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Symulator procesu badania charakterystyk jakościowych  
diagnoz medycznych generowanych przez komputerowy system 

wspomagania decyzji medycznych 
 

A. AMELJAŃCZYK, P. DŁUGOSZ 
aameljanczyk@wat.edu.pl 

 
Instytut Systemów Informatycznych 

Wydział Cybernetyki WAT 
ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 

 
W pracy przedstawiono narzędzie symulacyjne zaprojektowane w celu badania wybranych charakterystyk 
jakościowych diagnoz medycznych generowanych przez komputerowy system wspomagania decyzji 
medycznych. System ten wykorzystuje metodę wnioskowania diagnostycznego bazującą na określaniu 
podobieństwa stanu zdrowia pacjenta do wzorców jednostek chorobowych zawartych w repozytorium. 
Program umożliwia symulacyjne badanie charakterystyk jakościowych procesu diagnozowania, a szczególnie 
tzw. wiarygodności diagnostycznej wygenerowanych diagnoz medycznych przy różnych scenariuszach 
badawczych. Program komputerowy powstał w oparciu o platformę .NET Framework oraz biblioteki 
uzupełniające.  

 
Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, symptomy chorobowe, czynniki ryzyka, wzorzec medyczny, 
wiarygodność diagnozy, wyrazistość diagnozy, niejednoznaczność diagnozy, platforma .NET, Windows Forms. 
 
1. Wprowadzenie  
 
Wykorzystanie techniki komputerowej oraz 
wyspecjalizowanego oprogramowania w służbie 
medycznej stało się w dzisiejszych czasach 
bardzo powszechne. Gwałtowny rozwój tech-
nologii spowodował wzrost roli systemów 
informatycznych w różnego rodzaju za-
stosowaniach medycznych, jak np.: 
• zarządzanie informacją medyczną 
• monitorowanie i alarmowanie 
• wspomaganie procesów diagnostycznych 
• wspomaganie komunikacji i pracy grupowej 

na odległość 
• kompleksowe wsparcie medyczne. 

Prezentowana praca dotyczy obszaru 
wspomagania procesów diagnozowania medycz-
nego [2, 3, 6]. 

W pracy przedstawiony został kom-
puterowy system wspomagania decyzji medycz-
nych (KSWDM) oparty na wnioskowaniu 
diagnostycznym na podstawie rozpoznanych 
symptomów chorobowych i czynnikach ryzyka. 
Każdy z takich systemów wspomagania im-
plementuje pewne metody wnioskowania 
opracowane przez zespół ekspertów. Słuszność 
zastosowania poszczególnych metod oraz ich 
efekty można badać, korzystając z odpowied-
nich narzędzi informatycznych zwanych 

symulatorami. Głównym celem tej pracy jest 
przedstawienie narzędzia do przeprowadzania 
symulacji w oparciu o zaproponowaną metodę 
wyznaczania wstępnej diagnozy medycznej. 
Prezentowany symulator umożliwia wszech-
stronne badanie jakości generowanych przez 
KSWDM decyzji diagnostycznych. Tym  
samym może być dodatkowym narzędziem 
ułatwiającym lekarzowi podjęcie decyzji  
o praktycznym wykorzystaniu zaproponowanej 
diagnozy wstępnej w dalszym procesie 
diagnozowania. 

 
2. Skrócony opis metody 

diagnostycznