inaczej diagram
przepáywu. Diagram aktywnoĞci skupia siĊ na
obiekcie przechodzącym pewien proces (albo na

Rys. 7. Przykáad diagramu aktywnoĞci

Diagramy aktywnoĞci moĪna dzieliü na tory
obiektów. Tory okreĞlają, który obiekt jest
odpowiedzialny za daną aktywnoĞü. Od kaĪdej
aktywnoĞci odchodzi przejĞcie, áącząc ją
z kolejną aktywnoĞcią.
PrzejĞcie moĪe rozgaáĊziaü siĊ na dwa lub
wiĊcej wzajemnie wykluczających siĊ przejĞü.
WyraĪenia
sprawdzające
(w
nawiasach
kwadratowych [ ]) opisują przejĞcia wychodzące
z rozgaáĊzienia. RozgaáĊzienie i jego póĨniejsze
scalenie, które wskazuje koniec rozgaáĊzienia,
pojawiają siĊ na diagramie jako puste romby.
PrzejĞcie moĪe rozwidlaü siĊ na dwie lub
wiĊcej równolegáych aktywnoĞci. Rozwidlenie
i póĨniejsze poáączenie wątków wychodzących
z rozwidlenia jest przedstawione, na diagramie,
jako grube poziome linie.
Diagramy wdroĪeĔ pokazują fizyczną
konfiguracjĊ oprogramowania i sprzĊtu.
Diagram wdroĪenia (rys. 8.) pokazuje związek
miĊdzy
komponentami
programowymi
i sprzĊtowymi związanymi ze sprzedaĪą
nieruchomoĞci.

Rys. 8. Przykáad diagramu wdroĪeniowego
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Fizyczny sprzĊt skáada siĊ z wĊzáów. KaĪdy
komponent naleĪy do wĊzáa. Komponenty są
przedstawione, jako prostokąty z dwoma
zakáadkami w lewym górnym rogu.

5. OCL
OCL jest jĊzykiem wyraĪeĔ, umoĪliwiającym
formuáowanie
ograniczeĔ
dla
modeli
obiektowych i innych artefaktów powstaáych
w
czasie
modelowania
obiektowego.
Ograniczenie to restrykcja naáoĪona na jedną lub
wiĊcej wartoĞci (czĊĞci) modelu lub systemu
obiektowego.
Bertrand Meyer, jeden z pionierów
stosowania ograniczeĔ, nazywa ograniczenia
asercjami (ang. assertion) i definiuje, jako
„wyraĪenie znaczenia elementu”. Asercje
w rozumieniu Meyera wystĊpują w trzech
odmianach: warunki początkowe, warunki
koĔcowe i niezmienniki.
Ian Graham uĪywa zarówno terminu
asercja, jak i reguáa. Asercje to w jego
rozumieniu „postaü niezmiennika, warunku
początkowego i warunku koĔcowego, który
musi byü speániony, odpowiednio, gdy metoda
jest wykonywana, wywoáywana i zakoĔczona”.
Natomiast pojĊcie reguáy okreĞla sposób
wyraĪania
wzajemnego
oddziaáywania
obiektów”.
James Rumbaugh definiuje ograniczenie,
jako „zaleĪnoĞü funkcjonalną miĊdzy bytami
modelu obiektowego”. W opracowanej przez
niego metodzie analizy i projektowania (OMT)
ograniczenia zawĊĪają zbiór moĪliwych wartoĞci
bytów modelu obiektowego.
Grady Booch takĪe uĪywa pojĊcia
ograniczenia, rozumiejąc je, jako „wyraĪenie
opisujące warunek znaczeniowy, który musi byü
speániony”. PodkreĞla, Īe ograniczenie moĪe byü
speánione tylko wtedy, kiedy system jest
w stanie stabilnym. MoĪe dojĞü do
przejĞciowych sytuacji, kiedy ograniczenia
naáoĪone na system nie bĊdą obowiązywaáy.
JĊzyk OCL pomaga wyraziü wspólny element
wszystkich definicji i ustaliü zrozumiaáy i áatwy
w uĪyciu standard umoĪliwiający projektantowi
specyfikowanie tego co niezbĊdne.
Za pomocą warunków początkowych
i koĔcowych moĪna skutecznie okreĞlaü
operacje i metody. UĪywając wyraĪeĔ OCL
wewnątrz
modelu
UML,
moĪemy
wyspecyfikowaü warunki początkowe i koĔcowe
operacji oraz metod dla wszystkich klas, typów
i interfejsów. Zasada kryjąca siĊ za takim
sposobem
postĊpowania
nosi
nazwĊ
„projektowania wedáug umowy” (ang. design by
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contract). MoĪe byü stosowania w dowolnej
metodzie obiektowej. Jest ponadto jednym
z podstawowych paradygmatów inĪynierii
oprogramowania.
W terminologii obiektowej umowa jest
sposobem
jasnego
i
jednoznacznego
przydzielania obiektowi odpowiedzialnoĞci
(ang. responsibilities). Obiekt jest zobowiązany
do wykonania usáugi wtedy i tylko wtedy, kiedy
są speánione warunki. Umowa jest dokáadną
specyfikacją interfejsu obiektu, nazywanego
dostawcą (ang. supplier). Natomiast obiekty,
korzystające z oferowanych przez dostawcĊ
usáug, są nazywane klientami (ang. clients) lub
konsumentami (ang. consumers).
Na interfejs obiektu skáada siĊ pewna liczba
wykonywalnych operacji. Prawa obiektu-dostawcy są okreĞlane w postaci warunków
początkowych, które muszą byü speánione tuĪ
przed wywoáaniem operacji. Obowiązki
specyfikują warunki koĔcowe, które muszą byü
prawdziwe zaraz po zakoĔczeniu operacji.
Niedotrzymanie warunków początkowego lub
koĔcowego oznacza naruszenie umowy.
Warunki początkowe i koĔcowe są uzupeániane
trzecim rodzajem ograniczenia: niezmiennikiem
– restrykcją ĞciĞle związaną z klasami, typami
i interfejsami.
Niezmiennik jest ograniczeniem, które musi
byü zawsze speánione przez wszystkie
egzemplarze klas, typów lub interfejsów.
Warunki początkowe i koĔcowe muszą byü
prawdziwe tylko w okreĞlonej chwili
– odpowiednio przed i po wykonaniu operacji.
W jĊzyku UML powyĪsze trzy postacie
ograniczeĔ zdefiniowano, jako standardowe
stereotypy: <<invariant>>, <<precondition>>,
<<postcondition>>.
Ograniczenia są jednoznaczne i zwiĊkszają
dokáadnoĞü modelu lub systemu, do którego siĊ
odnoszą.
Gdy stosujemy jĊzyk OCL do wyraĪania
ograniczeĔ, moĪemy uĪywaü analizatora skáadni
OCL, aby upewniü siĊ, co do poprawnoĞci
sformuáowania ograniczeĔ naáoĪonych na model.
Taka weryfikacja pomaga opracowaü spójny
i precyzyjny model lub system.
Ograniczenia
wyraĪane
w
jĊzyku
deklaratywnym nie mają wpáywu na stan
systemu. Innymi sáowy, stan systemu nie ulega
zmianie z powodu takiej a nie innej wartoĞci
wyraĪenia.
DziĊki kontroli typów wyraĪenia OCL
mogą byü wartoĞciowane podczas modelowania,
przed uruchomieniem systemu.
Ograniczenia
OCL
sáuĪą
podczas
modelowania i specyfikowania, lecz nie są
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opisem implementacji. OkreĞlają tylko, jakie
twierdzenia są prawdziwe w wyidealizowanym,
bezbáĊdnym systemie. JĊzyk OCL nie umoĪliwia
wyraĪania dziaáaĔ, które powinny zostaü
podjĊte w wypadku naruszenia ograniczenia
w niepoprawnej realizacji systemu.

6. XML
XML jest jĊzykiem utworzonym przez World
Wide Web Consortium (W3C). W XML moĪna
tworzyü wáasne znaczniki, budując nowe jĊzyki.
W HTML wszystkie znaczniki są narzucone.
XML jest metajĊzykiem znaczników, gdyĪ
pozwala tworzyü nowe jĊzyki znacznikowe.
XML jest popularny z wielu powodów.
NajwaĪniejszym z nich jest áatwoĞü obsáugi
i wymiany danych za poĞrednictwem XML.
W XML dane i znaczniki przechowywane
są w postaci tekstu, którego postaü moĪna
okreĞliü. Do tworzenia dokumentów XML
moĪna uĪywaü edytorów XML. Dane nie są teĪ
kodowane w Īaden sposób objĊty patentami czy
innymi ograniczeniami, wiĊc są áatwiej
dostĊpne.
Dokumenty XML same siĊ opisują.
Wykorzystując nazwy nadane poszczególnym
elementom, moĪemy siĊ domyĞliü, jakie dane
zawierają poszczególne fragmenty dokumentu.
Oznacza to, Īe dokumenty XML w znacznej
mierze same siĊ dokumentują (niezaleĪnie od
tego moĪliwe jest wstawianie do plików XML
komentarzy).
Kolejną zaletą XML jest moĪliwoĞü
okreĞlenia nie tylko danych, ale takĪe ich
struktury. Jest to waĪne szczególnie wtedy, gdy
mamy do czynienia ze záoĪonymi, waĪnymi
danymi. MoĪna na przykáad dáugą transakcjĊ
bankową zapisaü, jako HTML, ale w XML
moĪna takĪe zapisaü reguáy semantyczne
opisujące strukturĊ dokumentu, aby moĪna byáo
sprawdziü poprawnoĞü takiego dokumentu.
W XML na poprawnoĞü dokumentów
káadziony jest duĪy nacisk. Przeglądarki XML
przeprowadzają dwie kontrole: pierwsza polega
na sprawdzeniu, czy dokument jest poprawnie
sformuáowany, druga kontrola nazywana jest
walidacją.
Dokument,
który
jest
poprawnie
sformuáowany musi speániaü wymagania
skáadniowe stawiane przez utworzoną przez
W3C specyfikacjĊ XML 1.0. KaĪdy element
musi byü caákowicie zamkniĊty w elementach
nadrzĊdnych wzglĊdem niego.
WiĊkszoĞü przeglądarek sprawdza, czy
dokumenty są poprawnie sformuáowane,
niektóre natomiast przeprowadzają jeszcze

walidacjĊ. Dokument XML moĪna walidowaü,
jeĞli związana jest z nim definicja typu
dokumentu (DTD) i kiedy dokument jest z nią
zgodny. DTD dokumentu okreĞla jego
prawidáową skáadniĊ.
Do okreĞlenia wyglądu dokumentu XML
moĪna wykorzystaü dwa narzĊdzia: arkusze CSS
lub XSL. Standard CSS uĪywany jest z HTML
i obsáugiwany przez liczne narzĊdzia. Za jego
pomocą
moĪna
okreĞliü
formatowanie
poszczególnych elementów, stworzyü klasy
stylów, definiowaü czcionki, wybieraü kolory,
a nawet okreĞlaü rozmieszczenie elementów
na stronie.
Z kolei XSL jest zdecydowanie lepszy do
obsáugi XML, gdyĪ jest znacznie silniejszym
narzĊdziem (zresztą same arkusze XSL są
poprawnie
sformatowanymi
dokumentami
XML). Dokumenty XSL skáadają siĊ z reguá
dotyczących dokumentów XML. JeĞli wzorzec
reguáy XSL pasuje do elementu XML, reguáa ta
przeksztaáca dopasowany fragment kodu na
inny. W ten sposób moĪna nawet przeksztaáciü
kod XML na HTML.
Znaczniki w dokumencie okreĞlają jego
strukturĊ. Są to:
x
znaczniki początkowe
x
znaczniki koĔcowe
x
znaczniki elementów pustych
x
odwoáania do encji
x
odwoáania do encji znakowych
x
komentarze
x
ograniczniki sekcji CDATA
x
deklaracje typu dokumentu
x
instrukcje przetwarzania.
Zatem dane znakowe w dokumencie XML
to wszystkie napisy niebĊdące znacznikami.
StrukturĊ dokumentu XML okreĞla siĊ za
pomocą znaczników wyznaczających elementy.
Element XML skáada siĊ ze znacznika
początkowego, znacznika koĔcowego oraz
treĞci, czyli tego, co siĊ miĊdzy tymi
znacznikami znajduje. Wyjątkiem są elementy
puste, które mogą skáadaü siĊ tylko z jednego
znacznika o specyficznej konstrukcji.
Poprawnie sformuáowany dokument XML
musi zawieraü jeden element, który bĊdzie
zawieraá wszystkie inne elementy – jest to
element
gáówny.
Element
ten
jest
w dokumentach XML bardzo waĪny,
szczególnie z punktu widzenia programisty,
gdyĪ parsowanie zawsze zaczyna siĊ od niego.
Zgodnie ze specyfikacją XML 1.0 nazwy
atrybutów podlegają tym samym reguáom, które
dotyczą nazw elementów.
Znaczniki zawsze są tekstem, wiĊc
i wartoĞci atrybutów takĪe są tekstem. Nawet,
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jeĞli atrybutowi przypisana jest liczba, to bĊdzie
ona traktowana, jako napis, który naleĪy
podawaü w cudzysáowie.
Jednym z wymagaĔ specyfikacji XML jest
to, Īe nazwa atrybutu nie moĪe pojawiü siĊ
wiĊcej niĪ raz w jednym znaczniku
początkowym, lub znaczniku elementu pustego.
W XML istnieje piĊü predefiniowanych odwoáaĔ
do encji. Odwoáanie takie jest umieszczane tam,
gdzie wystąpiü ma w przetwarzanym
dokumencie sama encja.
W XML istnieje piĊü predefiniowanych
encji
ogólnych
podmienianych
podczas
parsowania dokumentu na odpowiednie znaki:
x
&amp - znak &
x
&lt - znak mniejszoĞci <
x
&gt - znak wiĊkszoĞci >
x
&apos - apostrof '
x
&quo - cudzysáów podwójny prosty ''.
W XML wprawdzie jest tylko piĊü
predefiniowanych encji, ale moĪna definiowaü
nowe. Dokonuje siĊ tego wykorzystując DTD.
W XML áatwo moĪna definiowaü nowe
znaczniki, jednak w miarĊ powstawania coraz
liczniejszych aplikacji, pojawiaü siĊ bĊdzie
problem nieprzewidziany przez twórców
pierwotnej wersji specyfikacji XML: konflikty
nazw znaczników.
Rozwiązaniem
tego
problemu
są
przestrzenie nazw. UmoĪliwiają one unikniĊcie
konfliktów miĊdzy poszczególnymi zbiorami
znaczników.

7. HL7
Standard
opracowywany
przez
grupĊ
wolontariuszy skupionych w Health Level Seven
(HL7) obejmuje swym zakresem wymianĊ
informacji wewnątrzszpitalnej. Profesjonalnie
przygotowane opracowanie standardu, przy
niezbyt
dáugim
okresie
funkcjonowania
wskazuje na HL7 jako wzorcową grupĊ
standaryzującą. Nazwa grupy związana jest
z modelem Open System Interconnection (OSI)
opracowanym przez International Standard
Organization (ISO) – poziom 7.
Standard HL7 obejmuje swym zakresem
definicje komunikatów przesyáanych pomiĊdzy
poszczególnymi moduáami systemu szpitalnego
wskutek zaistnienia zdarzenia, o którym
powinny zostaü poinformowane pozostaáe
moduáy.
Poszczególne podrozdziaáy dokumentu
opisują nastĊpujące zagadnienia:
x
ogólna struktura i zasady dotyczące
przesyáanych komunikatów w standardzie
HL7
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x

przyjĊcie pacjenta, wypisanie, przeniesienie
oraz rejestracjĊ
x
obsáuga zleceĔ
x
system rozliczania kosztów
x
obserwacja kliniczna pacjenta
x
ogólny interfejs sáuĪący do synchronizacji
wspólnych zbiorów danych, np. zbiór
lekarzy,
zestawów
badaĔ,
testów
laboratoryjnych, etc.
Przy opracowywaniu zestawu wspólnych
komunikatów grupa Health Level Seven
zaáoĪyáa nastĊpujące cele:
x
standard powinien wspomagaü wymianĊ
danych bez wzglĊdu na wykorzystywane
Ğrodowisko techniczne
x
standard powinien wspomagaü zarówno
peáen (teoretycznie) model OSI do 7.
poziomu jak i prymitywną wymianĊ na
poziomie poáączenia „punkt do punktu” za
pomocą záącza RS-232C
x
natychmiastowy transfer pojedynczych
transakcji musi byü wspomagany plikiem
transferującym wiele transakcji
x
standard powinien dawaü moĪliwoĞü
uwzglĊdniania specyfiki danego miejsca
(segment typu Z w standardzie HL7)
x
opracowane
rozwiązanie
nie
moĪe
blokowaü naturalnego wzrostu wymagaĔ
Ğrodowiska medycznego
x
standard powinien byü opracowany zgodnie
z obowiązującymi i wystĊpującymi na
rynku
protokoáami
transmisji
bez
szczególnego faworyzowania jakiegoĞ
rozwiązania
x
priorytetowym dziaáaniem jest wspóápraca
z innymi grupami standaryzacyjnymi np.
ACR/NEMA DICOM, ASC X12, ASTM,
IEEE/MEDIX, NCPDP na bazie grupy
ANSI HISPP (Health Information Systems
Planning Panel).
MoĪna przedstawiü nastĊpujący paradygmat
odpowiedzi (w procesie wymiany uczestniczą
aplikacje A i B):
x
aplikacja A wysyáa komunikat do B, który
bez problemów odbiera go, o czym
powiadamia moduá wysyáający A
x
aplikacja B, po otrzymaniu komunikatu od
A, stwierdza báąd aplikacji, o czym
powiadamia moduá A
x
aplikacja B moĪe odrzuciü komunikat,
o czym takĪe powiadamia bezzwáocznie
moduá wysyáający komunikat A
x
moduá odbierający B moĪe wstrzymaü
wykorzystanie komunikatu od A, wysyáa
wówczas dwa powiadomienia, jedno
o fakcie wstrzymania, a drugie o fizycznym
wykorzystaniu komunikatu.
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Z
pojĊciem
przesyáanych
komunikatów
związane są tzw. abstrakty, które są zapisem
transakcji pomiĊdzy moduáami. Abstrakty
zawierają specyfikacjĊ typu przesyáanych
informacji, kiedy zostaáy wysáane oraz
wyspecyfikowane zostają warunki wystąpienia
báĊdów.
Informacją nadrzĊdną jest komunikat,
który jest:
x
zestawem
danych
transferowanych
pomiĊdzy systemami
x
kaĪdy komunikat jest grupą záoĪoną
z segmentów w ĞciĞle okreĞlonym porządku
x
kaĪdy komunikat posiada swój trzyznakowy
identyfikator okreĞlający jego typ.
Zdefiniowane są typy komunikatów, np.:
x
ACK General acknowledgement message
(ogólne potwierdzenie)
x
ADT message (komunikaty przyjĊciowo
– wypisowe)
x
ARD Ancillary RPT (display) (podrzĊdny
RPT)
x
BAR
Add/change
billing
account
(dodanie/zmiana konta rachunku)
x
DFT Detail financial transaction (transakcja
finansowa)
x
DSR
Display
response
(podanie
odpowiedzi)
x
MCF
Delayed
acknowledgement
(opóĨnione potwierdzenie)
x
ORF Observation result/record resp.
(wynik/zapis badania)
x
ORM Order message (komunikat zlecenia),
x
ORR Order acknowledgement message
(potwierdzenie zlecenia)
x
ORU Observation result/unsolicited (wynik
dobrowolnego badania)
x
OSQ Order status query (kolejka stanu
zleceĔ)
x
RAR Pharmacy Administration information
(apteka – administracja)
x
RAS Pharmacy Administration message
(apteka – komunikaty)
x
RDE Pharmacy encoded order message
(apteka – zlecenia)
x
QRY Query (kolejka)
x
UDM
Unsolicited
display
message
(dobrowolne komunikaty).
Segmentem
nazywany
jest
logicznie
pogrupowany zestaw pól danych, który:
x
moĪe byü opcjonalny lub obligatoryjny
x
moĪe wystąpiü jeden raz lub wiele
(dopuszczalne powtórzenia)
x
kaĪdy segment ma swój trzyznakowy
identyfikator, np. dla typu ADT:
 MSH nagáówek komunikatu
 EVN typ zdarzenia

 PID identyfikator pacjenta.
KaĪdy segment skáada siĊ z atrybutów (pól),
które są:
x
uporządkowanym áaĔcuchem (ciągiem)
znaków
x
o kaĪdym polu wysyáane są nastĊpujące
(przykáadowo) informacje:
 poáoĪenie w segmencie
 unikalna, globalna nazwa
 identyfikator (small integer)
 maksymalna dáugoĞü pola
 opcjonalnoĞü
 powtarzalnoĞü.
Standard HL7 definiuje zdarzenia związane
z ADT, które generują przepáyw komunikatów,
np.:
x
A01 PrzyjĊcie pacjenta
x
A02 Przeniesienie pacjenta
x
A03 Wypisanie pacjenta
x
A04 Rejestracja pacjenta
x
...
x
A28 Dodanie informacji personalnych
pacjenta
x
...
x
A37 Rozáączenia poáączenia.
Postaü komunikatu zaprezentowana zostaáa na
przykáadzie zdarzenia o kodzie A01 (przyjĊcie
pacjenta):
MSH nagáówek komunikatu
EVN typ zdarzenia
PID
identyfikacja pacjenta
[ { NK1 } ]
najbliĪszy krewny
PV1 wizyta pacjenta
[ PV2 ] wizyta pacjenta  uzupeánienia
[ { OBX } ]
informacje o stanie zdrowia
[ { AL1 } ]
alergie
[ { DG1 } ]
diagnoza
[ { PR1 } ]
procedury
[ { GT1 } ]
dane porĊczyciela
[
{ IN1 informacje o ubezpieczeniu
[ IN2 ] informacje o ubezpieczeniu
[ IN3 ] informacje o ubezpieczeniu
}
]
[ ACC ]dane o wypadku
[ UB1 ]
dane kosztowe  rachunki
[ UB2 ] dane kosztowe  rachunki
Do prezentacji uĪyta zostaáa notacja BNF,
w której jeĪeli identyfikator wystĊpuje
w nawiasach kwadratowych, wówczas jego
wystąpienie jest opcjonalne, gdy w klamrowych
moĪe wystąpiü jedno lub wiĊcej powtórzeĔ, bez
nawiasów  musi wystąpiü).
KaĪdy z wykorzystanych w zdarzeniu A01
identyfikatorów kryje w sobie segment danych,
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np. segment PID wykorzystywany przez
wszystkie aplikacje, jako podstawa do transferu
danych o pacjencie skáada siĊ z atrybutów (pól).
Atrybut opisany jest przez informacje o jego
dáugoĞci, typie, ewentualnych ograniczeniach, co
do czytania, moĪe skáadaü siĊ z sekwencji
pojedynczych pól oddzielonych separatorami.
W ramach segmentu PID wystĊpuje atrybut:
Patient Name (PN) o wewnĊtrznym kodzie
00108, który skáada siĊ z nastĊpujących
elementów:
<nazwisko>^<imiĊ>^<wewnĊtrzny inicjaá lub
imiĊ>^<sufix>^ prefix>^ <stopieĔ naukowy>
Przykáad komunikatu o przyjĊciu pacjenta na
oddziaá (zdarzenie A01) w standardzie Health
Level Seven:
MSH|^~\&|REGADT|MCM|LABADT|MCM|19
9512171205|SECURITY|ADT^A01|MSG00001|
P|2.2|<cr>
EVN|01|199512171205||<cr>
PID|||PATID1234^5^M11||MALINOWSKI^JA
N^A^JR||19610615|M||C|1200
N
ELM
STREET^
...GREENSBORO^NC^27401
1020|GL|(919)379
1212|(919)271
3434||S||
...PATID12345001^2^M10|123456789|987654^
NC|<cr>
NK1|KOWALSKA^ANNA^K|WIFE|<cr>
PV1|1|I|2000^2012^01||||004777^NOWAK^KA
ZIMIERZ^J.|||SUR||||ADM|A0|<cr>
co oznacza:
„Pacjent Jan A. Malinowski, Jr. zostaá przyjĊty
17 grudnia 1995 roku, o godzinie 12.05 przez
lekarza Kazimierza Nowaka (o identyfikatorze
004777) na oddziaá chirurgiczny (SUR). Zostaá
umieszczony w pokoju nr 2012, na áóĪku 01, na
odcinku pielĊgniarskim 2000”.
Istotnym elementem kaĪdego standardu
wymiany miĊdzymoduáowej jest jego warstwa
transportowa, na którą w uproszczeniu naáoĪono
nastĊpujące warunki:
x
wyeliminowanie báĊdów podczas transportu
x
gwarancja konwersji typów kodowania
x
zagwarantowana dostĊpnoĞü komunikatów
o nieograniczonej dáugoĞci.
Standard HL7 okreĞla trzy poziomy
transportowe w zaleĪnoĞci od tego, w jakim
Ğrodowisku zostaá on zaimplementowany. Do tej
pory analizowany byá poziom komunikatów
(najwyĪszy), poniĪej jest poziom zasad
kodowania (ang. encoding rules) a najniĪszy to
poziom protokoáu (ang. lower level protocol).
Warstwa komunikatów HL7 zostaáa opisana
powyĪej, warto dodaü listĊ typów danych
wykorzystywanych przez standard:
x
ST áaĔcuch
x
TX dane tekstowe
x
FT formatowany tekst
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x
x
x
x
x
x
x
x

NM wartoĞci numeryczne
DT data
TM czas
TS symbol czasu
PN pacjent
TN telefon
AD adres
CK záoĪony identyfikator (z liczbą
kontrolną)
x
CN záoĪony identyfikator (numer + nazwa),
x
CE zakodowany element
x
RP wskaĨnik.
Dodatek A Standardu HL7 dokáadnie
prezentuje listĊ wszystkich wykorzystywanych
sáowników.
Zasady kodowania komunikatów Standardu HL7
okreĞlają:
x
zasady kodowania komunikatów do postaci
ciągu znaków ASCII
x
zasady dekodowania komunikatu przez
aplikacjĊ odbierającą
x
zmienną dáugoĞü pól bazującą na znakach
specjalnych.
HL7 3.0 wprowadza szereg modeli
jednostek i aktywnoĞci wystĊpujących w sáuĪbie
zdrowia i na tej podstawie odwzorowuje je na
wiadomoĞci. Podstawowym, opracowanym
przez HL7, referencyjnym modelem jest
obiektowy model informacji w sáuĪbie zdrowia
o nazwie RIM (ang. Reference Information
Model). Model ten przez zastosowanie jĊzyka
modelowania obiektowego UML przedstawia
123 klasy obiektów, moĪliwe stany oraz relacje
pomiĊdzy obiektami. Uproszczeniem tego
modelu jest model informacyjny wiadomoĞci
 MIM (ang. Message Information Model)
ujmujący te klasy, których obiekty są
odwzorowywane na wiadomoĞci. Dla kaĪdego
obiektu moĪna przeĞledziü trasĊ jego powiązaĔ
poczynając od obiektu-korzenia. Wszystkie
relacje dla danego typu obiektu tworzą okreĞlone
drzewo (diagram) atrybutów i stanów
związanych z modelowanym zjawiskiem (np.
z pacjentem). Stworzony w ten sposób diagram
jest okreĞlanym mianem MOD (ang. Message
Object Diagram). Bazując na diagramie
tworzony jest hierarchiczny zapis atrybutów
i relacji obiektu (HMD  Hierarchical Message
Description), który jest wprost rzutowany na
elementy wiadomoĞci.

Rys. 9. Proces formowania wiadomoĞci w HL7
wersja 3.0
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Caáy proces od okreĞlenia potrzeb i stanu
zjawisk poprzez modelowanie do implementacji
obiektów w formie wiadomoĞci okreĞlany jest
w HL7 MDF (Message Development
Framework). HL7 opracowując wersje 3.0
pragnie powiązaü organizacjĊ gromadzenia
i reprezentacji danych w sáuĪbie zdrowia
z wymianą danych. Opracowany model
referencyjny RIM ma wiĊc charakter
uniwersalny i moĪe byü wykorzystywany
w tworzeniu systemów informacyjnych sáuĪby
zdrowia. Co wiĊcej, samo kodowanie treĞci
wiadomoĞci moĪe odbywaü siĊ za pomocą
róĪnych metod, jak np. ER7 (encoding rules 7),
XML (eXtended Markup Language) czy
EDIFACT.
Struktura wiadomoĞci posiada odmienną
formĊ od tych formowanych do wersji 2.3.1
wáącznie. Pojawiają siĊ zupeánie nowe segmenty
(np. ENC – encounter  spotkanie) oraz
oznaczania list (BL  begin list  początek listy,
EL  end list  koniec listy) grup (BG  begin
group  początek grupy, EG  end group 
koniec grupy) i innych elementów skáadni.
Znaczny wysiáek prac w grupie HL7 jest
skierowany na stworzenie implementacji
wiadomoĞci opracowywanej nowej normy HL7
3.0 w formie dokumentów XML. MoĪliwe do
stworzenia definicje typów dokumentów (DTD
 Document Type Definitions) stanowią
oddzielne wzglĊdem plików XML formy
dokumentów. MoĪliwe jest stworzenie róĪnych
form dokumentów np. dla róĪnych wiadomoĞci.
Wraz z opracowywaniem nowego standardu
wiadomoĞci, modelu referencyjnego oraz typów
dokumentów XML dla wiadomoĞci HL7
postanowiáo
opracowaü
architekturĊ
elektronicznych kart pacjenta. Bazując na
modelu referencyjnym RIM opracowano szereg
form dokumentów DTD oraz procedur ich
wymiany. PrzedsiĊwziĊcie to nazwano PRA
 Patient Record Architecture. PoniewaĪ
dokumenty PRA są implementacją XML
stanowią opracowania niezaleĪne od urządzeĔ,
czy rozwiązaĔ sprzĊtowo-programowych.
HL7 wersja 3.0, formy dokumentów DTD,
PRA i inne opracowania związane z nowym
sposobem reprezentacji zjawisk w medycynie są
przygotowane i czekają na ostateczne ich
zaakceptowanie jako norm. Istniejące i tworzone
rozwiązania
Szpitalnych
Systemów
Informacyjnych umoĪliwiaü mogą róĪnorodne
formatowanie wiadomoĞci w procesie ich
wymiany np. zgodnie z HL7 2.x, albo HL7 3.0
lub w formie PRA. Od moĪliwoĞci interpretacji
wymienianych wiadomoĞci (interfejsy) zaleĪy

wiĊc
funkcjonalnoĞü
informacyjnego.

caáego

systemu

Rys. 10. Przykáad przepáywu wiadomoĞci miĊdzy
systemami informacyjnymi sáuĪby zdrowia.

8. Podsumowanie
BPMN zostaá opracowany do realizacji dwóch
celów. Po pierwsze jest áatwy w zrozumieniu
i stosowaniu. MoĪna go wykorzystaü do
szybkiego modelowania procesów biznesowych
i jest áatwy w zrozumieniu dla uĪytkowników
pozbawionych umiejĊtnoĞci technicznych. Po
drugie dostarcza moĪliwoĞci modelowania
skomplikowanych i záoĪonych procesów
biznesowych i moĪe byü bez problemu
przeáoĪony na dowolny jĊzyk wykonawczy
procesów biznesowych. Istnieje moĪliwoĞü
przeksztaácenia modelu BPMN na model UML
i wykorzystania go do budowy systemu
informatycznego.
W kontekĞcie architektury systemu
informatycznego za pomocą jĊzyka UML
modelujemy
zarówno
statyczny
jak
i dynamiczny aspekt systemu.
Z
wykorzystaniem
jĊzyka
UML
modelujemy záoĪone systemy za pomocą maáego
zbioru prawie niezaleĪnych modeli. Tworzymy
modele, które mogą byü konstruowane
i przetwarzane oddzielnie, ale są nadal
wzajemnie powiązane.
Aby zrozumieü architekturĊ systemów
zorientowanych
obiektowo,
potrzebujemy
poáączyü kilka uzupeániających siĊ widoków:
widok przypadków uĪycia, widok logiczny,
widok procesów, widok implementacyjny,
widok wdroĪeniowy.
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UML jest uĪywany takĪe do modelowania
procesów biznesowych i reprezentowania
struktur organizacyjnych.
Za pomocą jĊzyka wyraĪeĔ OCL moĪemy
uszczegóáawiaü modele UML, dodając warunki
początkowe, warunki koĔcowe i niezmienniki
dla klas i metod w modelu.
JĊzyk XML jest standardem, który w duĪym
stopniu staá siĊ medium dla opisywania,
komunikowania
i
realizowania
strategii
zarządzania informacją.
XML jest popularny z wielu powodów.
NajwaĪniejsza z nich jest áatwoĞü obsáugi
i wymiany danych za poĞrednictwem XML.
JĊzyk
XML
wykorzystywany
jest
do
strukturyzacji danych. Tak przygotowane dane
mogą byü zapisywane w postaci plików
(dokumentów) i wykorzystywane w innych
systemach informatycznych. XML moĪemy
takĪe zastosowaü do strukturyzacji danych
wysyáanych w komunikatach miĊdzy systemami
informatycznymi lub ich moduáami.
HL7 w wersji 3.0 to zarówno standard
kodowania wiadomoĞci (takĪe w jĊzyku XML)
jak i model referencyjny RIM i dokumenty PRA.
Opracowany model referencyjny RIM ma
charakter
uniwersalny
i
moĪe
byü
wykorzystywany w tworzeniu systemów
informacyjnych
sáuĪby
zdrowia.
Wraz
z
opracowywaniem
nowego
standardu
wiadomoĞci, modelu referencyjnego oraz typów
dokumentów XML dla wiadomoĞci, HL7
opracowaáo architekturĊ „elektronicznych kart
pacjenta”. Bazując na modelu referencyjnym
RIM opracowano szereg form dokumentów
DTD
oraz
procedur
ich
wymiany.
PrzedsiĊwziĊcie to nazwano PRA  Patient
Record Architecture. PoniewaĪ dokumenty PRA
są implementacją XML stanowią opracowania
niezaleĪne od urządzeĔ, czy rozwiązaĔ
sprzĊtowo-programowych.
JĊzyk GELLO moĪe byü uĪywany do
budowania
zapytaĔ
do
wydobywania
i manipulowania danymi z historii choroby
w systemach sáuĪby zdrowia. GELLO sáuĪy do
konstruowania kryteriów decyzyjnych przez
tworzenie wyraĪeĔ dla szczególnych danych
cecha/wartoĞü. Te kryteriach mogą byü uĪywane
w bazach wiedzy systemów wspomagania
decyzji takich jak te, zaprojektowane by
dostarczyü
ostrzeĪeĔ
i
przypomnieĔ,
wskazówek, albo innych zasad decyzyjnych.
GELLO jest specjalizacją jĊzyka OCL, dziĊki
czemu
moĪna
go
wykorzystaü
do
uszczegóáawiania modeli UML. GELLO
wykorzystuje
model
referencyjny
RIM
standardu HL7.
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Po analizie rozpatrywanych standardów
celowym wydaje siĊ zastosowanie UML, XML,
HL7 oraz GELLO do modelowania architektury
systemu informatycznego dla sáuĪby zdrowia.
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do obiektowego modelowania systemów medycznych
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Wspóáczesne systemy medyczne charakteryzują siĊ duĪą záoĪonoĞcią i heterogenicznoĞcią. Wymaga to ich
ujednolicenia, takĪe za pomocą standardów. Health Level 7 (HL7) jest szeroko zaakceptowanym standardem
pozwalającym na wymianĊ danych medycznych pomiĊdzy róĪnymi instytucjami i systemami infor-matycznymi. Stowarzyszony z nim standard Reference Information Model (RIM) dotyczy
skáadni i semantyki wiadomoĞci przesyáanych pomiĊdzy róĪnymi systemami medycznymi. Tak jak diagramy
klas jĊzyka UML, modele oparte o RIM wymagają uszczegóáowienia. W tym celu powstaá klon jĊzyka OCL
zwany Gello.
W tej pracy scharakteryzowane zostaáy wyĪej wspomniane standardy oraz powiązania pomiĊdzy nimi.
Zbadana zostaáa takĪe ich przydatnoĞü do modelowania i projektowania systemów medycznych.
Sáowa kluczowe: HL7, RIM, Gello, UML, medycyna, ĞcieĪki kliniczne

1. Wprowadzenie
System opieki zdrowotnej, podobnie jak wiele
innych systemów istotnych dla spoáeczeĔstwa,
jest w swojej naturze bardzo záoĪony i wymaga
wáaĞciwego wsparcia ze strony informatyki.
Procesy diagnozowania i leczenia wiąĪą siĊ
z wytwarzaniem i przesyáaniem róĪnorodnych
dokumentów.
Mogą
one
byü
bardzo
skomplikowane ze wzglĊdu na róĪnorodnoĞü
terminologii medycznej oraz posiadaü záoĪoną
strukturĊ. W związku z tym powinny one mieü
zestandaryzowaną formĊ. Potrzebne są tu
standardy dotyczące struktury, znakowania
i semantyki wymienianych dokumentów w celu
zapewnienia
interoperacyjnoĞci
systemów
informatycznych.
Heterogeniczne
systemy
uĪywane dziĞ w medycynie czĊsto nie są
w stanie tego zapewniü. Potrzebny jest teĪ
standard wymiany dokumentów.
Najbardziej rozpowszechnionym stan-dardem w tej dziedzinie jest Health Level 7
(HL7) [2] i stowarzyszony z nim standard
Reference Information Model (RIM) [3] (zob.
takĪe [10]). HL7 jest standardem ANSI
dotyczącym wymiany danych pomiĊdzy
systemami informatycznymi opieki zdrowotnej.
Definiuje on gramatykĊ i sáownictwo
dokumentów, tak aby umoĪliwiü ich wymianĊ
pomiĊdzy heterogenicznymi systemami opieki
zdrowotnej. Standard RIM jest obiektowo
zorientowany. Definiuje on skáadnie i semantykĊ
przesyáanych wiadomoĞci. RIM jest powiązany

z jĊzykiem UML [6] bĊdącym standardem
do
modelowania
systemów
obiektowo
zorientowanych.
JĊzyk UML jest zdefiniowany na meta
poziomie poprzez tak zwany meta-model bĊdący
pewnym
szczególnym
diagramem
klas.
Diagramy klas, jako takie, nie posiadają
wystarczającej
ekspresywnoĞci
i
muszą
byü uszczegóáowione poprzez dodatkowe
wymagania. Do tego celu uĪywany jest jĊzyk
Object Constraint Language (OCL) [5]. Jego
odpowiednikiem w przypadku HL7 i RIM
jest Gello [9].
W tym artykule omawiana jest przydatnoĞü
standardu RIM i jĊzyka Gello do obiektowego
modelowania repozytoriów medycznych. RIM
i Gello porównane są z jĊzykami UML i OCL.

2. Charakterystyka HL7 i RIM
Health Level 7 (HL7, [2]) jest standardem
sáuĪącym do wymiany danych medycznych
i opisu
tzw.
workflows
związanych
z diagnozowaniem i leczeniem. Ma on zapewniü
interoperacyjnoĞü pomiĊdzy róĪnymi systemami
informatycznymi
uĪywanymi
w
opiece
medycznej. Liczba 7 odnosi siĊ do siódmej,
najwyĪszej warstwy w ISO/OSI protokole
przesyáu danych. Zwana jest ona „warstwą
aplikacji”. NajniĪsza warstwa zwana jest
warstwą fizyczną i dotyczy wymiany danych na
poziomie maszyn i bitów. Najnowsza wersja
standardu ma numer 3 (oznaczana jest tu jako

Praca zostaáa zrealizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt. ,,Modelowanie repozytorium i analiza efektywnoĞci
informacyjnej wytycznych i ĞcieĪek klinicznych w sáuĪbie zdrowia”, nr ref.: POIG.01.03.01-00-145/08, dofinansowanego
ze Ğrodków Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.
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HL7 V3). W przeciwieĔstwie do wersji numer 2,
jest ona oparta na formalnej, obiektowo
zorientowanej metodologii. HL7 V3 jest teĪ
znacznie bardziej dopracowanym dokumentem.
Warto tu zaznaczyü, Īe istnieje polska wersja
interfejsu do wymiany danych pomiĊdzy
szpitalami wyspecyfikowana zgodnie ze
standardem HL7 (zob. [4]).
HL7 V3 jest oparty na tzw. Reference
Information Model (RIM). RIM jest obiektowo
zorientowanym meta-modelem pozwalającym
na
specyfikacjĊ
danych
(np.
danych
laboratoryjnych, danych klinicznych, wyników
badaĔ klinicznych itp.), a szczególnie
wiadomoĞci, zarówno pod wzglĊdem ich
gramatyki, jak i semantyki, w celu zapewnienia
interoperacyjnoĞci systemów medycznych (zob.
np. [1]).
RIM sáuĪy teĪ do specyfikacji takich
elementów systemów medycznych, jak procesy
i workflows. KrĊgosáupem RIM są klasy Act,
Role i Entity. Są one poáączone ze sobą za
pomocą asocjacji bĊdących jednoczeĞnie
klasami (ang. association class), takimi jak:
Act_relationship,
Participation
i Relationship_link (zobacz np. rys. 1.).
Klasa Act odgrywa fundamentalną rolĊ
w RIM. Jej elementy nazywane są tu dziaáaniami
(ang. acts). Dziaáanie jest zamierzonym
postĊpowaniem
w
dziedzinie
opieki
zdrowotnej. Dziaáania mogą byü powiązane ze
sobą
za
pomocą
asocjacji
z
klasy
Act_relationship.
KaĪde
dziaáanie
wystĊpuje w pewnym modusie, który opisuje
jego stan od zdefiniowanego, poprzez
planowany do zakoĔczonego. KaĪde dziaáanie
ma tylko jeden modus w aktualnym momencie
swego cyklu Īycia.
Klasa Entity odpowiada jednostkom,
takim jak ludzie, miejsca i rzeczy. Jej elementy,
zwane tu jednostkami, są powiązane poprzez
role z innymi jednostkami, a poprzez
tzw.
partycypacje,
tj.
elementy
klasy
Participation, biorą udziaá w dziaáaniach,
tj. elementach klasy Act.
Klasa Role odpowiada rolom, które mogą
byü odgrywane przez jednostki. Tak jak w
jĊzyku UML, role są jakby kapeluszami
lub funkcjami, które mogą byü „zakáadane” lub
przyjmowane przez jednostki.
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Rys. 1. Podstawowe klasy RIM za [3]

Participation (uczestnictwo) równieĪ
jest jedną z podstawowych klas. OkreĞla ona,
w jaki sposób obiekt z klasy Entity,
odgrywający
pewną
specyficzną
rolĊ,
funkcjonuje w zakresie dziaáania. Uczestnictwo
jest ograniczone do zakresu dziaáania,
w przeciwieĔstwie
do
roli
okreĞlającej
kompetencje
jednostki
niezaleĪnie
od
jakiegokolwiek dziaáania. Podmioty mogą
uczestniczyü
w
dziaáaniu
na
wiele
sposobów. Na przykáad osoby w roli
Certified_practitioner mogą uczest-niczyü w dziaáaniu bĊdącym elementem klasy
Patient_encounter jako lekarze.
Podobnie jak UML, RIM definiuje pojĊcie
aktora. Aktorzy mogą uczestniczyü w dziaáa-niach na róĪne sposoby. Na przykáad dentysta
i technik dentystyczny są podmiotami w zabiegu
dentystycznym. Są oni mniej lub bardziej
bezpoĞrednio zaangaĪowani w zabieg. Pacjent
moĪe byü sam aktorem wykonującym
samodzielnie zabieg (np. dezynfekcja i banda-Īowanie rany, czy auto-iniekcja insuliny)
RIM róĪni siĊ od UML przede wszystkim
tym, Īe z jednej strony nie posiada tak
rozbudowanego
meta-modelu
i
zbioru
diagramów, zaĞ z drugiej strony posiada liczny
zbiór dedykowanych klas, które są przeznaczone
do
modelowania
róĪnych
artefaktów
medycznych. Zamiast ograniczeĔ zapisanych
w jĊzyku naturalnym lub OCL [5], uĪywane są
tu tak zwane diagramy blokowe (ang. Block
Diagrams). Zdaniem autorów standardu RIM
(zob. [7]) są one prostsze w uĪyciu niĪ OCL, czy
komentarze w jĊzyku naturalnym umieszczone
w prostokątach poáączonych z elementami
modelu, jak ma to miejsce w przypadku UML-a.
Z czasem zauwaĪono jednak, Īe niezaleĪnie
od tego czy diagramy blokowe są naprawdĊ
prostsze w uĪyciu, czy teĪ nie, nie wystarczają
one do specyfikacji wielu aspektów. Ogólnie
rzecz biorąc tego rodzaju diagramy nie mają
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odpowiedniej ekspresywnoĞci i wiele istotnych
ograniczeĔ nie moĪe byü wyraĪonych za ich
pomocą. Odpowiedzią na te problemy byáo
powstanie jĊzyka Gello [9].

3. Gello versus OCL
Wiele ograniczeĔ dotyczących obiektów
i powiązaĔ miĊdzy nimi nie moĪe byü
wyraĪonych za pomocą samych diagramów klas.
Z drugiej strony diagramy klas nie nadają siĊ do
specyfikacji metod. Nie są one w stanie wyraziü
warunków, które muszą byü speánione podczas
funkcjonowania systemu. Jest to moĪliwe
dopiero za pomocą tzw. kontraktów. Potrzebne
są formuáy wyraĪające warunki, kiedy metoda
moĪe byü wykonana i jaki jest jej rezultat oraz
warunki, które muszą byü zawsze speánione.
Są trzy rodzaje formuá tworzących kontrakt.
Warunki wstĊpne (pre-conditions w terminologii
OCL) pozwalają opisaü kiedy metoda moĪe byü
wywoáana, a w szczególnoĞci nakáadają one
ograniczenia na aktualne parametry metody.
Warunki koĔcowe (post-conditions w termino-logii OCL) pozwalają opisaü stan w jakim siĊ
ma znaleĨü system po wykonaniu metody oraz
relacjĊ pomiĊdzy nim a stanem poprzedzającym
wykonanie metody. Niezmienniki (invariants
w terminologii OCL) pozwalają na wyraĪenie
warunków spójnoĞci, które muszą byü speánione
podczas dziaáania systemu. OCL jest czystym
jĊzykiem zapytaĔ, tj. sprawdzenie warunku
z zaáoĪenia nie zmienia stanu obiektów. OCL
jest jĊzykiem o silnej typizacji wyraĪeĔ, tj. kaĪde
wyraĪenie tego jĊzyka musi mieü swój typ.
Gello jest wersją jĊzyka OCL skonstru-owaną specjalnie dla standardu RIM [3].
W 2005 roku zostaá on zaakceptowany jako
standard ANSI pod nazwą HL7 Gello.
W zasadzie jest on podzbiorem OCL-a. Tak jak
OCL jest to czysty jĊzyk zapytaĔ, który
pozawala
na
kontraktową
specyfikacjĊ
systemów. Typy danych są zdefiniowane
podobnie jak w OCL, jednak w odróĪnieniu od
OCL-a nie ma tu automatycznego spáaszczania
kolekcji skáadających siĊ z innych kolekcji.
Kolekcja kolekcji moĪe byü spáaszczona za
pomocą specjalnego operatora flatten.

4. CDA
Clinical Document Architecture (CDA) [2] jest
standardem
sáuĪącym
do
znakowania
dokumentów klinicznych, specyfikacji ich
struktury i semantyki. Jest to czĊĞü standardu
HL7 V3. Jego celem jest ujednolicenie
dokumentów klinicznych umoĪliwiające ich
wymianĊ.

Dokument
kliniczny
specyfikuje
obserwacje i badania pacjenta, udzielane
usáugi, trwaáoĞü dokumentów (tj. czas, przez
który dokument musi byü zachowany w nie-zmienionej formie), organizacjĊ odpowiedzial-ną za dokument, dane dotyczące wiarygodnoĞci
(ang. autentification) i jego kontekst. Standard
ten jest oparty na jĊzyku XML. ZawartoĞü
i semantyka dokumentów są zdefiniowane za
pomocą standardu RIM. Dane są zapoĪyczone ze
standardu HL7 V3. Dokumenty CDA mogą byü
przesyáane w wiadomoĞciach zgodnych ze
standardem HL7 V3.

5. Ewaluacja RIM i Gello
HL7 i w szczególnoĞci RIM ma swoich
krytyków,
którzy
podwaĪają
celowoĞü
rozwijania tego standardu, jak na przykáad
B. Smith, W. Ceusters w pracy [8]. Mankamenty
tego
standardu
wspomniani
autorzy
przedstawiają nastĊpująco:
x
InteroperacyjnoĞü – pomimo Īe standard
RIM zostaá przyjĊty juĪ w 1996 roku, po
ponad dziesiĊciu latach staraĔ i inwestowania w RIM interoperacyjnoĞü nie zostaáa
tak naprawdĊ osiągniĊta.
x
PrzydatnoĞci w nowych dziedzinach
zastosowaĔ – RIM opiera siĊ na zestawie
„normatywnych”
klas
(takich
jak
wyĪej
wspomniane
Act,
Role
i Participation), z których kaĪda
posiada
liczny
zbiór
odpowiednio
zinterpretowanych atrybutów. Gdy RIM
jest stosowany do nowej dziedziny
(jak np. farmaceutyka), naleĪy wybraü
tylko pewne z nich. Nie jest jednak jasne,
czy wybór atrybutów we wszystkich
przypadkach wystarcza.
x
Zakres – z klas podstawowych tylko klasa
Entity moĪe byü uĪyta do modelowania
tych rzeczy, które nie są dziaáaniami.
Jednak nie wiadomo, jak na tej podstawie
moĪna w przejrzysty sposób uĪyü RIM do
modelowania np. aspektów związanych
z procesem
choroby,
czy
interakcji
pomiĊdzy lekami, gdyĪ te ostatnie nie są ani
jednostkami, ani dziaáaniami.
x
Dokumentacja – dokumentacja oparta na
RIM jest niejasna i sáabo zintegrowana
z innymi czĊĞciami skáadowymi HL7 V3,
dla których RIM jest podstawą. Ma ona
wiele wewnĊtrznych niespójnoĞci, na
przykáad w przypadku uĪycia takich pojĊü,
jak dziaáanie, instancja klasy Act, obiekt
klasy Act. Jest to szczególnie niepoĪądane
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w przypadku standardów dotyczących
wiadomoĞci.
x
TrudnoĞü nauczenia siĊ – HL7 V3 jest
trudny do opanowania dla szerokiego grona
uĪytkowników ze wzglĊdu na raczej
amatorską dokumentacjĊ, duĪą liczbĊ
przypadków specjalnych, czĊste zmiany
i uzupeánienia oraz trudnoĞci w definicji
wiadomoĞci.
x
Marketing – wiele spoĞród marketingowych
haseá propagujących HL7 V3 jako
„standard danych dla biomedycznej
informatyki” nie jest uzasadnione, biorąc
pod uwagĊ, Īe wciąĪ istnieje wiele
nierozwiązanych problemów technicznych.
W pracy [7] przedstawiona jest odpowiedĨ
gáównych projektantów RIM na krytykĊ tego
standardu. Twierdzą oni, Īe krytyka standardu
jest niekonstruktywna i przypominają gáówne
zaáoĪenia RIM, nie wdając siĊ jednak
w szczegóáową dyskusjĊ.
Trzeba tu zaznaczyü, Īe powyĪsza krytyka
w punktach dotyczących interoperacyjnoĞci
i marketingu nie jest czymĞ wyjątkowym
w przypadku HL7 i RIM. WystĊpuje ona takĪe
w przypadku wielu innych standardów.
Pozostaáe punkty wydają siĊ jednak w duĪej
mierze trafione.
Zaletą RIM jest dopasowanie do potrzeb
modelowania
i projektowania
systemów
medycznych, w tym bardzo bogaty zbiór
odpowiednich klas. Warto tu dodaü, Īe jeĞli
chodzi o nowe dziedziny zastosowaĔ, to
zasadniczo moĪna tu uĪyü standardowych metod
rozszerzania i dopasowywania meta-modelu
tak, jak są one uĪywane w przypadku jĊzyka
UML. Dokáadniej moĪliwa jest definicja
odpowiednich profili tego jĊzyka. KaĪdy model
UML-a jest instancjacją (ang. instantiation)
meta-modelu UML-a i ma siĊ do niego tak,
jak obiekt do klasy. Istnieje tu moĪliwoĞü uĪycia
stereotypów nadających pewne szczególne
znaczenie konkretnym klasom (np. do
oznaczenia choroby) oraz innym elementom
modelu. Istnieje teĪ moĪliwoĞü wprowadzania
nowych meta-klas i atrybutów, które mogą
modelowaü konkretne klasy, odpowiadające
pewnym szczególnym zastosowaniom oraz
powiązania miĊdzy nimi. Ta ostatnia opcja
nazywana jest rozszerzeniem wagi ciĊĪkiej, gdyĪ
modyfikuje oryginalny meta-model UML-a.
JednakĪe autorzy standardu RIM nie
przewidują tego rodzaju rozszerzeĔ i wymagają,
aby klasy wprowadzane przy specyfikacji
rozszerzaáy klasy wystĊpujące w modelu RIM
(zob. [7], rozdziaá drugi), co znacznie ogranicza
moĪliwoĞü adaptacji tego standardu. Autorzy nie
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wspominają o stereotypizacji klas i ogólnie
o profilach. Nie jest to teĪ zgodne z ideą UML-a,
Īe kaĪdy model jest instancjacją meta-modelu.
Zamiast tego proponowany jest mechanizm
rzutowania
polegający
na
pominiĊciu
niepotrzebnych atrybutów – raczej na zasadzie
ich nieuĪywania, jeĞli nie są potrzebne, niĪ
dosáownego ich usuwania z modelu – jak
równieĪ
poprzez
dodatkowe
warunki
uszczegóáawiające dany model. Takie podejĞcie
ma zapewniü interoperacyjnoĞü, ogranicza ono
jednak znacznie moĪliwoĞü adaptacji modelu
RIM, a przez to takĪe jego zastosowania.
Wspomniane diagramy blokowe mają
z jednej strony umoĪliwiü bardziej szczegóáową
specyfikacjĊ systemów, niĪ za pomocą samych
diagramów klas, z drugiej strony mają byü
bardziej czytelne niĪ formuáy OCL-a. Jak
wspomniano w poprzednim rozdziale, diagramy
blokowe w Īadnym razie nie mogą zastąpiü
OCL-a, gdyĪ nie mają wystarczającej mocy
opisowej. Ponadto osobie mającej pewną
wprawĊ w czytaniu diagramów UML-a
zdecydowanie áatwiej jest czytaü diagramy klas
z dodatkowymi ograniczeniami zapisanymi np.
w jĊzyku OCL niĪ diagramy blokowe.
Wspomniane powyĪej mankamenty nie
wiąĪą siĊ bezpoĞrednio z zastosowaniami
w medycynie. Gáówny problemem ze standardem RIM polega na tym, Īe pod wzglĊdem
metodologicznym jest on wciąĪ maáo dopracowany. WiąĪe siĊ to z faktem, iĪ powstawaá
w duĪej mierze równolegle z jĊzykiem UML
i podczas jego tworzenia niektóre istotne
ustalenia
i
rozwiązania
metodologiczne
dotyczące tego ostatniego jĊzyka nie byáy znane.
Stowarzyszony z RIM jĊzyk Gello jest
klonem jĊzyka OCL, niewiele odbiegającym od
swego pierwowzoru i jako taki ma mocne
podstawy
metodologiczne.
JeĞli
chodzi
o stosowalnoĞü HL7, a w szczególnoĞci RIM, to
kluczową rolĊ odgrywają tu dwa fakty. Po
pierwsze powszechnoĞü uĪycia – jeĞli standard
jest szeroko przyjĊty, to jego uĪyciu trudno siĊ
oprzeü, nawet jeĞli ma powaĪne mankamenty
natury metodologicznej. Po drugie istotne jest
ulepszanie standardu. Wielu wspomnianym
problemom moĪna byáoby zaradziü poprzez
przyjĊcie odpowiednich zmian w standardzie.

6. Konkluzja
W niniejszej pracy omówiony zostaá standard
HL7, blisko związany z nim standard RIM,
standard CDA oraz jĊzyk Gello. Zaletą HL7
i RIM są bliski związek z zastosowaniami
medycznymi i doĞwiadczenie w ich uĪyciu.
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Za przyjĊciem HL7 i RIM przemawia ich
popularnoĞü. Przeciw ich przyjĊciu przemawiają
niedoskonaáoĞci metodologiczne oraz nie-precyzyjnoĞü specyfikacji. JĊzyk Gello jest
klonem jĊzyka OCL i jako taki ma dobre
podstawy metodologiczne oraz teoretyczne, nie
wprowadza on jednak Īadnych istotnych
zmian, czy adaptacji w celu specyfikacji
systemów medycznych.
Mimo technicznych niedoskonaáoĞci RIM,
trudno byáoby zalecaü przyjĊcie nowego
standardu, gdyĪ o uĪytecznoĞci standardu
decydują nie tylko jego strona metodologiczna,
narzĊdzia wspierające i formalne, ale przede
wszystkim
powszechnoĞü
jego
uĪycia.
W przypadku kiedy nie zbierze siĊ konsorcjum
o
odpowiednim
potencjale
finansowo-politycznym, mogące przeforsowaü szerokie
uĪycie nowego standardu, jego wprowadzanie
jest raczej skazane na niepowodzenie.
Inaczej ma siĊ sprawa z Gello i OCL. Jak
wspomnieliĞmy, Gello jest zaledwie klonem
OCL-a i wáaĞciwie stanowi jego fragment. OCL
jest szeroko znany i bardzo dobrze dopracowany
od strony metodologicznej. Z drugiej strony
istnieją liczne narzĊdzia UML-a ten jĊzyk
wspierające, w tym szeroko stosowane, jak na
przykáad Rational Architect i Together. Dlatego
teĪ jĊzyk OCL moĪe byü rozwaĪony jako
alternatywa dla Gello.
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Wielokryterialne zadanie optymalizacji schematu agregatów
w hurtowniach danych
M. MAZUREK
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ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Dominującą technologią wykorzystywaną do zwiĊkszenia wydajnoĞci duĪych hurtowni danych są, wyliczane
w oparciu o dane szczegóáowe, agregaty, w tym mające postaü wielowymiarowych kostek. Mechanizmy
przepisywania zapytaĔ pozwalają na znacznie szybsze wyznaczenie odpowiedzi na zapytanie w oparciu
o mniejsze agregaty niĪ w przypadku odwoáaĔ do Ĩródáowych tabel hurtowni. Do kluczowych parametrów
opisujących schemat wielowymiarowych agregatów naleĪą czas odpowiedzi na zapytania uĪytkownika, czas
aktualizacji danych w schemacie w oparciu o nowe dane w hurtowni oraz przestrzeĔ dyskowa wymagana
do przechowywania agregatów. Przedstawione zostaáo dwukryterialne sformuáowanie zadania optymalizacji,
w którym jako ograniczenie przyjĊty zostaá czas aktualizacji danych. Pozostaáe dwie zmienne tworzą wektor
kryteriów. Wyznaczony zostaá zbiór rozwiązaĔ optymalnych w sensie Pareto oraz zaproponowano metodĊ
znalezienia jednoznacznego rozwiązania w oparciu o punkt idealny.
Sáowa kluczowe: hurtownia danych, OLAP, wielowymiarowe agregaty, optymalizacja

1. Wprowadzenie
Wykorzystywane w systemach analizy danych
klasy OLAP wielowymiarowe agregaty, zwane
kostkami (ang. cube), umoĪliwiają zmniejszenie
czasu odpowiedzi na zapytania uĪytkowników.
Zarówno logiczny model danych, jak teĪ
fizyczna
organizacja
tych
zbiorów
podporządkowane są minimalizacji czasu
oczekiwania na wyniki zapytaĔ klasy SPJG
(zapytania Select-Project-Join z pojedynczą
instrukcją agregacji group-by na koĔcu [1]),
formuáowanych w trybie ad-hoc przez
uĪytkowników.
Umiejscowienie
schematu
agregatów
w architekturze hurtowni danych przedstawia
rys. 1. W gáównej skáadnicy hurtowni
przechowywane są dane szczegóáowe. Ze
wzglĊdu na duĪy wolumen danych, wielokrotnie
przekraczający rozmiar pamiĊci operacyjnej,
kaĪdorazowe
wyliczanie
odpowiedzi
na
zapytania uĪytkownika o zagregowane dane
wiązaáoby siĊ ze stosunkowo dáugim czasem
oczekiwania na odpowiedĨ, ze wzglĊdu na duĪą
liczbĊ operacji wejĞcia-wyjĞcia. Rozwiązaniem
jest wyliczenie i przechowywanie czĊĞci
zagregowanych danych tak, by w chwili
zapytania uĪytkownika nie byáo koniecznoĞci
przeprowadzania obliczeĔ. JeĪeli schemat
agregatów nie bĊdzie zawieraá danych, o które
pyta uĪytkownik, wówczas zapytanie zostanie
przekierowane przez moduá przepisywania
zapytaĔ do tabel bazowych w gáównym

repozytorium hurtowni danych. Uzupeánieniem
systemu jest baza metadanych, zawierająca
istotne
informacje
sterujące
dziaáaniem
podsystemu
agregatów:
model
danych
przechowywanych
w
hurtowni,
model
agregatów oraz informacje wolumetryczne.

Rys. 1. Architektura hurtowni danych
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Zagadnienia
badawcze
w
obszarze
wielowymiarowych struktur danych dla
aplikacji
OLAP
dotyczyü
mogą
nastĊpujących obszarów:

L

x

projekt schematu agregatów: wybór zakresu
danych przechowywanych w postaci
wielowymiarowych agregatów
x
utrzymanie
schematu:
okreĞlenie
wydajnego sposobu odĞwieĪania danych
w kostkach, po aktualizacji danych
w tabelach bazowych
x
wykorzystanie schematu: mechanizmy
przepisywania
zapytaĔ
uĪytkownika,
umoĪliwiające wyznaczenie odpowiedzi na
zapytanie uĪytkownika w oparciu o schemat
agregatów, bądĨ, jeĪeli jest to niemoĪliwe,
w oparciu o tabele bazowe.
Przedmiotem rozwaĪaĔ w artykule jest
pierwsze z wymienionych zagadnieĔ, przy czym
pozostaáe dwa muszą zostaü uwzglĊdnione
w postaci ksztaátu odpowiednich funkcji
wystĊpujących
jako
dane
w
zadaniu
wyznaczenia schematu agregatów.
W literaturze problemu zaproponowano
kilka sformuáowaĔ zadania optymalizacji
róĪniących
siĊ
funkcją
kryterium
i ograniczeniami. W praktyce, wyznaczenie
schematu agregatów w oparciu o jedno,
wybrane kryterium optymalizacji nie jest
satysfakcjonujące dla uĪytkownika.
W artykule przedstawiony zostaá model
schematu agregatów (meta-model M2 zgodnie
z klasyfikacją MOF [2][3]) oraz sformuáowanie
wielokryterialnego
zadania
optymalizacji.
Dla wskazanego zadania wyznaczony zostaá
zbiór Pareto-optymalny oraz sposób znalezienia
rozwiązania w tym zbiorze.

WprowadĨmy oznaczenie zbioru wymiarów
analizy:

^dim1 , dim2 ,..., dimn ,..., dimN `

(1)

gdzie dimn oznacza n-ty wymiar analizy.
W kaĪdym z wymiarów moĪna wyróĪniü
jeden lub wiĊcej poziomów szczegóáowoĞci
(atrybutów). Niech Ln oznacza liczbĊ poziomów
agregacji wyodrĊbnionych dla n-tego wymiaru.
Zbiór
atrybutów
odpowiadających
poziomom agregacji wymiarów wyznaczonym
przez atrybuty okreĞla macierz:
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(2)

KaĪdy podzbiór poziomów agregacji L n

Ln

^attr , attr , , attr `
n
1

n
2

n
Ln

Ln , %

tworzy kratĊ

(3)

w oparciu o relacjĊ

porządku % , okreĞlającą zaleĪnoĞü funkcyjną
pomiĊdzy wartoĞciami atrybutów (wartoĞci
atrybutu attri n wymiaru dimn zaleĪą funkcyjnie
n
od wartoĞci atrybutu attrj ), co zostaáo opisane

w postaci definicji (4).
df

attri n % attrjn 
na
 f : Dom attrjn 
o Dom attri n

(4)

gdzie:

Dom attrjn

 oznacza zbiór wartoĞci, jakie

n
przyjmuje atrybut attrj .

W oparciu o listĊ wymiarów i ich poziomy
szczegóáowoĞci moĪna utworzyü M typów
wielowymiarowych agregatów, okreĞlonych
przez
kombinacje
poziomów
agregacji
poszczególnych wymiarów.
N

M

L

(5)

n

n 1

Niech

C

2. Model wymiarowy danych
i schemat agregatów

D

attr11 , attr21 , , attrL11 , ½
°
°
2
2
2
°attr1 , attr2 , , attrL2 , °
®
¾.
°  ,
°
°attr N , attr N , , attr N °
2
LN ¿
¯ 1

^c1 , c2 , cM `

(6)

oznacza zbiór typów wielowymiarowych
agregatów (kostek).
KaĪda kostka ci jest jednoznacznie
definiowana przez n-elementowy wektor
opisujący poziomy agregacji poszczególnych
wymiarów.
Kostka ci moĪe zostaü wyliczona w oparciu
o kostkĊ cj, jeĪeli dla kaĪdego wymiaru poziom
agregacji kostki jest nie mniejszy niĪ poziom
agregacji kostki Ĩródáowej, czyli zachodzi:



n 1, N

attraii % attrajj
n

(7)

n

MoĪliwoĞü
wyliczenia
zawartoĞci
agregatu w oparciu o dane przechowywane
w innych agregatach moĪna przedstawiü
w postaci grafu G, w którym zbiór
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wierzchoáków C odpowiadających kostkom
zostaá rozszerzony o dodatkowy wierzchoáek
reprezentujący tabelĊ bazową (C0):

G = C0, % ,

(8)

Relacja ci % c j oznacza, Īe kostka ci  C moĪe
zostaü wyliczona w oparciu o inną kostkĊ
c j  C , czyli zachodzi warunek (7).
Wyznaczenie schematu agregatów polega
na znalezieniu podzbioru kostek C, który
zostanie „zmaterializowany”, to jest zostaną
wyliczone wartoĞci miar w tych agregatach
i odĞwieĪane kaĪdorazowo po zaáadowaniu
hurtowni nowymi danymi.
W dalszej czĊĞci artykuáu przyjmujemy, Īe
zmaterializowany podzbiór agregatów jest
opisany binarnymi zmiennymi decyzyjnymi:

xi  ^0,1` , i 1, M

(9)

okreĞlającymi, czy kostka ci zostanie wskazana
do wyliczenia.
Graf G jest wykorzystywany do znalezienia
takiego planu wyliczania danych w agregatach,
który przy zadanej wartoĞci zmiennej x bĊdzie
prowadziá do najkrótszego czasu trwania tego
procesu.

3. OdĞwieĪanie danych
W chwili, kiedy do tabeli bazowej wstawiane są
rekordy, niezbĊdne jest ponowne wyliczenie
zawartoĞci kostek danych ze wzglĊdu na
dezaktualizacjĊ podsumowaĔ znajdujących siĊ w
komórkach agregatów. Zmiany w tabeli bazowej
pociągają za sobą koniecznoĞü aktualizacji
danych w kaĪdym z wyliczonych agregatów.
JeĪeli przyjmiemy, Īe detaliczna hurtownia
danych jest áadowana w trybie dziennym,
wówczas w tym samym cyklu naleĪy wyliczaü
dane w agregatach.
Dane w kostce mogą byü aktualizowane
w oparciu o dane z tabeli bazowej bądĨ innej
kostki pozostającej w odpowiedniej relacji % .
Jako koszt aktualizacji danych przyjmujemy
czas wymagany do wyliczenia i zapisania
zawartoĞci zmienionych komórek agregatu.
Koszt związany z aktualizacją kostki moĪe byü
opisany jako funkcja na krawĊdziach grafu G
pokazującego zaleĪnoĞci obliczeniowe pomiĊdzy
kostkami.
W zaleĪnoĞci od uĪytych algorytmów
aktualizacji danych w agregatach i zakresu
zrównoleglenia operacji, czas odĞwieĪenia tego
samego schematu agregatów moĪe siĊ róĪniü
w
odmiennych
systemach
zarządzania
wielowymiarową bazą danych.

4. Zapytania uĪytkowników
Typy zapytaĔ klasy SPJG kierowane do
hurtowni danych naleĪą do skoĔczonego zbioru,
wyznaczonego przez wymiary analizy oraz
warunki selekcji.
Oznaczmy przez Q zbiór numerów typów
zapytaĔ:
Q ^1, 2, , M `
(10)
Klasy
równowaĪnoĞci
zapytaĔ,
odpowiadające typom zapytania, zostaáy
wyróĪnione w oparciu o poziom agregacji
wymiarów wystĊpujący w treĞci zapytania.
KaĪdemu typowi zapytania odpowiada
dokáadnie jeden typ agregatu (jest to ta kostka,
w której poziomy agregacji wymiarów są
identyczne jak w zapytaniu).
JeĪeli kierowane do hurtowni danych
zapytanie zawiera warunki selekcji, okreĞlone na
dziedzinie atrybutu, który nie wystĊpuje
w klauzuli grupującej zapytania, wówczas
wedáug przyjĊtego modelu naleĪy dla zadanego
wymiaru wskazaü poziom szczegóáowoĞci tegoĪ
atrybutu. OdpowiedĨ na tego typu zapytanie
moĪe zostaü udzielona wyáącznie w oparciu
o agregat, w którym wymiar wystĊpuje
w stopniu szczegóáowoĞci nie niĪszym, niĪ
odpowiadający zadanemu atrybutowi.
Zapytania kierowane przez uĪytkowników
do hurtowni danych mogą byü modelowane jako
strumieĔ zdarzeĔ oraz odpowiadający mu
dyskretny w stanach proces stochastyczny.
WartoĞcią Z ti procesu jest numer typu
zapytania skierowanego do hurtowni danych
w chwili ti .
Zmienne
losowe
Z ti , Z ti 1 ,..., Z ti  k są
niezaleĪnymi
zmiennymi losowymi o tym samym, znanym
rozkáadzie
prawdo-podobieĔstwa. MoĪemy przyjąü, Īe numer typu
zapytania kierowanego przez uĪytkownika do
hurtowni w dowolnej chwili jest realizacją tej
samej zmiennej losowej Z.
Rozkáad zmiennej losowej Z wyznaczają
wartoĞci
prawdopodobieĔstw
wystąpienia
zapytania i-tego:
wi P ^Q i`
(11)
Dysponując rozkáadem zmiennej losowej Z
moĪna wyznaczyü zaleĪnoĞü oczekiwanego
czasu
odpowiedzi
T(x)
od
podzbioru
zmaterializowanych agregatów. Zakáadamy przy
tym, Īe znamy czas odpowiedzi W i ( x) na i-te
zapytanie
dla
schematu
agregatów
zdefiniowanego przez x; przy czym:
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T x

¦ w W ( x )
i

i

(12)

Mając dany zbiór numerów typów zapytaĔ
Q oraz rozszerzony o tabelĊ bazową zbiór
agregatów
C0 , moĪliwoĞü wyznaczenia
odpowiedzi na zapytanie moĪna przedstawiü w
postaci dwudzielnego grafu:
(13)
H = Q  C0 , E
Graf ten stanowi podstawĊ do wyznaczenia
takiego planu wykonania zapytania przez moduá
przepisywania zapytaĔ, aby czas odpowiedzi byá
najmniejszy z moĪliwych, przy okreĞlonym
zbiorze zmaterializowanych agregatów.

5. Kryteria i ograniczenia zadania
optymalizacji
Oczywistym kryterium optymalizacji wydaje siĊ
byü wartoĞü oczekiwana czasu odpowiedzi na
zapytanie uĪytkownika. Taka funkcja celu
pojawia siĊ w najstarszych chronologicznie
publikacjach [4][5] i wiĊkszoĞü proponowanych
algorytmów optymalizacji schematu agregatów,
przyjmując jako ograniczenie przestrzeĔ
dyskową, minimalizuje wáaĞnie tĊ wielkoĞü.
W pozycji [6] zaproponowane zostaáo
uĪycie jako kryterium liczby typów zapytaĔ, na
które odpowiedĨ moĪe zostaü wyznaczona przy
wykorzystaniu schematu agregatów.
PróbĊ uwzglĊdnienia wiĊcej niĪ jednego
kryterium moĪna odnaleĨü w [7], gdzie
minimalizowana
jest
suma
skáadników:
oczekiwanego czasu odpowiedzi na zapytanie
oraz oczekiwanego czasu wymaganego do
odĞwieĪenia zawartoĞci agregatów.
Gáównym
ograniczeniem
związanym
z utrzymywaniem schematu agregatów jest czas
niedostĊpnoĞci
struktur
danych
dla
uĪytkowników powodowany odĞwieĪaniem
danych. W przypadku, gdy hurtownia jest
áadowana wsadowo w cyklu dziennym, czas
odĞwieĪenia danych u(x) nie moĪe przekroczyü
wydzielonego okna áadowania danych do
hurtowni.
Przy zaáoĪeniu, Īe dane do hurtowni
spáywają na bieĪąco (bez opóĨnieĔ pomiĊdzy
chwilą zaistnienia zdarzenia a datą pojawienia
siĊ informacji o zdarzeniu w systemie
Ĩródáowym), czas aktualizacji struktur danych
nie zaleĪy od okresu, w jakim dane
przechowywane są w schemacie agregatów,
lecz
wyáącznie
od
listy
typów
zmaterializowanych agregatów.
Ograniczenie związane z przestrzenią
dyskową, choü mogáoby siĊ wydawaü maáo
istotne w kontekĞcie spadających cen noĞników
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pamiĊci,
nie
moĪe
zostaĔ
pominiĊte
– zapotrzebowanie na ten rodzaj pamiĊci roĞnie
wykáadniczo w funkcji wymiarów analizy.
Dodatkowo, jest to dobry wskaĨnik kosztów
związanych z utrzymaniem dodatkowej warstwy
danych, obejmujących koszt archiwizacji
danych, koszt pracy administratorów związanej
z nadzorem nad przebiegiem procesów
áadowania danych oraz monitorowaniem
parametrów Ğrodowiska, czy teĪ wreszcie koszt
serwisu sprzĊtowego.
PrzestrzeĔ dyskowa D(x,t), wymagana do
materializacji schematu agregatów, zaleĪy od
maksymalnej liczby wymiarów analizy, która
w dopuszczalnym uproszczeniu, w danym
obszarze tematycznym, moĪna byü uznana za
niezmienną, oraz dáugoĞci okresu, za jaki dane
są przechowywane w schemacie. JeĪeli przyjąü,
Īe w agregatach przechowywane są kompletne
dane
historyczne,
wymagana
przestrzeĔ
dyskowa bĊdzie rosáa liniowo w funkcji czasu.
W dalszej czĊĞci artykuáu, przez wielkoĞü
przestrzeni dyskowej d(x) bĊdziemy oznaczali
wartoĞü wymaganą do przechowywania danych
z pojedynczego interwaáu czasu:
D x, t t  V  d ( x )
(14)
W
artykule
przedstawione
zostaáo
uogólnione podejĞcie, w którym problem
wyboru optymalnego schemat agregatów zostaá
opisany
jako
wielokryterialne
zadanie
optymalizacji.

6.
7. Wielokryterialne zadanie
optymalizacji
Jednym z etapów projektowania hurtowni
danych jest wskazanie, jakie agregaty zostaną
wyliczone – jest to decyzja, którą podejmuje
projektant hurtowni danych.
Jako kryteria przyjmujemy dwuwymiarowy
wektor:

T ( x), d ( x)  R  u R 

(15)

Ogólną postaü zadania optymalizacji schematu
agregatów opisano poniĪej.
Dane:

1. H – graf wykonalnoĞci zapytaĔ,
2. G – graf zaleĪnoĞci obliczeniowych
pomiĊdzy typami agregatów,
3. d(x) – zaleĪnoĞü opisująca wymaganą
przestrzeĔ
dyskową
od
typów
materializowanych agregatów,
4. T(x) – oczekiwany czas odpowiedzi na
zapytanie przy zaáoĪeniu, Īe zostanie
ono wykonane w sposób optymalny,
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tzn. gwarantujący najkrótszy moĪliwy
czas odpowiedzi, przy zadanym zbiorze
wyliczonych
agregatów
opisanym
wartoĞcią zmiennej x. Plan wykonania
takiego zapytania wyznaczony jest
w oparciu o graf G,
5. u(x) – czas aktualizacji danych w kostce
przy zaáoĪeniu, Īe aktualizacja bĊdzie
wykonana w sposób optymalny, to jest
gwarantujący najkrótszy moĪliwy czas
odĞwieĪenia
danych
w
zbiorze
agregatów opisanych zmienną x. Plan
odĞwieĪania
zawartoĞci
danych
w schemacie agregatów wyznaczany jest
w oparciu o graf H,
6. U – limit czasu dla aktualizacji danych
w schemacie agregatów wynikający
z dostĊpnego okna czasowego áadowania
hurtowni danych.
*
x1* ,..., xM*
Szukamy x
minimalizującego
nastĊpujące wielkoĞci:

T x o min
d x o min

(16)

przy ograniczeniu:

u x U

(17)

8. Rozwiązanie zadania
Na rys. 2. przedstawiono zbiór rozwiązaĔ
dopuszczalnych w przestrzeni kryteriów,
uzyskany poprzez rozwiązanie ciągu zadaĔ
optymalizacji jednokryterialnej [8].
WartoĞci kryteriów zostaáy standaryzowane
zakresowo, przy czym maksymalna wartoĞü
oczekiwanego czasu Tmax odpowiedzi odpowiada
sytuacji, w której odpowiedzi na wszystkie
zapytania wyznaczane są w oparciu o tabele
bazowe:

y1

T x
Tmax

WartoĞü drugiego kryterium
standaryzowana analogicznie:
d x
y2
d max

(18)

zostaáa
(19)

gdzie dmax oznacza maksymalną przestrzeĔ
dyskową wymaganą do zmaterializowania
wszystkich agregatów.
Na tym samym rysunku zaznaczony zostaá
dodatkowo zbiór rozwiązaĔ niezdominowanych
(optymalnych w sensie Pareto) oraz punkt

idealny mający interpretacjĊ nastĊpującą:
zarówno czas odpowiedzi jak i zajmowany
obszar dyskowy powinny mieü wartoĞü jak
najbliĪszą zeru.

Zbiór rozwiązaĔ
dopuszczalnych

Rys. 2. Zbiór rozwiązaĔ Pareto-optymalnych

Przedstawione powyĪej zadanie nie posiada
rozwiązania dominującego. Satysfakcjonujący
punkt moĪna odnaleĨü wyszukując punkt
najbliĪszy punktowi idealnemu o wspóárzĊdnych
<0,0>.
Dla wyszukania takiego punktu naleĪy
odpowiednio przeskalowaü wielkoĞci kryteriów,
na przykáad w sposób zaprezentowany na
wykresie. W oryginalnej postaci, wielkoĞci
kryteriów odáoĪone na osiach mają róĪne
wymiary
i
mierzone
są
w
innych,
nieporównywalnych jednostkach.

9. Podsumowanie
Wielokryterialne
sformuáowanie
zadanie
optymalizacji pozwala na uwzglĊdnienie
preferencji uĪytkownika w zakresie wagi
kryteriów. UwzglĊdnienie wiĊcej niĪ jednego
kryterium w zadaniu optymalizacji umoĪliwia
modelowanie
preferencji
uĪytkownika
np.
w
postaci
wag
przypisywanych
poszczególnym kryteriom.
NaleĪy wspomnieü o innych, niĪ agregaty,
podejĞciach
do
problemu
zwiĊkszania
efektywnoĞci systemu hurtowni danych.
Prekalkulacja wyników zapytaĔ w postaci
wielowymiarowych agregatów nie jest jedynym
kierunkiem poszukiwaĔ w zakresie zmniejszanie
czasu odpowiedzi systemów. W systemach
Business Intelligence „in-memory” [9] zakáada
siĊ, Īe wszystkie dane niezbĊdne do wyliczenia
odpowiedzi na zapytanie moĪna zmieĞciü
w pamiĊci operacyjnej dziĊki efektywnym
algorytmom kompresji i dziĊki temu ograniczyü
liczbĊ operacji IO. W systemach ROLAP, w
których nie jest budowana warstwa poĞrednia,
41
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káadzie siĊ nacisk na przygotowanie wáaĞciwych
indeksów dla relacyjnych zbiorów danych.
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WyraĨny wzrost zainteresowania systemami dających siĊ modelowaü z wykorzystaniem teorii grafów i sieci
jest spowodowany rosnącym znaczeniem rzeczywistych sieci wielkiej skali. Badania niezawodnoĞci
i odpornoĞci tych systemów na przypadkowe, jak i celowe ataki oraz trudne do przewidzenia awarie mają
oczywiste znaczenie praktyczne. W artykule przedstawiono koncepcjĊ modelowania i symulacji zagroĪeĔ dla
sieci teleinformatycznych. Zaprezentowano aplikacjĊ umoĪliwiającą symulacjĊ rozprzestrzeniania siĊ
záoĞliwego oprogramowania, badanie struktury i prognozowanie moĪliwych kierunków ewolucji sieci
teleinformatycznych, optymalizacjĊ sposobów wykorzystania zasobów czy w koĔcu formuáowanie moĪliwych
procedur postĊpowania w sytuacjach kryzysowych np. przypadkowe awarie pewnych wĊzáów lub celowe ataki
terrorystyczne.

Sáowa kluczowe: sieci záoĪone, miary centralnoĞci, strategie szczepieĔ

1. Wprowadzenie
W otaczającej rzeczywistoĞci sieci rozumiane
jako zbiory wĊzáów i gaáĊzi reprezentujących
relacje pomiĊdzy wĊzáami są wszechobecne.
WiĊkszoĞü sieci rzeczywistych najczĊĞciej
powstających spontanicznie (ale nie tylko) ze
wzglĊdu na liczbĊ wystĊpujących w nich
wĊzáów i powiązaĔ pomiĊdzy nimi nazywane są
sieciami záoĪonymi (ang. Complex Network),
rozlegáymi lub sieciami wielkiej skali. Od lat
50-tych minionego stulecia, sieci záoĪone, bez
widocznej
zasady
organizacyjnej,
byáy
opisywane przy wykorzystaniu grafów losowych
(ang. random graphs) [1]. Powstanie pod koniec
XX wieku ogólnodostĊpnych baz danych
gromadzących informacje o topologiach sieci
rzeczywistych ujawniáo jednak, Īe mają one
szereg specyficznych cech, które nie byáy do tej
pory uwzglĊdniane. Okazaáo siĊ wiĊc, Īe chodĨ
„otaczają nas sieci”, które od wielu lat są badane
i opisywane to nadal nie znamy ich topologii,
a tym bardziej nie rozumiemy zasad rządzących
ich dynamiką, czy ewolucją. Analizy
prowadzone na rzeczywistych sieciach wykazaáy
istnienie wáaĞciwoĞci, które nie dają siĊ
modelowaü za pomocą grafów losowych.
W szczególnoĞci mówi siĊ o takich cechach sieci
záoĪonych jak wzglĊdnie niewielka liczba
krawĊdzi (graf rzadki), relatywnie maáa Ğrednica,
zaskakująco maáa Ğrednia odlegáoĞü pomiĊdzy

wĊzáami (hipoteza „six degree of seperation”),
wysoki stopieĔ klasteryzacji, czy w koĔcu
potĊgowy rozkáad stopnia wierzchoáka [9].
Linie elektryczne, poáączenia komunikacyjne,
sieci internetowe, WWW, sieci spoáeczne, ale
teĪ poáączenia neuronów w mózgu, czy cykle
pokarmowe (kto kogo zjada w ekosystemie)
naleĪą do kategorii sieci záoĪonych. Wydaje siĊ,
Īe istnieje specjalny rodzaj architektury grafu
specyficzny dla wiĊkszoĞci naturalnych sieci.
Badania tej architektury są w toku, ale juĪ
widaü, Īe taki model opisuje zadziwiająco wiele,
czĊsto pozornie niezwiązanych ze sobą,
aspektów rzeczywistoĞci.
Pod koniec XX wieku wielu badaczy
zainteresowaáo siĊ szczególnie siecią Internet
ze wzglĊdu na jej zadziwiająco szybki wzrost
dostĊpnoĞü i istotnoĞü dla spoáeczeĔstwa.
Zadziwiająca byáa dla nich topologia Internetu,
którego przecieĪ rozwój nie zostaá poddany
Īadnym
regulacjom
czy
planom
architektonicznym. Interesująca okazuje siĊ
równieĪ ewolucja tej globalnej sieci wymiany
danych. Rozwój Internetu moĪna okreĞliü jako
spontaniczny i niekoordynowany. Niektórzy
badacze
odnajdują
wrĊcz
podobieĔstwa
Internetu do Īywego organizmu, a jego rozwój
okreĞlają jako organiczny [12].
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2. Generatory sieci
Kluczową
rolĊ
w
symulowania
roz-przestrzeniania siĊ záoĞliwego oprogramowania
(ang. malwares) odgrywają dobre modele
i generatory sieci komputerowych. Przez dobre
rozumiane są tu generatory, które kreują sieci
záoĪone, a wiĊc posiadające wczeĞniej
wspomniane cechy wáaĞciwe dla sieci
rzeczywistych. W literaturze wyróĪnia siĊ dwa
kluczowe modele zaproponowane pod koniec
XX wieku, które znane są jako sieci maáego
Ğwiata (ang. Small World) oraz sieci bezskalowe
(ang. Scale Free) oraz liczne ich modyfikacje,
rozszerzenia i uogólnienia.
PojĊcie sieci typu Small World wyáania siĊ
w naturalny sposób jako bardzo realistyczny,
niejako poĞredni przypadek pomiĊdzy dwoma
skrajnymi sieciami: siecią regularną (ang.
Regular
Network),
zwaną
niekiedy
pierĞcieniową (ang. Ring Network) oraz siecią
losową (ang. Random Network). Zaczynając
rozwaĪania od sieci regularnej, okazuje siĊ Īe
kaĪdy jej wĊzeá jest powiązany z tą samą liczbą
wĊzáów „sąsiadów”. Powstaje pytanie, czy tego
typu, idealnie regularne sieci są zjawiskiem
czĊstym. PrzecieĪ nawet w krystalografii
zdarzają siĊ „defekty”, zaburzające monotonną
strukturĊ powiązaĔ. Praktyka dowodzi, Īe sieci
regularne
są
oczywiĞcie
idealizacją
rzeczywistoĞci, co znacznie redukuje ich
przydatnoĞü w tworzeniu modeli sieci
rzeczywiĞcie
wystĊpujących
w
naturze
i cywilizacji. Z drugiej strony sieü losowa
wykazuje caákowity brak regularnoĞci w liczbie
powiązaĔ miĊdzy wĊzáami, jak równieĪ brak
jakiegokolwiek strukturalnego uporządkowania
tych powiązaĔ. W obu przypadkach nazwy sieci
doĞü wiernie oddają ich naturĊ – peána
regularnoĞü i caákowita przypadkowoĞü. Watts
i Strogatz [2] zauwaĪyli, Īe dokonując pewnego
zabiegu na sieci regularnej moĪna otrzymaü
modele
sieci,
które
spotykane
są
w rzeczywistych systemach. Nie są one bowiem
ani doskonale regularne, ani zupeánie losowe,
a moĪna je budowaü poprzez zastosowanie tzw.
„przepinania” (ang. rewiring) niektórych gaáĊzi
sieci. Modele sieci Small World przyczyniáy siĊ
do rozpowszechnienia hipotezy „six degree of
seperation”, wedáug której kaĪde dwie osoby na
Ğwiecie są poáączone drogą zawierającą szeĞü
spoáecznych powiązaĔ. Pokazuje siĊ równieĪ
dlaczego ta najkrótsza droga jest spontanicznie
odnajdywana[3].
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Sieci
Scale
Free
[4]
moĪna
scharakteryzowaü, uĪywając Īargonu z obszaru
sieci komputerowych jako sieci powiązaĔ,
w której kluczową rolĊ peánią huby. Tego typu
wĊzáy okreĞlane są jako „super-spreaders”.
Barabasi i Albert dostrzegli, Īe sieci takie „rosną
przez dodawanie” kolejnych wĊzáów wedáug
okreĞlonej hierarchii. PrawdopodobieĔstwo
wystąpienia poáączenia pomiĊdzy nowym
wĊzáem, a kaĪdym wĊzáem naleĪącym do sieci
bardzo silnie zaleĪy od posiadanej juĪ przez te
wĊzáy liczby krawĊdzi k i wynosi P(k)~k-J.
Wykáadnik potĊgi, a wiĊc J, zaleĪy od rodzaju
rozpatrywanej
sieci.
Jako
nastĊpstwo
powyĪszego, sieci typu Scale Free „rosną przez
dodawanie”
kolejnych
wĊzáów
wedáug
okreĞlonej hierarchii. Tak wiĊc, najwiĊcej
nowych wĊzáów áączy siĊ z wĊzáami, które
posiadają juĪ najwiĊcej sąsiadów (poáączeĔ
z innymi wĊzáami). Cecha ta jest okreĞlana jako
„doáączenia preferencyjne” (ang, preferential
attachment).
Istnieje
wiele
modyfikacji
algorytmów generujących sieci Scale Free [9].
Modyfikacje polegają gáównie na zmianie
moĪliwoĞci ewolucji sieci, i tak np. w kolejnych
krokach ewolucji moĪemy mieü do czynienia nie
tylko z dodaniem nowego wĊzáa wraz z nowymi
krawĊdziami, ale równieĪ z dodaniem jedynie
krawĊdzi do juĪ istniejących wĊzáów, czy
z przepiĊciem wybranych krawĊdzi.

3. Miary centralnoĞci
Analiza dynamiki rozprzestrzeniania siĊ
záoĞliwego
oprogramowania
w
sieciach
komputerowych i próba przeciwdziaáania
epidemii nie jest moĪliwa bez zdefiniowania
miar centralnoĞci (istotnoĞci) wĊzáów [8].
Wprowadzone miary istotnoĞci wĊzáów, dziĊki
istnieniu wyraĨnej interpretacji fizycznej,
pozwalają na ciekawą analizĊ topologii
sieci teleinformatycznych tj. precyzyjne
klasyfikowanie istniejących/ projektowanych
sieci, ze wzglĊdu na ich niezawodnoĞü,
z uwzglĊdnieniem kontekstu stanowiącego cel
istnienia/projektowania
sieci.
Wierzchoáki
centralne sieci są szczególnie interesujące
poniewaĪ peánią one kluczowe role stanowiąc
swego rodzaju katalizatory epidemii tj. wĊzáy,
które wpáywają znacząco na jej dynamikĊ
tzw. „super-spreaders”. Miary centralnoĞci
uáatwiają udzielenie odpowiedzi na pytanie „kto
(co) jest najwaĪniejszy(e) w analizowanej
sieci?”. Okazuje siĊ, Īe nie ma jednoznacznej
odpowiedzi. Wszystko zaleĪy od przyjĊtej
semantyki sáowa „istotny”, co obrazuje piĊü
wprowadzonych dalej miar centralnoĞci.
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StopieĔ wierzchoáka
Najprostszą miarą centralnoĞci wierzchoáka,
którą podpowiada intuicja, jest stopieĔ
wierzchoáka. Wedáug tej miar wierzchoáek jest
tym istotniejszy dla sieci im ma wiĊcej
bezpoĞrednich
poáączeĔ
z
pozostaáymi
wierzchoákami w sieci.
(1)
gdzie ki oznacza stopieĔ i-tego wĊzáa, n – liczba
wierzchoáków sieci.
PromieĔ wierzchoáka
JeĞli wierzchoáek jest tym waĪniejszy im jego
odlegáoĞü do najdalszego wierzchoáka jest
najmniejsza, wówczas naleĪy zastosowaü miarĊ
istotnoĞci wyliczaną w oparciu o promieĔ
wierzchoáka. Algorytm odnalezienia wĊzáa
centralnego skáada siĊ z dwóch kroków.
W pierwszej pĊtli dla kaĪdego wierzchoáka w
sieci wyliczamy jego promieĔ, a nastĊpnie w
drugim kroku szukamy wĊzáa dla którego
promieĔ jest najmniejszy.
(2)
gdzie dij najkrótsza droga wyraĪana minimalną
liczbą krawĊdzi, które áączą wĊzeá vi z vj.
ĝrednia odlegáoĞü wierzchoáka
Bardzo czĊsto zaleĪy nam na tym, aby
dokonany wybór w wiĊkszoĞci moĪliwych
scenariuszy (Ğrednio rzecz biorąc) byá najlepszy.
Przy takim zaáoĪeniu „dobrą” miarą oceny
istotnoĞci wierzchoáka bĊdzie wyliczenie jego
Ğredniej odlegáoĞci do wszystkich pozostaáych
wĊzáów w sieci. Wierzchoáek, który „Ğrednio”
jest najbliĪszy wszystkim wierzchoákom w sieci
jest wówczas najistotniejszy.
(3)
ObciąĪenie wierzchoáka
Ciekawym sposobem oceny istotnoĞci
wierzchoáka w sieci jest wyznaczenie tzw.
obciąĪenia wĊzáa, które moĪna zdefiniowaü jako
procent najkrótszych dróg pomiĊdzy dowolną
parą wierzchoáków przechodzących przez
rozpatrywany wĊzeá. JeĞli przez
oznaczymy liczbĊ najkrótszych dróg pomiĊdzy
wĊzáem vl i vk przechodzących przez wĊzeá vi
oraz przez
liczbĊ wszystkich dróg pomiĊdzy
wĊzáem vl i vk, wówczas:
(4)
ObciąĪenie wierzchoáka jest niezwykle
istotne dla odpowiedzi na pytanie: jak trudne

i czasocháonne moĪe byü zadanie polegająca na
maksymalizacji rozpojenia sieci w celu
zminimalizowania moĪliwego obszaru objĊtego
epidemią. UsuniĊcie wierzchoáka o najwiĊkszej
wartoĞci
obciąĪenia
powoduje znaczące
zwiĊkszenie Ğredniej odlegáoĞci pomiĊdzy
wĊzáami, a tym samym najwiĊksze utrudnienia
komunikacji w sieci.
IstotnoĞü sąsiedztwa wierzchoáka
O ile stopieĔ wierzchoáka za wartoĞü
istotnoĞci przyjmuje liczbĊ jego najbliĪszych
sąsiadów, to w rzeczywistoĞci oczywistym jest,
Īe nie wszyscy sąsiedzi wierzchoáka powinni
zwiĊkszaü jego istotnoĞü o tą samą wartoĞü. JeĞli
wierzchoáek ma znaczną liczbĊ poáączeĔ, ale
z wierzchoákami, które nie są istotne dla sieci
to nie powinien on byü uznany za tak waĪny
jak wierzchoáek, który posiada choüby jedno
poáączenia, ale za to z najwaĪniejszym wĊzáem
w sieci. Tak wiĊc istotnoĞü wĊzáa vi oznaczona
jako
powinna zaleĪeü od istotnoĞci
wierzchoáków z jakimi jest on poáączony
i moĪemy ją wyliczyü nastĊpująco:
(5)
WartoĞü Ȝ (wartoĞü wáasną macierzy)
wyliczamy z
. Wektor
jest
wektorem wáasnym macierzy dla najwiĊkszej
wartoĞci Ȝ.

4. EfektywnoĞü komunikacji
Do
oceny
stopnia
uszkodzenia
sieci
w przypadku awarii bĊdącej nastĊpstwem ataku
bądĨ zdarzenia losowego, jak i efektywnoĞci
strategii dystrybucji oprogramowania anty-wirusowego uĪyto miary zwanej global
connection efficiency (GCE) [7]. Przy zaáoĪeniu,
Īe wydajnoĞü poáączenia pomiĊdzy wĊzáem vi
i vj jest odwrotnie proporcjonalna do najkrótszej
drogi pomiĊdzy tymi wĊzáami mamy:
(6)
Interesująca jest efektywnoĞü komunikacji
nie tyle pomiĊdzy wybranymi wĊzáami, ale
w caáej sieci przed i po ataku, jak i efektywnoĞci
strategii
szczepieĔ
wĊzáów
sieci
teleinformatycznej wg zadanego kryterium.
NaleĪy wyliczyü wiĊc miarĊ global connection
efficiency zdefiniowaną jako Ğrednia wartoĞü
miara connection efficiency pomiĊdzy kaĪdą
parą wĊzáów.
(7)
Warto w tym miejscy podkreĞliü, Īe o ile
spadek wartoĞci GCE w przypadku awarii
pewnego wĊzáa Ğwiadczy o zmniejszeniu
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efektywnoĞci komunikacji w sieci, to
w przypadku porównywania efektywnoĞci
strategii szczepieĔ oznacza zmniejszenie
moĪliwoĞci rozprzestrzeniania siĊ danego wirusa
bez wpáywu na funkcjonalnoĞü sieci jako
caáoĞci. Tak wiĊc miara GCE zostaáa
wykorzystana w celu identyfikacji wĊzáów, które
naleĪy szczególnie chroniü przed atakiem, jak
równieĪ wĊzáów które muszą podlegaü peánej
ochronie antywirusowej, gdyĪ mogą staü siĊ
szczególnymi katalizatorami epidemii ze
wzglĊdu na ich wpáyw na globalną efektywnoĞü
komunikacji w sieci teleinformatycznej.

5. Modelowanie rozprzestrzeniania siĊ
záoĞliwego oprogramowania
Internet, który zrodziá siĊ z chĊci stworzenia
solidnego systemu komunikacji mogącego
przetrwaü obcą agresjĊ jest coraz czĊĞciej
postrzegany jako infrastruktura niezwykle
wraĪliwa, od której zaleĪy bezpieczeĔstwo
paĔstwa. Aby przeprowadziü skuteczny atak
na tą infrastrukturĊ nie trzeba mobilizowaü
siá
militarnych.
Czáowiek
wyposaĪony
w standardowe technologie komputerowe,
posiadający
odpowiednią
wiedzĊ,
moĪe
przeprowadziü cyberatak o skutkach wrĊcz
katastrofalnych dla wspóáczesnego systemu
polityczno-gospodarczego.
Jednym z zagroĪeĔ jest przejĊcie kontroli nad
siecią teleinformatyczną, co wydaje siĊ byü
moĪliwe, ale doĞü skomplikowane. Znacznie
prostsze i prawdopodobnie równie niekorzystne
byáoby przeprowadzenie mniej wyrafinowanego
ataku polegającego na sparaliĪowaniu sieci.
Kamieniem milowym w badaniach nad
odpornoĞcią Internetu na róĪnego rodzaju ataki
byáo odkrycie bezskalowej topologii tej sieci.
Wprowadzone
miary
centralnoĞci
oraz
wspóáczynnik GCE pozwoliáy na porównanie
odpornoĞci sieci bezskalowej na awarie
spowodowane losowym jak i celowym atakiem.
Przeprowadzona
analiza
dowodzi,
Īe
charakterystyczna dáugoĞü ĞcieĪki praktycznie
wcale nie zmienia siĊ, gdy 10% jej wĊzáów
zostanie losowo zniszczonych, co wiĊcej dopiero
losowe zaatakowanie 80% wĊzáów powoduje
10-krotny spadek wartoĞci GCE. PoniewaĪ
wiĊkszoĞü wĊzáów w sieci bezskalowej ma
niewielką liczbĊ poáączeĔ, losowe eliminowanie
wĊzáów nie ma wiĊkszego wpáywu na
komunikacjĊ pomiĊdzy pozostaáymi wĊzáami.
Internet ma wiĊc strukturĊ, jaka jest potrzeba,
by zapewniü niezawodną komunikacjĊ, nawet
wówczas, gdy nie wszystkie wĊzáy dziaáają.
Lokalna niewydolnoĞü nie wynika jedynie
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z awarii wĊzáów, gdyĪ czĊsto wĊzeá moĪe staü
siĊ tymczasowo bezuĪyteczny, bo jest
zablokowany przez masĊ przechodzącej przez
niego informacji. W sieci bezskalowej moĪna
áatwo znaleĨü alternatywną drogĊ, nawet jeĞli
wiele wĊzáów jest jednoczeĞnie zablokowanych.
Co ciekawe w dowolnym momencie okoáo 3
procent routerów w sieci Internet jest
zablokowana, a sieü mimo to doskonale dziaáa.
Bezskalowa struktura Internetu gwarantuje, Īe
próby eliminowania losowo wybranych wĊzáów
bĊdą prawdopodobnie nadaremne, poniewaĪ sieü
moĪe wytrzymaü sporą liczbĊ takich ataków bez
wiĊkszej utraty zdolnoĞci komunikacji.
Mimo swej solidnoĞci i efektywnoĞci,
Internet ma pewną wadĊ, która moĪe okazaü siĊ
fatalna w skutkach. Czy cyberterrorysta bĊdzie
bowiem próbowaá tak maáo wyrafinowanego
ataku? O ile w sieci losowej, Īaden z wĊzáów nie
ma szczególnego charakteru. W sieci
bezskalowej pewne wĊzáy są zdecydowanie
waĪniejsze (wĊzáy centralne), co powoduje,
Īe po ich usuniĊciu sieü ulega dezintegracji.
Okazuje siĊ, Īe juĪ usuniĊcie 15% wĊzáów
centralnych powoduje 10-krotny spadek
wartoĞci GCE, a tym samym brak moĪliwoĞci
efektywnej komunikacji w sieci. SáaboĞcią sieci
bezskalowych
jest
równieĪ
duĪe
prawdopodobieĔstwo pojawienia siĊ kaskady
awarii, gdyĪ usterka w jednym z centrów,
przenosi obciąĪenie na inne wĊzáy mogąc
powodowaü ich przeciąĪenie. Zatem, aby
sparaliĪowaü Internet naleĪy zidentyfikowaü
stosunkowo
niewielką
liczbĊ
wĊzáów,
a nastĊpnie uczyniü je celem ataku. Wniosek jest
prosty, najbardziej istotne wĊzáy naleĪy
wyjątkowo dobrze chroniü tj. zbudowaü dobre
mechanizmy ochronne i/lub naleĪaáoby uczyniü
je „ukrytymi”.

Rys. 1. Wyniki symulacji ataku na sieü bezskalową
oceniane z wykorzystaniem GCE.

RozmyĞlne niszczenie wĊzáów, jak i ich
przypadkowe awarie to nie jedyne zagroĪenie
dla sieciowych infrastruktur krytycznych.

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 4 43-49(2009)

Wirusy komputerowe, które rzadko uszkadzają
fizycznie wĊzáy sieci, wykorzystują raczej
topologie sieci, by nią „zawáadnąü” dla wáasnych
celów.
Wirusy
komputerowe
zwykle
rozprzestrzeniają siĊ poprzez zainfekowane
pakiety danych przekazywane z jednego
komputera do drugiego, podobnie zresztą jak
wirusy biologiczne przenoszą siĊ pomiĊdzy
ludĨmi jako cząsteczki we wdychanym
powietrzu lub przez páyny ustrojowe. Gdy
pomiĊdzy wĊzáami nastąpi tak rozumiane
poáączenie to mogą siĊ one od siebie zaraziü.
Jak siĊ okazuje sieci teleinformatyczne, nie
poddają siĊ uodpornieniu przeciwko záoĞliwemu
oprogramowaniu, w wyniku strategii losowego
szczepienia wĊzáów. Bardzo szybko jednak stają
siĊ odporne w wyniku szczepienia wĊzáów
centralnych tj. posiadających najwyĪsze wartoĞci
opisanych miar centralnoĞci. Obserwacja ta
okazuje siĊ niezwykle przydatna przy
planowaniu szczepieĔ mających zapobiec
rozprzestrzenianiu siĊ epidemii záoĞliwego
oprogramowania.
Standardowym podejĞciem w epidemiologii
jest uproszczające zaáoĪenie, Īe choroba zakaĨna
rozprzestrzenia siĊ w populacji modelowanej
jako graf losowy lub regularny. Model ten
przewiduje pewien próg epidemii. Choroba
szerzy siĊ w populacji, bezustannie zaraĪając
pewien staáy odsetek ludzi, jeĞli tempo jej
rozprzestrzeniania siĊ jest wiĊksze od pewnej
wartoĞci progowej, a w innym wypadku szybko
zanika. Wydaje siĊ, Īe niektóre epidemie
faktycznie zachowują siĊ w ten sposób. Próg
epidemii ma kluczowe znaczenie, jeĞli bowiem
pewien odsetek populacji bĊdzie zaszczepiony,
to tempo szerzenia siĊ epidemii pozostanie
poniĪej wartoĞci progowej, a w związku z tym
choroba nie przerodzi siĊ w epidemiĊ.
Internet nie jest jednak grafem losowym.
Stefan Bornholdt i jego wspóápracownicy
z Uniwersytetu w Kiel pokazali, Īe poáączenia
e-mailowe równieĪ tworzą sieü bezskalową, co
sugeruje, Īe „sieü znajomych” zdefiniowana na
sieci elektronicznej ma taki sam charakter jak
Internet [10]. Fizycy Romualdo Pastor-Satorras
w Barcelonie i Alessandro Vespignani
w TrieĞcie odkryli, Īe fakt bezskalowej topologii
sieci po której wĊdrują e-maile caákowicie
zmienia sposób rozprzestrzeniania siĊ wirusów
komputerowych. Korzystając z symulacji
komputerowej w celu zbadania, jak zachowuje
siĊ choroba zakaĨna w sieci bezskalowej,
odkryli, Īe nie wystĊpuje tam próg szerzenia siĊ
epidemii [6]. NiezaleĪnie jak wolne jest tempo
rozprzestrzeniania siĊ wirusa, moĪe on
przeniknąü caáy system, zaraĪając pewien

odsetek wĊzáów. PoniewaĪ zaraĪone wĊzáy
mogą zostaü „wyleczone” dziĊki programom
komputerowym, wirus w koĔcu zanika. Proces
ten
zachodzi
jednak
bardzo
powoli.
Oprogramowanie zwalczające dany wirus
z reguáy staje siĊ dostĊpny juĪ po kilku dniach
lub tygodniach od infekcji, a jednak wirusy
mogą przetrwaü w sieci nawet przez wiele lat.
Czy sytuacja jest tak fatalna? Jak wiadomo,
powodem
takiego
zachowania
sieci
bezskalowych jest nieproporcjonalny wpáyw
pewnych wĊzáów na rozprzestrzenianie siĊ
chorób. JeĞli przerwie siĊ poáączenia do tych
kluczowych wĊzáów to caáa sieü szybko
rozpadnie siĊ. Pastor-Sattoras i Vespignami
pokazali, Īe nakierowanie szczepieĔ ochronnych
na jednostki prowadzące bogate Īycie seksualne
zdecydowanie obniĪa wraĪliwoĞü sieci na
epidemie chorób przenoszonych drogą páciową
[11]. Na tej samej zasadzie wybuch epidemii
wirusa komputerowego moĪe zostaü skutecznie
powstrzymany
poprzez
„zaszczepienie”
zaledwie 15% wierzchoáków wybranych ze
wzglĊdu na liczbĊ poáączeĔ.
Niezwykle interesujące jest to, Īe Internet
rozrósá siĊ bez Īadnego planu w tĊ, jak siĊ
wydaje, najbardziej solidną z moĪliwych
struktur sieci. Gdyby istniaáa organizacja pod
dyktando
której
naleĪaáoby
dokonywaü
kolejnych przyáączeĔ wĊzáów to zapewne
powstaáa struktura nie byáaby tak solidna.
Czasami wiĊc najlepiej jest pozwoliü by system
sam siĊ organizowaá. Pozostaje jednak pytanie,
dlaczego Internet ma taka wáaĞnie strukturĊ?

6. FunkcjonalnoĞü aplikacji
do badania odpornoĞci
sieci teleinformatycznych
Symulator zostaá zaimplementowany na
platformie .NET 3.5 z SP1. Pierwotnie
projektowany byá jako aplikacja desktopowa.
Ostatnie
pozytywne
doĞwiadczenia
z aplikacjami webowymi doprowadziáy do
caákowitej modyfikacji architektury. Obecnie
aplikacja dziaáa zgodnie z koncepcją SOA
(ang. Service Oriented Architecture). Interfejs
uĪytkownika natomiast zostaá stworzony
w oparciu o rozwiązanie AJAX (ang.
Asynchronous
JavaScript
and
XML)
z wykorzystaniem Microsoft Silverlight 3.0.
FunkcjonalnoĞü aplikacji moĪna sprowadziü
do kilku kluczowych obszarów:
a) Modelowanie záoĞliwego oprogramowania
(wirusy, robaki, trojany, itp.) mającego
szkodliwe, przestĊpcze lub záoĞliwe
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b)

c)

d)

e)

f)

dziaáanie w stosunku do uĪytkownika
komputera – moduá Mawares Models;
Generowanie modeli sieci o topologiach
rzeczywistych sieci teleinformatycznych
z wykorzystaniem zaimplementowanych
generatorów sieci záoĪonych – moduá
Critical Infrastructure Networks;
Konstrukcja
kwestionariuszy
wykorzystywanych do zbierania danych
dotyczących topologii wirtualnej sieci
kontaktów
pomiĊdzy
uĪytkownikami
komputerów – moduá Polls;
Identyfikacja
wĊzáów
sieci
tele-informatycznej
istotnych
z
punktu
widzenia odpornoĞci sieci na awarie, jak
i strategii dystrybucji oprogramowania
antywirusowego
z
wykorzystaniem
zaimplementowanych miar centralnoĞci.
Weryfikacja skutecznoĞci proponowanych
strategii z wykorzystaniem proponowanej
miary GCE – moduá Vaccination Strategies;
Symulacja i wizualizacja moĪliwych
scenariuszy
rozprzestrzeniania
siĊ
záoĞliwego oprogramowania modelowanego
z wykorzystaniem modelu stworzonego
w punkcie a) na sieci wygenerowanej
w punkcie b) lub wirtualnej sieci
kontaktów zidentyfikowanej za pomocą
kwestionariuszy z punktu c). Scenariusze
tworzone są z pomocą moduáu d) – moduá
Spread Visualization;
Ocena oczekiwanych skutków awarii
wĊzáów
i/lub
epidemii
záoĞliwego
oprogramowania oraz szacowanie Ğrodków
(programów antywirusowych) niezbĊdnych
do przeciwdziaáania lub zahamowania
epidemii – moduá Reports.

Jednym z bardziej efektownych elementów
prezentowanej aplikacji jest moduá e), który
prócz symulacji sáuĪy do interaktywnej
wizualizacji powiązaĔ pomiĊdzy wĊzáami sieci.
Analiza tego typu pozwala na badanie topologii
sieci komputerowej. Na tej podstawie uáatwione
staje siĊ zadanie identyfikacji kluczowych
wĊzáów,
analiza
moĪliwych
sposobów
komunikowania siĊ w sieci i wiele innych.
Diagramy powiązaĔ mogą sáuĪyü równieĪ do
przedstawiania i analizy duĪych zbiorów
danych,
dotyczących
np.
rozmów
telefonicznych, transakcji na kontach ban-kowych czy ruchu internetowego. W takich
przypadkach diagramy posáuĪyü mogą do áatwej
identyfikacji wspólnych elementów, grup
elementów ĞciĞle powiązanych ze sobą czy teĪ
powiązaĔ poĞrednich. Waga wizualizacji
powiązaĔ wydaje siĊ byü, w tym przypadku, nie
do przecenienia.

Rys. 3. Zobrazowanie sieci UUNET
z wykorzystaniem zbudowanej aplikacji.

7. Podsumowanie

Rys. 2. Gáówne okno aplikacji do badania odpornoĞci
sieci teleinformatycznych
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W artykule opisano wpáyw topologii sieci
Internet na jej wraĪliwoĞü na awarie oraz sposób
rozprzestrzeniania siĊ záoĞliwego oprog-ramowania.
Zaproponowano
model
symulacyjny pozwalający symulowaü roz-przestrzenianie siĊ záoĞliwego oprogramowania
w sieciach o róĪnych topologiach, w tym
sieciach
záoĪonych.
Otrzymane
wyniki
pozwalają odpowiedzieü na pytanie, czy i jeĞli
tak to kiedy, wystĊpują róĪnice w skutkach
celowego ataku na sieü w porównaniu ze
skutkami
uszkodzeĔ
spowodowanych
zjawiskami losowymi. Pokazano dlaczego
standardowa wiedza epidemiologiczna jest
niewystarczająca do walki z wirusami
komputerowymi. Przeprowadzone symulacje
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dowodzą równieĪ koniecznoĞci weryfikacji
istniejącego wyobraĪenia o szerzeniu siĊ
epidemii w sieciach spoáecznych.
W chwili obecnej symulator jest prototypem
systemu nad rozwojem którego wciąĪ trwają
intensywnej prace. Jednak juĪ na obecnym
etapie
symulator
wykazuje
bogatą
funkcjonalnoĞü
i
dowodzi
moĪliwoĞci
praktycznego jego wykorzystania.
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Metoda analizy ruchu drogowego
na podstawie zachowania uĪytkowników sieci telefonii komórkowej
G.SABAK
e-mail:gsabak@wat.edu.pl
Wydziaá Cybernetyki WAT
ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Artykuá ten poĞwiĊcony jest moĪliwoĞci wykorzystania informacji o przemieszczaniu siĊ uĪytkowników sieci
telefonii komórkowej do analizy sytuacji na drogach objĊtych zasiĊgiem tej sieci.
W pracy przedstawiony zostaá formalny model danych lokalizacyjnych dostĊpnych w sieci, model drogi jako
linii áamanej oraz model pokrycia drogi zasiĊgiem telefonii komórkowej. Przy uĪyciu wymienionych modeli
sformuáowany zostaá problem uzyskiwania informacji o ruchu drogowym.
Artykuá zawiera propozycjĊ metody wyznaczania informacji o ruchu na podstawie strumienia danych lokalizacyjnych. W celu wstĊpnej weryfikacji zaproponowanej metody, wykonane zostaáy obliczenia dla trasy
Kraków-Zakopane, dla danych zebranych z sieci jednego z operatorów telefonii komórkowej.
Wyliczona informacja drogowa zostaáa porównana z, uzyskaną na podstawie przejazdu testowego, informacją
referencyjną.
Sáowa kluczowe: lokalizacja CellId, transport, zatáoczenia

1. Wprowadzenie
Transport i telekomunikacja mobilna, ze
wzglĊdu na ich powszechne wykorzystanie,
mają dziĞ olbrzymie znaczenie zarówno dla
gospodarek paĔstw i regionów, jak i dla
poszczególnych obywateli. MoĪna wymieniü
nastĊpujące cechy wspólne dla obu tych
dziedzin:
x
zajmują siĊ zapewnianiem dostĊpnoĞci dóbr
(transport) i informacji (telekomunikacja)
w okreĞlonym miejscu i czasie
x
w obu wystĊpuje koniecznoĞü zapewnienia
oczekiwanej efektywnoĞci procesów przy
jednoczesnym istnieniu ograniczeĔ na koszty ich dziaáania
x
problemy wystĊpujące w obu dziedzinach
są podobne. Mianowicie są to m.in.:
znajdowanie efektywnych dróg transportu,
wykrywanie i unikanie blokad oraz
zatáoczeĔ.
Te podobieĔstwa oraz fakt, Īe bardzo wiele osób
jednoczeĞnie korzysta z systemu transportu
i z sieci telefonii komórkowej, skáaniają do przeanalizowania
moĪliwoĞci
wykorzystania
informacji o zmieniającej siĊ lokalizacji
uĪytkowników komórek do wnioskowania
o stanie systemu drogowego.
Na rys. 1. przedstawione zostaáy wybrane
Ğlady stacji mobilnych naleĪących do sieci
telefonii komórkowej jednego z operatorów
w Polsce. UwzglĊdnione zostaáo 200 stacji

mobilnych, które w dniu 6.08.2009 r.
przemieĞciáy siĊ na najwiĊksze odlegáoĞci.

Rys. 1. ĝlady przemieszczeĔ wybranych
stacji mobilnych

Na rysunku widoczne jest, Īe Ğlady te pokrywają
siĊ
z
przebiegiem
gáównych
szlaków
transportowych w naszym kraju. Potwierdza to
przypuszczenie, Īe istnieje grupa uĪytkowników
telefonów komórkowych, którzy w tym samym
czasie korzystają z transportu samochodowego.

1.1. Metoda lokalizacji w sieci GSM
na podstawie CellId
Jedną z najczĊĞciej wykorzystywanych przez
operatorów
sieci
komórkowych
metod
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lokalizacji uĪytkowników jest wykorzystanie
informacji o identyfikatorze komórki (CellId),
która w danej chwili obsáuguje stacjĊ mobilną.
Obsáuga ta polega na realizacji komunikacji
(zarówno
przez
kanaá
gáosowy
jak
i sygnalizacyjny) pomiĊdzy stacją mobilną,
a czĊĞcią staáą sieci telefonii komórkowej. W tej
metodzie kaĪdemu z identyfikatorów komórki
przypisywane są wspóárzĊdne geograficzne
wskazujące miejsce, które przyjmuje siĊ za
lokalizacjĊ stacji mobilnej.
Podstawowym ograniczeniem tej metody
jest maáa dokáadnoĞü lokalizacji, która wynosi
ok. 300-500 metrów dla obszaru gĊstej
zabudowy miejskiej i 35-50 km dla obszarów
pozamiejskich [1]. Dodatkowo, poniewaĪ
na ogóá obszary obsáugiwane przez komórki
pokrywają siĊ, czĊsto wystĊpuje sytuacja,
w której dla pewnego poáoĪenia stacji mobilnej,
lokalizacja uzyskiwana metodą CellId jest
skokowo róĪna w sąsiednich chwilach.

Cell ID = b1
X

X
Cell ID = b2

BTS

X
Cell ID = b3

a) Komórki sektorowe

Cell ID = b4

X
BTS

b) Komórka dookólna
Rys. 2. RóĪne typy komórek

Na
rys. 2.
przedstawione
zostaáy
schematycznie
dwa
rodzaje
komórek
wystĊpujące w sieci: sektorowa i dookólna.
Typowo, dla komórki dookólnej lokalizacja
zwracana przez metodĊ CellId (zaznaczona na
rysunku znakiem X) jest toĪsama z poáoĪeniem
wieĪy stacji bazowej (BTS). Dla komórek
sektorowych zwracana lokalizacja jest z reguáy

52

bliska Ğrodka obszaru, jaki obsáuguje dana
komórka.
Inne metody lokalizacji uĪytkowników
w sieci GSM korzystają z: parametrów
czasowych komunikacji stacji mobilnej z siecią,
informacji o sile sygnaáu radiowego, danych
z trzech i wiĊcej stacji bazowych, informacji
z systemu GPS [2, 3]. Zapewniają one wiĊkszą
dokáadnoĞü lokalizacji, jednak bardzo wysokie
koszty związane z ich implementacją powodują,
Īe niewielu operatorów decyduje siĊ na ich
realizacjĊ i uruchomienie.

1.2. WstĊpna analiza problemu
TrudnoĞci związane z praktyczną realizacją
pomysáu wnioskowania o stanie systemu
transportowego na podstawie przemieszczania
siĊ uĪytkowników sieci komórkowej są
nastĊpujące:
x
informacja o lokalizacji jest bardzo
niedokáadna, z praktycznego punktu
widzenia uĪyteczne informacje o sytuacji na
drodze wymagają dokáadnoĞci przynajmniej
o rząd wielkoĞci wiĊkszej
x
brak jest informacji podanej wprost o tym,
które stacje mobilne są uĪytkownikami
systemu transportowego
x
w praktyce, dostĊp do informacji
o wszystkich
uĪytkownikach
jest
niemoĪliwy ze wzglĊdu na koszty, które
musiaáby ponieĞü operator. Koszty te
wynikają ze znacznego rozproszenia
zarządzania obsáugą uĪytkowników i tego,
Īe są to podsystemy specjalizowane,
zamkniĊte, bez interfejsów pozwalających
na áatwy dostĊp do przetwarzanych przez
nie danych.
Celem opisywanej pracy badawczej byáo
zaproponowanie i weryfikacja metody, przy
pomocy
której,
pomimo
powyĪej
przedstawionych trudnoĞci, operator sieci
komórkowej bĊdzie mógá uzyskaü informacjĊ
o systemie transportowym na obszarze, który
jest obsáugiwany przez jego sieü. Informacja ta
powinna byü na tyle dokáadna i aktualna, by na
jej podstawie opáacalne byáo przygotowanie
usáug, które mogáyby byü nastĊpnie zaoferowane
klientom instytucjonalnym i korporacyjnym.
Na podstawie uzyskiwanych informacji,
w ogólnym przypadku, moĪliwe byáoby
rozwiązywanie
nastĊpujących
problemów
praktycznych:
x
analiza strumienia ruchu na drodze
w zaleĪnoĞci od dnia tygodnia, pory dnia
itp.
x
wykrywanie blokad i zagĊszczeĔ ruchu
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x

znajdowanie fragmentów dróg o nie-zadowalającej przepustowoĞci.
Te potencjalne zastosowania są dodatkową
motywacją do zajĊcia siĊ opisanym powyĪej
zagadnieniem.

x

2. Model danych i definicja problemu

x

2.1. Definicje i oznaczenia
Obiektem mobilnym nazywany bĊdzie obiekt
Ğwiata rzeczywistego poruszający siĊ po
powierzchni Ziemi. Przykáadem obiektu
mobilnego bĊdącego w zakresie zainteresowania
moĪe byü np. pojazd, telefon komórkowy, moduá
GSM lub odbiornik GPS. Komórką nazywamy
obszar zasiĊgu sygnaáu radiowego emitowanego
przez jedną ze stacji przekaĨnikowych. Stacją
mobilną nazywany bĊdzie zestaw skáadający siĊ
z urządzenia technicznego uĪytkownika (wraz
z oprogramowaniem)
wykorzystywany
do
komunikacji w sieci telefonii komórkowej.
WprowadĨmy nastĊpujące oznaczenia:
x
N  zbiór liczb naturalnych
x
R  zbiór liczb rzeczywistych,
x
A  R 2  obszar, na którym „dziaáa” sieü
telefonii komórkowej
x
t  T  R  czas, znacznik czasu
x
p  A  punkt na obszarze (páaszczyĨnie),
lokalizacja
d ( p1 , p2 )  odlegáoĞü (euklidesowa)
x
pomiĊdzy

punktami

p1 = x1 , y1

i p2 = x2 , y2 , obliczana wg wzoru:
x
x
x

d ( p1 , p 2 ) = ( x 2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2 (1)
O = ^1,2,, N O `  zbiór identyfikatorów
obiektów mobilnych o
O : O u T  A  funkcja, która przypisuje
obiektowi jego lokalizacjĊ w chwili t

OGPS : O u T  A


funkcja,
która
przypisuje obiektowi jego lokalizacjĊ
w chwili t wyznaczoną przez system GPS.

2.2. Model sieci telefonii komórkowej
WprowadĨmy nastĊpujące oznaczenia:
x
B  zbiór identyfikatorów b komórek
wchodzących w skáad sieci komórkowej.
Niech 0 oznacza „brak komórki”
x

B = ^0,1,2,, N B `

M
 zbiór
mobilnych m

identyfikatorów

M=^1,2 , ,N M `

stacji

ș:M u T  B

 funkcja przypisująca
stacji mobilnej identyfikator komórki, przez
którą, w chwili t , jest ona obsáugiwana.
JeĞli T (m, t ) = 0 , to oznacza to, Īe
w chwili t stacja mobilna m nie jest
widoczna w sieci komórkowej
ȕ:B  A  funkcja przypisująca kaĪdej
z komórek lokalizacjĊ interpretowaną jako
miejsce, w którym znajduje siĊ stacja
mobilna obsáugiwana przez tĊ komórkĊ.

Punkt p b = E (b) nazywali bĊdziemy
Ğrodkiem komórki b .
Metodą lokalizacji w sieci komórkowej
bĊdziemy nazywaü funkcjĊ M u T  A , która
stacji mobilnej m przypisuje dla danej chwili
t pewne poáoĪenie geograficzne.
Metodą lokalizacji opartą o CellId bĊdziemy
nazywaü funkcjĊ okreĞloną wzorem:
OCellId (b, t ) = E (T (b, t ))
(2)

Niech piątka / = A,B,M ,T , E

bĊdzie

modelem sieci telefonii komórkowej dziaáającej
na obszarze A , ze zdefiniowaną metodą
lokalizacji w oparciu o CellId.

2.3. Model danych lokalizacyjnych
Zdarzeniem nazywana bĊdzie para e = t , P ,
gdzie t jest znacznikiem czasu okreĞlającym
chwilĊ, w której miaáo miejsce zdarzenie, a P to
lista parametrów definiujących typ zdarzenia.
Strumieniem zdarzeĔ nazywamy ciąg zdarzeĔ

E =^e1,e2 ,`

uporządkowanych
niemalejąco
wzglĊdem
znacznika czasu t .
FunkcjĊ I : e o {0,1} bĊdziemy okreĞlaü
mianem filtru strumienia zdarzeĔ. WartoĞü
1 przypisana zdarzeniu bĊdzie oznaczaáa, Īe
zostaáo ono przepuszczone przez filtr. WartoĞü
0 oznaczaáa bĊdzie, Īe filtr odrzuciá zdarzenie e .
OperacjĊ, która z ciągu E tworzy nowy ciąg
przez usuniĊcie tych zdarzeĔ, dla których
I (e) = 0 , nazywaü bĊdziemy operacją
filtrowania.
Zdarzeniem lokalizacyjnym l nazywane
bĊdzie zdarzenie, w którym P = o, p .
Zdarzenie lokalizacyjne zawiera informacjĊ
o fakcie znajdowania siĊ obiektu o w chwili t
w lokalizacji p .
Zdarzeniem lokalizacyjnym CellId l b
nazywamy zdarzenie, w którym P = m, b ,
gdzie

b = T (t , m) .

Strumieniem

zdarzeĔ
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lokalizacyjnych CellId nazywamy ciąg zdarzeĔ
lokalizacyjnych
Lb= l1b ,l 2b ,
uporządkowanych
niemalejąco
wzglĊdem
znacznika czasu t .

^

A

`

G(
q1

qˆ1

2.4. Model drogi
Niech modelem drogi bĊdzie linia áamana
otwarta, zbudowana z odcinków, których
koĔcami są kolejne punkty ciągu

`

Punkty bĊdące wyrazami ciągu Q̂ bĊdą
nazywane punktami wierzchoákowymi drogi,
a odcinki qˆ k qˆ k 1 segmentami drogi. Punkt
ˆD

q

= qˆ1

nazywany

bĊdzie

początkowym drogi, a punkt

punktem
Z

qˆ = qˆ N Q

jej

punktem koĔcowym.
PikietaĪem nazywaü bĊdziemy funkcjĊ
ʌ:Q  Rt 0 przypisującą wszystkim punktom
naleĪącym do drogi ich odlegáoĞü wzdáuĪ linii
áamanej licząc od punktu początkowego drogi.
MoĪna zauwaĪyü, Īe S (qˆ D ) = 0 . WartoĞü

qˆ Z

G ( p3 )

punktów
wielkoĞü

d ʌ (p1,p 2 )= S (G ( p1 ))  S (G ( p 2 )) .

(3)

Przykáad pokazujący róĪnicĊ pomiĊdzy
obliczaniem
odlegáoĞci
euklidesowej,
a odlegáoĞci pikietaĪowej przedstawiony zostaá
na rys. 4. ZauwaĪmy, Īe odlegáoĞü pikietaĪowa
dwóch punktów moĪe byü zarówno wiĊksza jak
i mniejsza od ich odlegáoĞci euklidesowej.
A
p1

d ( p1,
S

d

p 2)

,
( p1

p 2)

p2
qˆ2

G ( p2 )

q1 G ( p1 )
qˆ 4

qZ

q̂3
qˆ1

0, S (qˆ Z )

qˆ4
q2

G ( p1 )

OdlegáoĞcią
pikietaĪową
bĊdziemy nazywali
wyliczoną wg nastĊpującej definicji:

S ( q ) jest dáugoĞcią caákowitą drogi, a róĪnica
S (qˆ k 1 )  S (qˆ k ) jest dáugoĞcią segmentu

Dla przedziaáu

G ( p4 )

p1,p2  A

ˆZ

qˆ k qˆ k 1 .

qˆ D

qˆ3

Rys. 3. Przyciąganie punktów do drogi

Qˆ = qˆ1,qˆ2 , ,qˆ N Q ,
Zbiór punktów zbiór punktów q naleĪących do
linii áamanej oznaczany bĊdzie przez Q  A

p3
p1

p1

^

q̂2

)
p1

qD

okreĞlona jest

funkcja S 1 ( x) : R  Q odwrotna do funkcji
pikietaĪu, której wartoĞciami są punkty na
drodze leĪące w odlegáoĞci x od początku drogi.
Dla drogi Q , zdefiniujmy funkcjĊ G ( p)
jako funkcjĊ A  Q przypisującą kaĪdemu
z punków naleĪących do A punkt drogi
najbliĪszy w sensie odlegáoĞci euklidesowej.
JeĞli istnieje wiele takich punktów, to wybierany
jest ten o najmniejszym pikietaĪu. OperacjĊ
znajdowania q G ( p ) bĊdziemy nazywaü
przyciąganiem punktu do drogi. Zasady
przyciągania punktów do modelu zilustrowane
zostaáy na rys. 3.

Rys. 4. OdlegáoĞü euklidesowa,
a odlegáoĞü pikietaĪowa

2.5. Model pokrycia drogi zasiĊgiem sieci

telefonii komórkowej
Zdefiniujmy funkcjĊ zasiĊgu Ȗ:A u B  ^0,1`
jako funkcjĊ przyporządkowującą wartoĞü 1 tym
punktom obszaru A , które są w zasiĊgu
komórki, a wartoĞü 0 tym punktom, które są
poza jej zasiĊgiem. Poprzez bycie punktu
p w zasiĊgu komórki rozumiemy fakt, Īe stacja
mobilna znajdująca siĊ w punkcie p moĪe byü
w peáni obsáugiwana przez tĊ komórkĊ.
Funkcją pokrycia drogi przez komórkĊ
bĊdziemy nazywali taką funkcjĊ

Ȗ ʌ : 0,ʌ (qˆ Ȧ ) u B  ^0 ,1`,
która przyporządkowuje wartoĞü 1 tym
wartoĞciom pikietaĪu, które odpowiadają
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punktom drogi bĊdącym w zasiĊgu komórki.
W pozostaáych punktach funkcja przyjmuje
wartoĞü 0.
Pokryciem drogi przez komórkĊ b
nazywamy zbiór cbQ  0, ʌ(qˆ Ȧ ) zdefiniowany
jak poniĪej:

^

`

cbQ = x : x  0 ,ʌ ( qˆ Ȧ )  J S ( x, b) = 1

(4)

JeĪeli cbQ= , to bĊdziemy mówili, Īe
droga Q nie jest w zasiĊgu komórki
o identyfikatorze b .
Pokryciem drogi Q przez sieü telefonii
komórkowej bĊdziemy nazywali zbiór zasiĊgów
wszystkich komórek, w których zasiĊgu jest
droga Q :

^

znajdowania siĊ stacji mobilnej bĊdącej
w zasiĊgu komórki b . Dodatkowo zauwaĪmy,
Īe nie musi byü speánione cb*  cbQ , czyli Īe
Ğrodek ciĊĪkoĞci zasiĊgu nie musi byü wartoĞcią
naleĪącą do pokrycia drogi przez komórkĊ.
MoĪna zauwaĪyü, Īe jeĞli pokrycie drogi
przez komórkĊ jest zbiorem spójnym
c >  cb<
(przedziaáem), to cb* = b
.
2
Na rys. 5. pokazane zostaáo przykáadowe
pokrycie drogi zasiĊgiem sieci telefonii
komórkowej.
A
q

Dla danej drogi

C

2

S (c )
1

p3

p1 S 1 (cb1 )

C Q= c1Q ,c 2Q , ,c Q
.̀
N

S 1 (cb! )

p4

b2

D

p2

*
b2

S (c )
1


b2

b3

b1

Q i pokrycia C Q

definiujemy filtr zdarzeĔ I c wzorem:
° 1 gdy l b = t , m, b  c Q z ,
b
I c (l b ) = ®
°̄0
w przeciwnym wypadku.

qˆ Z

b bĊdziemy nazywali wartoĞü cb< okreĞloną
przez poniĪszy wzór:
(6)

KoĔcem pokrycia drogi przez komórkĊ
b bĊdziemy nazywali wartoĞü cb> okreĞloną jak
poniĪej:
cb> = max cbQ
(7)
Z powyĪszych definicji wynika, Īe cb< d cb> .
Przez C q oznaczany bĊdzie zbiór tych
komórek, w których zasiĊgu znajduje siĊ punkt
q Q .
DáugoĞcią zasiĊgu komórki b bĊdziemy
nazywali wielkoĞü cb  Rt0 obliczaną zgodnie
z poniĪszym wzorem:
S ( qˆZ ) S

1

b4

(5)

cb = ³ 0
J ( x, b) dx
(8)
ĝrodkiem ciĊĪkoĞci zasiĊgu komórki b ,
bĊdziemy nazywali liczbĊ
1 S ( qˆZ ) S
cb* =
x J (x,b) dx
(9)
³
cb 0
Przy zaáoĪeniu, Īe prawdopodobieĔstwo
znajdowania siĊ stacji mobilnej w kaĪdym
miejscu drogi jest takie samo, punkt ʌ 1 (cb* )
moĪe byü uznawany za oczekiwane miejsce

p5

S 1 (cb* )
1

Rys. 5. Pokrycie drogi przez sieü komórkową

Początkiem pokrycia drogi przez komórkĊ

cb< = min cbQ

S 1 (cb! )

Zaznaczone zostaáy punkty odpowiadające
początkom, koĔcom i Ğrodkom ciĊĪkoĞci
zasiĊgów komórek b1 i b2 . W przypadku
komórki b1 , Ğrodek ciĊĪkoĞci jej zasiĊgu (punkt

p5 na Rys. 5) nie naleĪy do jej zasiĊgu.
2.5.1. OdlegáoĞü dwóch komórek

OdlegáoĞcią

dwóch

komórek

bĊdziemy nazywali funkcjĊ
speániającą warunki:

bi ,b j  B

d:B u B  Rt 0

d (bi , bi ) = 0 

d (bi , b j ) = d (b j , bi ) 

(10)

d (bi , bk ) d d (bi , b j )  d (b j , bk )
Na potrzeby dalszych rozwaĪaĔ wprowadĨmy
nastĊpujące definicje:
x odlegáoĞcią zwykáą dwóch komórek
bĊdziemy
nazywaü
funkcjĊ:
CellId
CellId
d (bi , b j ) = d (O
(bi ), O
(b j )) (11)

x

czyli odlegáoĞü euklidesową Ğrodków
komórek.
odlegáoĞcią pikietaĪową dwóch komórek
bĊdziemy nazywaü funkcjĊ
dˆ (bi , b j ) = d S (OCellId (bi ), OCellId (b j )) (12)
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x

Inaczej
mówiąc
jest
to
odlegáoĞü
pikietaĪowa ich Ğrodków
odlegáoĞcią pokryciową dwóch komórek
o identyfikatorach bi i b j bĊdziemy
nazywaü funkcjĊ okreĞloną nastĊpującym
wzorem:
~
d (bi , b j ) =| cb*  cb* |
(13)
j

i

MoĪna zauwaĪyü, Īe poniewaĪ wielkoĞci te są
definiowane jako odlegáoĞü euklidesowa dwóch
punktów na páaszczyĨnie (dla odlegáoĞci
zwykáej) bądĨ jako odlegáoĞü dwóch punktów na
linii (odlegáoĞci pikietaĪowa i pokryciowa),
speániają warunki (10).
2.5.2. Charakterystyki pokrycia drogi siecią
komórkową

Zdefiniujmy wspóáczynnik krotnoĞci pokrycia
jako wielkoĞü okreĞloną poniĪszym wzorem:
NB

¦c

(przy zaáoĪeniu, Īe obie dotyczą tego samego
zbioru punktów) wprowadĨmy nastĊpującą
funkcjĊ oceny róĪnicy w informacji dla
ustalonego punktu drogi i dla ustalonego
kierunku:


0 gdy u * = 0
°
ud (u * , u ) = ®| u  u * | gdy u * z 0 i u z 0 (16)
° 2 gdy u * z 0 i u = 0
¯
W

powyĪszej

definicji

informacjĊ

u * nazywamy informacją referencyjną. Pod
pojĊciem informacji referencyjnej rozumiana
jest informacja, która jest traktowana jako
„pewna”. MoĪe ona pochodziü z wykonanych
pomiarów, lub byü informacją zadaną
w eksperymencie symulacyjnym.
FunkcjĊ porównującą dwie informacje
o ruchu (dla ciągu punktów) bĊdziemy oznaczali
jako sd i definiowali wg poniĪszego wzoru:

i

cx=

i=1

ʌ(qˆ )

Funkcją krotnoĞci pokrycia c~ (q) bĊdziemy
nazywali

funkcjĊ

0 ,ʌ ( qˆ Ȧ )  N ,

zdefiniowaną wzorem:
c~ ( x) = C q ,
(15)
która pikietaĪowi, kaĪdego z punktów
naleĪących do drogi przypisuje liczbĊ komórek
w których zasiĊgu znajduje siĊ ten punkt.

2.6. Model informacji o stanie systemu
transportowego
Informacją o ruchu na drodze bĊdziemy
nazywali ciąg skoĔczony

^

`

S= s1,s2 , ,sN S ,


którego elementami są trójki s = q, u , u



,

gdzie
x

q  Q - punkt na drodze, którego dotyczy

informacja
u  , u   ^0,1,2,3`


stan
systemu
drogowego dla ruchu odpowiednio:
w kierunku rosnącego pikietaĪu i kierunku
malejącego pikietaĪu. WartoĞciom u  , u 
nadajemy nastĊpującą interpretacjĊ:
- 0 – ‘unknown’ – brak danych, sytuacja
nieokreĞlona,
- 1 – ‘low’ – zatáoczenie, ruch powolny,
- 2 – ‘medium’ – ruch utrudniony,
- 3 – ‘high’ – ruch swobodny.
W celu ocenienia jak wybrana informacja
o ruchu róĪni siĊ od innej informacji o ruchu

x
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NS

(14)

Ȧ

sd ( s * , s ) =

¦u
i =1

d

NS

(u , u )  ¦u d (ui* , ui )
*
i


i

i =1

(17)

2NS

WartoĞcią róĪnicy pomiĊdzy dwoma
informacjami o ruchu jest wartoĞü Ğrednia
róĪnicy informacji obliczona dla poszczególnych
punktów wchodzących w skáad informacji
o ruchu przy uwzglĊdnieniu obu kierunków.
Funkcja sd przyjmuje wartoĞü 0, kiedy to
uznajemy, Īe informacje o ruchu są identyczne,
wtedy, kiedy wartoĞci u są takie same dla
wszystkich punktów, w których informacja
referencyjna ma wartoĞci inne niĪ 'unknown'.

2.7. Sformuáowanie problemu
W oparciu o wprowadzone powyĪej definicje
i oznaczenia, problem moĪe byü sformuáowany
nastĊpująco: Dla danych / , Q̂ , C Q i Lb oraz
t1 ,t 2
dla okreĞlonego przedziaáu czasu
wyznaczyü zadowalającej jakoĞci informacjĊ
o stanie ruchu drogowego.
Na obecnym etapie prac pojĊcie
zadowalającej jakoĞci nie jest jeszcze formalnie
definiowane. JakoĞü rozwiązaĔ jest oceniana
poprzez subiektywną ocenĊ uĪytecznoĞci
uzyskiwanych informacji.

3. Rozwiązanie problemu
3.1. Uzupeániające definicje i oznaczenia
Zdefiniujmy

funkcjĊ

v(q)

jako

funkcjĊ

Q  Rt 0 przyporządkowującą punktom drogi
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pewną wielkoĞü, która jest proporcjonalna do
Ğredniej prĊdkoĞci pojazdów w tym miejscu.
WielkoĞü tą bĊdziemy nazywali szacowaną
prĊdkoĞcią.
Profilem prĊdkoĞci W dla drogi Q
bĊdziemy nazywaü ciąg

^

W = w1 , w2 ,  , wN

W

`

krotek w = q, v  , n  , v  , n  , gdzie:
x
x

x
x

x

 punkt drogi, którego dotyczy
informacja
v   szacowana prĊdkoĞü pojazdów
poruszających siĊ w kierunku rosnącego
pikietaĪu
n   liczba zdarzeĔ, dla których zostaáa
obliczona wartoĞü v 
v   szacowana prĊdkoĞü pojazdów
poruszających siĊ w kierunku malejącego
pikietaĪu
n   liczba zdarzeĔ, dla których zostaáa
obliczona wartoĞü v  .

q

3.2. Wyznaczanie profilu prĊdkoĞci
Dla danych: A , / , i Q , profil prĊdkoĞci bĊdzie
wyznaczany na podstawie Lb wg nastĊpującego
ogólnego algorytmu VelProfile (t move , d min ) ,
który przedstawiony zostaá w tabeli 1. Algorytm
ten przyjmuje dwa nastĊpujące parametry:
x
t move

dáugoĞü
odcinka
czasu
w przeszáoĞci, jaka jest analizowana
x
d min  minimalna wymagana odlegáoĞü,
jaką musiaáa pokonaü stacja mobilna
w ciągu czasu t move poprzedzającego
zdarzenie, by zostaáo ono uwzglĊdnione
w wyliczeniu szacowanej prĊdkoĞci.

ˆ , bˆ takie, Īe mˆ = m i
c) ZnajdĨ lˆb = tˆ, m
~
d (b, bˆ) jest maksymalne spoĞród zdarzeĔ,
dla których t  tˆ d t move .
d) Na podstawie cb* i c*bˆ wyznacz kierunek
ruchu związany ze zdarzeniem l b .

~

e) JeĞli d (b, bˆ) < d min przejdĨ do analizy
nastĊpnego zdarzenia i wróü do punktu 2a).
f) Oblicz szacowaną prĊdkoĞü związaną ze
zdarzeniem wg wzoru

~
d (b, bˆ)
vc =
t  tˆ

(18)

g) JeĞli zdarzenie jest związane z ruchem w
kierunku rosnącego pikietaĪu, to zmodyfikuj
wc nastĊpująco:

wc := qc,

n  v   vc 
, n  1, v  , n 

n 1

(19)

h) JeĞli zdarzenie jest związane z ruchem w
kierunku malejącego pikietaĪu, to zmodyfi-kuj wc nastĊpująco:

wc := qc, v  , n  ,

n v   vc 
,n 1
n  1

(20)

3.3. Wyznaczanie informacji drogowej
Wyznaczanie S na podstawie W odbywa siĊ
zgodnie z algorytmem TraffInfo (itval , nmin ) ,
który przedstawiony zostaá w tabeli 2.
Parametrami algorytmu są:
x
itval  odlegáoĞü od punktu q , dla której
zliczane są elementy ciągu W
x
nmin  minimalna liczba zdarzeĔ potrzebna
Īeby uznaü wyliczoną informacjĊ o ruchu
drogowym za istotną.

Tabela 1. Algorytm wyznaczania profilu prĊdkoĞci
Tabela 2. Algorytm wyznaczania informacji o ruchu
VelProfile (t move ,

d min )

1. Zainicjuj W jako ciąg pusty.
2. Dla kaĪdego zdarzenie lokalizacyjnego
l b = t , m, b naleĪącego do Lb :
a) ZnajdĨ qc := ʌ 1 (cb* ) .

TraffInfo (itval ,

nmin )

1. Zainicjuj S jako ciąg elementów q,0,0 ,
dla punktów q , dla których ma zostaü
wyznaczona informacja o statusie.

b) JeĞli istnieje w  W , dla którego q = qc

2. Dla kaĪdego elementu s = q, u  , u 

to podstaw wc := w . W przeciwnym
wypadku do W dodaj wc = qc,0,0,0,0 .

ciągu S :
a) Wyznacz przedziaá pikietaĪu, dla którego
zliczane są szacowane prĊdkoĞci. Dla
kierunku rosnącego pikietaĪu bĊdzie to:

max^0, S (q )  itval`, S (q ) ,
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a dla kierunku malejącego pikietaĪu:

S (q), min^S (q)  itval , S (qˆ )`
Z

b) Dla obu kierunków oblicz wartoĞci v jako
Ğrednią waĪoną szacowanych prĊdkoĞci dla
tych w  W , które naleĪą do,
odpowiedniego dla kierunku, przedziaáu
pikietaĪu.
c) Dla obu kierunków oblicz wartoĞci n jako
sumĊ liczby zdarzeĔ dla tych w  W , które

na drodze w tym czasie odpowiada typowej
sytuacji na drodze w ciągu dnia w tym okresie.
Na jej podstawie zostaáa wygenerowana
referencyjna informacja drogowa dla zbioru
punktów rozáoĪonych na drodze równomiernie,
co 5 km. PrĊdkoĞü przejazdu oraz uzyskana
informacja drogowa zostaáy przedstawione na
rys. 6.

naleĪą do, odpowiedniego dla kierunku,
przedziaáu pikietaĪu.
d) Dla obu kierunków oblicz informacjĊ o
ruchu drogowym wg poniĪszego ogólnego
wzoru:

u

gdy n  nmin
0
°1
gdy n t nmin  v  30
°
®
°2 gdy n t nmin  30 d v  60
°¯ 3
gdy n t nmin  v t 60

(21)

Progi dla wartoĞci v w równaniu (21)
zostaáy wybrane arbitralnie, jako reprezentujące
subiektywną ocenĊ warunków na drodze. Ich
dobór powinien byü przedmiotem dokáadniejszej
analizy w przyszáoĞci.

4. Wyniki obliczeniowe
W celu weryfikacji zaproponowanej metody
przeprowadzone zostaáy obliczenia dla trasy
prowadzącej z Krakowa do Zakopanego
(zwanej potocznie Zakopianką). DáugoĞü
analizowanej trasy wynosi 95.71 km. Podczas
obliczeĔ porównane zostaáy uzyskiwane
róĪnice pomiĊdzy wyliczanymi informacjami
drogowymi a informacją referencyjną, którą
traktujemy jako wiarygodny opis rzeczywistej
sytuacji na drodze.
W przedstawionych poniĪej obliczeniach
ograniczono siĊ do analizy ruchu tylko
w jednym kierunku (rosnącego pikietaĪu).

Rys. 6. Referencyjna informacja o ruchu
na trasie Kraków-Zakopane

4.2. Pokrycie trasy zasiĊgiem sieci
komórkowej
W celu okreĞlenia pokrycia analizowanej drogi
zasiĊgiem sieci komórkowej wykonano jazdĊ
testową, podczas której monitorowano i logowano identyfikatory komórek, które obsáugiwaáy
w danym miejscu kaĪdą z szeĞciu testowych
stacji mobilnych. Monitorowanie wartoĞci CellId
odbywaáo siĊ co 20 sekund. ZasiĊgi
poszczególnych komórek zostaáy przedstawione
na rys. 7.

4.1. Referencyjna informacja drogowa
PoniewaĪ szczegóáowe dane o rzeczywistej
sytuacji na drodze nie są dostĊpne, do obliczeĔ
wykorzystana zostaáa informacja drogowa
przygotowana na podstawie pojedynczego
przejazdu testowego na analizowanej trasie.
Przejazd ten miaá miejsce 6 sierpnia 2009 roku
pomiĊdzy godziną 13-tą a 16-tą w kierunku od
Krakowa do Zakopanego. ZaáoĪono, Īe
zarejestrowana prĊdkoĞü pojedynczego pojazdu
odpowiada szacowanej Ğredniej prĊdkoĞci
pojazdów poruszających siĊ drogą i Īe sytuacja
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Rys. 7. ZasiĊgi i poáoĪenie komórek

Trasa Zakopianka pokrywana jest przez
zbiór 78 komórek, o zasiĊgu od kilkuset metrów
do kilkunastu kilometrów. ĝrednia dáugoĞü
zasiĊgu komórki to 3.60 km. Komórka
o maksymalnym zasiĊgu pokrywa odcinek drogi
o dáugoĞci 19.31 km.
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Przebieg wykresu funkcji
pokrycia pokazany zostaá na rys. 8.

krotnoĞci

itval = 5km, nmin=40
2,5
dmin = 0m
dmin = 1km
dmin = 2km
2

dmin = 5km
dmin = 10km
dmin = 20km

sd

1,5

1

0,5

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

tmove

Rys. 9. WartoĞci sd dla uzyskanych
informacji drogowych
Rys. 8. Indeks pokrycia drogi siecią komórkową

Widaü na nim, Īe na wiĊkszej czĊĞci droga
pokryta jest przez 2-3 komórki a maksymalna
wartoĞü funkcji krotnoĞci pokrycia wynosi 8.
Obliczony dla analizowanej trasy wspóáczynnik
krotnoĞci pokrycia wynosi c x = 2.93 .
Jako strumieĔ danych lokalizacyjnych
wykorzystane zostaáy logi platformy Gateway
Mobile Location Centre (GMLC) dziaáającej
w sieci jednego z operatorów komórkowych.
Platforma GMLC jest odpowiedzialna za
przekazywanie danych o poáoĪeniu abonentów
serwerom realizującym lokalizacyjne usáugi
dodane. Zaletą takiego podejĞcia jest to, Īe
poprzez logi, dane lokalizacyjne są dostĊpne w
bardzo prosty sposób i niskim kosztem (znajdują
siĊ w plikach binarnych, które mogą byü zgrane
z platformy protokoáem ftp). Wadą jest to, Īe
informacja dotyczy jedynie niewielkiej czĊĞci
abonentów - tylko tych, którzy korzystali z usáug
dodanych oferowanych przez operatora.
Analizowane byáy dane z okresu od 1. do
21. sierpnia 2009 z godzin 8:00y20:00. Przed
dalszymi obliczeniami na strumieniu danych
lokalizacyjnych wykonana zostaáa operacja
filtrowania przy uĪyciu filtra I c , co
spowodowaáo, Īe uwzglĊdniane byáy tylko te
zdarzenia, dla których b byáo w zbiorze
komórek pokrywających ZakopiankĊ.

4.3. Rezultaty obliczeĔ
Uzyskane wartoĞci róĪnicy pomiĊdzy informacją
wyznaczoną a referencyjną, dla róĪnych
wartoĞci parametrów zostaáy przedstawione na
wykresie na rys. 9.

Z obliczeĔ wynika, Īe informacjĊ najbardziej
zbliĪoną do referencyjnej uzyskano dla wartoĞci
parametrów d min i t move wynoszących
odpowiednio 1 km i 15 minut oraz 2 km i 25
minut. Na rys. 10. zestawiona zostaáa jedna
z uzyskanych
informacji
z
informacją
referencyjną.

Rys. 10. Zestawienie informacji o ruchu drogowym

Na podstawie analizy wyników moĪna
wyciągnąü wniosek, Īe zaproponowana metoda
daje moĪliwoĞü uzyskiwania informacji o stanie
systemu drogowego. Jednak dla przyjĊtych
zaáoĪeĔ i wykorzystanego zestaw danych
wejĞciowych nie byáo moĪliwe uzyskanie
informacji równej informacji referencyjnej.
Z jednej strony moĪe to byü spowodowane
niedoskonaáoĞcią metody, ale z drugiej tym, Īe
informacja referencyjna mogáa nie do koĔca
odzwierciedlaü standardowej sytuacji na drodze
w tym okresie.

5. Podsumowanie
W artykule przedstawiona zostaáa metoda
analizy danych lokalizacyjnych generowanych
w elementach sieci telefonii komórkowej. Celem
takiej analizy jest wnioskowanie o sytuacji na
wybranej trasie, która jest pokryta zasiĊgiem
sieci.
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Przedstawione
wyniki
obliczeniowe
pokazują na przykáadzie trasy z Krakowa do
Zakopanego, Īe przy odpowiednim doborze
parametrów, moĪliwe jest uzyskanie informacji
o ruchu, który jest bliski informacji
referencyjnej, która z zaáoĪenia opisuje typowy
stan na drodze. Dalsze badania mogą
obejmowaü:
x
weryfikacjĊ dla jakich wartoĞci parametrów
zaproponowanej metody analizy zdarzeĔ
lokalizacyjnych uzyskiwane są najlepsze
rezultaty
x
rozszerzenie badania o statystyczną analizĊ
istotnoĞci wyników, np. potraktowanie
profilu prĊdkoĞci jako ciągu statystyk
wyznaczających
wartoĞü
oczekiwaną
prĊdkoĞci
w danym
punkcie
drogi
i obliczenie przedziaáów ufnoĞci dla
poszczególnych wartoĞci
x
weryfikacjĊ poprzez symulacjĊ jak zmienia
siĊ informacja o ruchu w zaleĪnoĞci od
napáywających danych lokalizacyjnych,
jeĞli zmienia siĊ realna sytuacja na drodze.
Pozwoli to odpowiedzieü na pytanie, przy
jakich warunkach (okres monitorowania
i liczba monitorowanych stacji mobilnych)
moĪliwe jest wykrywanie zatáoczeĔ w
zadanym czasie
x
zwiĊkszenie iloĞci danych wejĞciowych
przez doáączenie informacji lokalizacyjnej
z innych elementów sieci komórkowej niĪ
tylko platformy GMLC
x
analizĊ, jaki wpáyw na wyniki dziaáania
metody ma przyjĊta procedura wyznaczania
pokrycia drogi przez sieü i czy np.
wykorzystanie informacji o pokryciu, która
znajduje siĊ w systemach wspomagających
projektowanie sieci u operatora mogáoby
poprawiü jakoĞü uzyskiwanych wyników.
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OkreĞlanie priorytetów zmiennych pewnych funkcji decyzyjnych
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ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
W pracy opisane są dwie metody wyznaczania priorytetów zmiennych pewnych funkcji logicznych
(takich, w których zapisie nie wystĊpuje negacja). Pierwsza metoda opiera siĊ na wykorzystaniu miary
Hamminga w procesie okreĞlania priorytetów zmiennych,. Ze wzglĊdu na koniecznoĞü generowania
i przeglądania tablicy prawdy dla badanej funkcji, záoĪonoĞü czasowa tej metody jest rzĊdu wykáadniczego.
Druga proponowana metoda polega na analizowaniu zapisu funkcji w postaci minimalnej formuáy sumacyjnej.
Daje ona wyniki mniej precyzyjne niĪ pierwsza wspomniana metoda, ale nie wymaga podania tablicy prawdy
dla danego zadania, dziĊki czemu jest zazwyczaj mniej záoĪona czasowo od metody uĪywającej miary
Hamminga.
Sáowa kluczowe: priorytet zmiennej, funkcja decyzyjna, odlegáoĞü Hamminga

1. Charakterystyka rozwaĪanych
funkcji decyzyjnych
Podane w tym referacie metody okreĞlania
priorytetów zmiennych nie mogą byü
z powodzeniem stosowane dla dowolnych
funkcji decyzyjnych. Metody te zostaáy
opracowane z myĞlą o pewnych funkcjach
logicznych.
Definicja 1: Funkcją logiczną
dowolne odwzorowanie postaci:

nazywamy

f : X oY

(1)

gdzie, przy B = {0;1}, X jest podzbiorem Bn

B

n

B u B u ... u B

(2)

zaĞ Y jest podzbiorem Bm.
ZaáoĪenie 1: W pracy rozwaĪana jest funkcja
decyzyjna f(x), która ma postaü funkcji logicznej
n zmiennych, przy czym w zapisie f(x) nie
wystĊpuje negacja.

2. OkreĞlanie priorytetów zmiennych
decyzyjnych za pomocą miary
Hammiga
SpostrzeĪenie 1: JeĪeli moĪna zauwaĪyü
co najmniej jedną wáasnoĞü zmiennych xi (dla
i 1, n ) funkcji decyzyjnej f(x), to zmienne xi
moĪna podzieliü na grupy wedáug wartoĞci

przyjmowanej przez obserwowaną wáasnoĞü.
Zmienne o tej samej wartoĞci badanej wáasnoĞci,
w aspekcie tejĪe cechy, przyjmujemy za
równowaĪne.
Posiadając tabelĊ prawdy dla danego
zadania moĪna sprawdziü jaka jest relacja
miĊdzy wartoĞciami przyjmowanymi przez
zmienne xi a wartoĞcią funkcji f(x). Niech miarą
pozwalającą ustaliü wartoĞü takiej relacji bĊdzie
odlegáoĞü Hamminga.
Definicja 2: OdlegáoĞü Hamminga jest to miara
odmiennoĞci dwóch ciągów o takiej samej
dáugoĞci. WyraĪa ona liczbĊ miejsc (pozycji),
na których analizowane ciągi posiadają nie
równe sobie elementy.
Oznaczenie 1: Za pomocą H(xi) bĊdziemy
okreĞlaü wartoĞü mówiącą o odlegáoĞci
Hamminga miĊdzy ciągiem reprezentującym
wartoĞci przyjmowane przez zmienną xi
a ciągiem wartoĞci funkcji f(x).
Zgodnie ze spostrzeĪeniem 1, dwie zmienne
tej samej funkcji decyzyjnej f(x), np. xi i xj, dla
których zachodzi: H(xi) = H(xj); traktujemy jako
równowaĪne.
Przykáad 1: Niech dana bĊdzie nastĊpująca
funkcja decyzyjna:

f ( x)

x1  x 2 x3  x 2 x 4  x 3 x 4 x5

(3)

tabela prawdy dla tej funkcji ma postaü:
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x1

x2

x3

x4

x5

f(x)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

WartoĞci odlegáoĞci Hamminga miĊdzy ciągiem
przyporządkowanym konkretnej zmiennej xi
a ciągiem reprezentującym f(x), są nastĊpujące:
H(x1) = 7, H(x2) = 11, H(x3) = 13, H(x4) = 13,
H(x5) = 15.
SpostrzeĪenie 2: Ze wzglĊdu na róĪne wartoĞci
odlegáoĞci
Hamminga
miĊdzy
ciągami
reprezentującymi zmienne xi a ciągiem f(x)
moĪna przypuszczaü, Īe wartoĞci przyjmowane
przez zmienne xi w róĪnym stopniu przekáadają
siĊ na wartoĞü badanej funkcji decyzyjnej f(x).
Definicja 3: IstotnoĞcią, bądĨ priorytetem,
zmiennej xi nazywamy zdolnoĞü rzutowania
wartoĞci przyjmowanych przez tą zmienną na
wartoĞü funkcji decyzyjnej f(x).
Definicja 4: Klasą c(xi) zmiennej xi nazywamy
niepusty zbiór zmiennych funkcji f(x),
zawierający zmienną xi i ewentualnie inne
zmienne o takiej samej istotnoĞci (priorytecie)
jak xi.
Jak wynika z definicji 4 n-elementowy zbiór
Zx = {x1,x2,…,xn}
zmiennych
analizowanej
funkcji decyzyjnej moĪna podzieliü na
podzbiory Cj, za pomocą moĪliwej do
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zdefiniowania
relacji
równowaĪnoĞci,
zawierające zmienne naleĪące do tej samej
klasy c(xi). TenĪe podziaá P moĪna przedstawiü
nastĊpująco:
P

^C1 , C 2 ,..., C m `,

Cj  Zx,



k , r 1; m
k zr

przy

Ck  Cr

gdzie m  n

j 1, m

I oraz

(4)

C

j

Zx

j

Zmienne znajdujące siĊ w pewnej klasie c(xi)
mają taką samą istotnoĞü. W związku z tym
niech klasa równieĪ posiada swoją istotnoĞü –
dziedziczoną po zmiennych naleĪących do niej.
IstotnoĞü klasy c(xi), a takĪe priorytet zmiennych
do niej naleĪących, wyraĪona jest wskaĨnikiem
wyznaczanym
przy
pomocy
w(c(xi))
procedury 1.
Procedura 1: Wykorzystując spostrzeĪenie 1.
moĪna podaü nastĊpujący algorytm wyznaczania
klas c(xi) zmiennych funkcji decyzyjnej f(x):
1) Na podstawie tabeli prawdy dla kaĪdej
zmiennej xi obliczyü wartoĞü H(xi).
2) Pogrupowaü zmienne o takiej samej
wartoĞci H(xi) – zmienne te utworzą klasy.
3) Posortowaü klasy (czyli zbiory Cj
zawierające zmienne) rosnąco wedáug
wartoĞci H(xi).
4) Posortowanym klasom przypisywaü wartoĞü
wskaĨnika w(c(xi)) rozpoczynając od
wartoĞci 1 poprzez kolejne liczby caákowite
dodatnie.
Przykáad 2: Wyznaczmy klasy zmiennych
uĪywając algorytmu opisanego w procedurze 1,
dla zadania rozpoczĊtego w przykáadzie 1.
Ad. 1) WartoĞci H(xi) zostaáy juĪ obliczone:
H(x1) = 7, H(x2) = 11, H(x3) = 13, H(x4) = 13,
H(x5) = 15.
Ad. 2) Utworzenie zbiorów klas: C1 = {x1},
C2 = {x2}, C3 = {x3, x4}, C4 = {x5}.
Ad. 3) Posortowanie zbiorów klas (w tym
zadaniu są juĪ posortowane):
1. C1 = {x1} dla H(x1) = 7
2. C2 = {x2} dla H(x2) = 11
3. C3 = {x3, x4} dla H(x3) = H(x4) = 13
4. C4 = {x5} dla H(x5) = 15.
Ad. 4) Przypisanie klasom wartoĞci wskaĨnika
w(c(xi)):
w(c(x1)) = 1 dla zbioru C1,
w(c(x2)) = 2 dla zbioru C2,
w(c(x3 , x4)) = 3 dla zbioru C3,
w(c(x5)) = 4 dla zbioru C4.
W ten sposób zmienne funkcji f(x) zostaáy
przydzielone do czterech klas, gdzie najwyĪszy
priorytet (najbardziej intensywny wpáyw na

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 4 61-65 (2009)

podejmowaną decyzjĊ) mają zmienne z klasy
pierwszej (przy w(c(x1)) = 1), a najmniejszy
z klasy czwartej (przy w(c(x5)) = 4).

3. Metoda okreĞlania przybliĪonych
klas istotnoĞci zmiennych
Metoda wyznaczania klas zmiennych za pomocą
odlegáoĞci Hamminga jest metodą skuteczną,
choü záoĪoną obliczeniowo: trzeba wygenerowaü
tablicĊ prawdy, która posiada 2n wierszy (gdzie n
to liczba zmiennych decyzyjnych) oraz (n + 1)
kolumn, a nastĊpnie obliczyü wartoĞü miary
Hamminga dla n par ciągów o dáugoĞci 2n.
W związku z tym metoda ta ma záoĪonoĞü rzĊdu
wykáadniczego.
MoĪna zaproponowaü inną
metodĊ
klasyfikacji zmiennych – mniej dokáadną, lecz
duĪo szybszą (obliczeniowo zazwyczaj mniej
záoĪoną, poniewaĪ nie ma w niej koniecznoĞci
generowania ani przeglądania tabeli prawdy,
a jedynie analizuje siĊ zapis funkcji decyzyjnej
f(x) w postaci minimalnej formuáy sumacyjnej).
Badając funkcjĊ logiczną f(x) moĪna
zauwaĪyü pewne cechy jej zmiennych.
W przypadku zmiennych xi – funkcji decyzyjnej
f(x) zgodnej z zaáoĪeniem 1 – moĪna wyróĪniü
ich dwie wáasnoĞci: stopieĔ zaleĪnoĞci oraz
powtarzalnoĞü zmiennej.
Definicja 5: StopieĔ zaleĪnoĞci zmiennej to
wartoĞü bĊdąca najmniejszą liczbą innych
zmiennych wystĊpujących w jednym iloczynie
wraz z badaną zmienną, w zapisie funkcji f(x).
Definicja 6: PowtarzalnoĞü zmiennej to liczba
iloczynów, w których w funkcji f(x) wystĊpuje
badana zmienna.
Ze wzglĊdu na róĪne stopnie zaleĪnoĞci
oraz róĪną powtarzalnoĞü zmiennych tej samej
funkcji moĪna przypuszczaü, Īe wartoĞci
przyjmowane przez zmienne xi w róĪnym
stopniu rzutują na wartoĞü badanej funkcji
decyzyjnej f(x).
Definicja 7: PrzybliĪoną klasą pc(xi) zmiennej xi
nazywamy niepusty zbiór zmiennych funkcji
f(x), zawierający zmienną xi i ewentualnie inne
zmienne, które są równowaĪne z xi ze wzglĊdu
na taką samą powtarzalnoĞü oraz równy stopieĔ
zaleĪnoĞci.
SpostrzeĪenie 3: JeĪeli dana jest funkcja
decyzyjna f(x), zgodna z zaáoĪeniem 1, to moĪna
dla zmiennych tej funkcji wyznaczyü
przybliĪone klasy pc(xi) grupując zmienne
wzglĊdem stopnia ich zaleĪnoĞci, a nastĊpnie,
wewnątrz kaĪdej takiej grupy, wprowadzając co
najmniej jedną klasĊ pc(xi) kierując siĊ
kryterium powtarzalnoĞci zmiennych.

WaĪne jest Īeby zachowaü kolejnoĞü
opisaną w spostrzeĪeniu 3: najpierw zmienne są
grupowane wedáug stopnia zaleĪnoĞci, a dopiero
potem wedáug kryterium ich powtarzalnoĞci. Jest
to istotne poniewaĪ kryterium zaleĪnoĞci jest
silniejsze od powtarzalnoĞci (uzasadnienie 1).
Uzasadnienie 1: W zapisie sumacyjnym
rozwaĪanej funkcji decyzyjnej f(x) zmienne xi
oraz wartoĞü funkcji przyjmują jedynie wartoĞci
{0,1}. Silniejszy wpáyw stopnia zaleĪnoĞci
zmiennej na wartoĞü funkcji moĪna pokazaü na
przykáadzie: niech dana bĊdzie logiczna funkcja
decyzyjna f(x), gdzie x = (x1, x2,…, xn), xi{0,1}
i nĺ , o postaci:
f ( x)

x1  x 2 x3  x 2 x 4  x 2 x 5  ...  x 2 x n (5)

gdzie zmienna x1 wystĊpuje tylko jeden raz, ale
jest niezaleĪna (jej stopieĔ zaleĪnoĞci wynosi
zero); zmienna x2 wystĊpuje (n – 2) razy przy
nĺ , wiĊc liczba jej powtórzeĔ równieĪ dąĪy
do nieskoĔczonoĞci, ale zawsze jest zaleĪna od
innej zmiennej xj (gdzie j = 3, 4,…, n). Zmienna
x1 ma silniejszy wpáyw na wartoĞü funkcji f(x)
niĪ zmienna x2 poniewaĪ przyjĊcie przez
zmienną x1 wartoĞci „1” gwarantuje, Īe f(x) = 1
– zupeánie niezaleĪnie od wartoĞci zmiennych
x2, x3 ,…, xn (w przypadku gdy x1 = 0 wartoĞü
f(x) bĊdzie równieĪ zaleĪna od pozostaáych
zmiennych). Natomiast przyjĊcie wartoĞci „0”
lub „1” przez zmienną x2 nie jest w stanie
zagwarantowaü (niezaleĪnie od wartoĞci
pozostaáych zmiennych), Īe f(x) bĊdzie miaáa
taką samą wartoĞü jak x2.
IstotnoĞü przybliĪonej klasy pc(xi), a takĪe
priorytet zmiennych do niej naleĪących,
wyraĪona jest przybliĪonym wskaĨnikiem
wyznaczanym
przy
pomocy
pw(pc(xi))
procedury 2.
Procedura 2: Wykorzystując spostrzeĪenie 3.
moĪna podaü nastĊpujący algorytm wyznaczania
przybliĪonych klas zmiennych pc(xi) funkcji
decyzyjnej f(x):
1) Zmienne xi naleĪy pogrupowaü wzglĊdem
stopnia ich zaleĪnoĞci – grupa zmiennych
najbardziej
niezaleĪnych
otrzymuje
numer 1, a pozostaáe grupy (w kolejnoĞci
zawierania zmiennych o coraz to wyĪszym
stopniu zaleĪnoĞci) są ponumerowane za
pomocą kolejnych liczb caákowitych
dodatnich (rozpoczynając od liczby 2).
2) W kaĪdej grupie, zgodnie z kolejnoĞcią
numeracji grup z poprzedniego punktu,
wyznaczane są przybliĪone klasy pc
istotnoĞci zmiennych xi: jeĪeli grupa
zawiera tylko jedną zmienną, to zmienna ta
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tworzy osobną przybliĪoną klasĊ; jeĪeli
grupa zawiera wiĊcej niĪ jedną zmienną,
to przybliĪone klasy są wyodrĊbniane
na podstawie kryterium powtarzalnoĞci
zmiennej. W obrĊbie jednej grupy zmienne
są dzielone na przybliĪone klasy wedáug
takiej samej powtarzalnoĞci – kolejnoĞü
powstawania przybliĪonych klas na tym
poziomie
jest
taka,
Īe
najpierw
wyodrĊbniane są klasy skáadające siĊ
ze zmiennych o wiĊkszej powtarzalnoĞci.
Kolejno powstającym klasom przybliĪonym
przypisywana jest wartoĞü wskaĨnika
pw(pc(xi)) rozpoczynając od wartoĞci 1
poprzez kolejne liczby caákowite dodatnie.
Przykáad 3: Oszacujmy przybliĪone klasy
zmiennych dla funkcji (3) analizowanej
w poprzednich przykáadach.
Ad. 1) Grupy zaleĪnoĞci zmiennych badanej
funkcji przedstawiają siĊ nastĊpująco:
Numer
grupy

StopieĔ
zaleĪnoĞci
zmiennej

Zmienne
wchodzące
w skáad grupy

1
2
3

0
1
2

x1
x2, x3, x4
x5

W pierwszej i trzeciej grupie znajduje siĊ tylko
po jednej zmiennej, wiĊc utworzą one osobne
przybliĪone klasy zmiennych. W drugiej grupie
znajdują siĊ trzy zmienne, wiĊc naleĪy
sprawdziü jaka jest ich powtarzalnoĞü.
Ad. 2) OkreĞlenie powtarzalnoĞci zmiennych
wewnątrz grup zaleĪnoĞci:
WskaĨnik pw
istotnoĞci
przybliĪonej
klasy

PowtarzalnoĞü
zmiennej *

Zmienne
wchodzące
w skáad
przybliĪonej
klasy pc

1
2
3

2
-

x1
x2, x3, x4
x5

* JeĪeli zmienna wystĊpowaáa sama w grupie zaleĪnoĞci, to
liczba jej powtórzeĔ w sumie iloczynów funkcji f(x) nie jest
istotna w wyznaczaniu klas istotnoĞci zmiennych.

Porównując
otrzymane
w
powyĪszym
przykáadzie wyniki z wynikami z przykáadu 2,
gdzie klasy byáy wyznaczane za pomocą
odlegáoĞci Hamminga, widaü, Īe przybliĪona
klasa o priorytecie „2” (tam gdzie
wp(pc(x2,x3,x4)) = 2) powinna byü podzielona na
dwie osobne klasy c(xi). Niemniej jednak prawdą
jest, Īe zmienne z tej przybliĪonej klasy mają
mniejszy wpáyw na wartoĞü funkcji decyzyjnej
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niĪ zmienne z przybliĪonej klasy o priorytecie
„1”, ale jednoczeĞnie mocniej rzutują na wartoĞü
funkcji decyzyjnej niĪ zmienne z przybliĪonej
klasy o priorytecie równym „3”.
Istnieją takĪe funkcje decyzyjne f(x),
zgodne z zaáoĪeniem 1, takie, Īe wyznaczanie
priorytetów zmiennych za pomocą procedury 1
i procedury 2 daje identyczne wyniki,
co pokazuje przykáad 4.
Przykáad 4: Niech dana bĊdzie
decyzyjna czterech zmiennych:
f ( x)

funkcja

x1 x 4  x 2  x 3

(6)

Proc. 1:
Ad. 1) WartoĞci H(xi) są nastĊpujące: H(x1) = 7,
H(x2) = 5, H(x3) = 5, H(x4) = 7.
Ad. 2) Utworzenie zbiorów klas: C1 = {x1, x4},
C2 = {x2 , x3}.
Ad. 3) Sortowanie zbiorów klas:
1. C2 = {x2 , x3} dla H(x2) = H(x3) = 5
2. C1 = {x1 , x4} dla H(x1) = H(x4) = 7.
Ad. 4) Przypisanie klasom wartoĞci wskaĨnika
w(c(xi)):
w(c(x2 , x3)) = 1 dla zbioru C2,
w(c(x1 , x4)) = 2 dla zbioru C1.
Proc. 2:
Ad. 1) Grupy zaleĪnoĞci zmiennych badanej
funkcji to:
Numer
grupy

StopieĔ
zaleĪnoĞci
zmiennej

Zmienne
wchodzące
w skáad grupy

1
2

0
1

x2, x3
x1, x4

Ad. 2) OkreĞlenie powtarzalnoĞci zmiennych
wewnątrz grup zaleĪnoĞci:
WskaĨnik pw
istotnoĞci
przybliĪonej
klasy

PowtarzalnoĞü
zmiennej

Zmienne
wchodzące
w skáad
przybliĪonej
klasy pc

1
2

1
1

x2, x3
x1, x4

PrzybliĪone klasy pokrywają siĊ w tym
przykáadzie z grupami zaleĪnoĞci, poniewaĪ
kaĪda zmienna w zapisie funkcji (6) wystĊpuje
taką samą liczbĊ razy.
Jak obrazuje przykáad 4., nie zawsze uĪycie
metody mniej záoĪonej obliczeniowo daje mniej
precyzyjny wynik obliczeĔ.
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4. Podsumowanie
W artykule zostaáy przedstawione dwie metody
okreĞlania priorytetów zmiennych pewnych
funkcji logicznych. W ramach podsumowania
spróbujmy odpowiedzieü na pytanie: dlaczego
metoda opisana procedurą 1. jest bardziej
dokáadna niĪ metoda opisana procedurą 2.?
W procedurze 1. wyznaczanie priorytetów
zmiennych opiera siĊ na obliczaniu odlegáoĞci
Hamminga miĊdzy ciągami reprezentującymi
wartoĞci przyjmowane przez kaĪdą zmienną
badanej funkcji a ciągiem wartoĞci tejĪe funkcji.
Zatem w kaĪdym pojedynczym kroku badania
odmiennoĞci konkretnego ciągu xi i ciągu f(x),
bieĪąca
wartoĞü
zmiennej
decyzyjnej
konfrontowana jest z jedną wartoĞcią funkcji, na
którą to wartoĞü mają wpáyw równieĪ wartoĞci
pozostaáych zmiennych badanej funkcji.
Oznacza to, Īe wyznaczanie wartoĞci H(xi) dla
konkretnej zmiennej xi nie odbywa siĊ w izolacji
od wpáywu innych zmiennych. Przeciwna
sytuacja ma miejsce w przypadku metody
opisanej procedurą 2. – tam okreĞlamy priorytet
kaĪdej zmiennej na podstawie liczby iloczynów,
w których w zapisie funkcji siĊ ona pojawia,
oraz najmniejszej liczby innych zmiennych
wystĊpujących wraz z nią w jednym iloczynie.
Analizujemy wiĊc tylko licznoĞü innych
zmiennych, bĊdących w relacji z badaną
zmienną, pomijając informacje dotyczące ich
cech wáasnych (takich jak stopieĔ zaleĪnoĞci czy
powtarzalnoĞü), czyli wpáywu tychĪe zmiennych
na wartoĞü funkcji decyzyjnej.
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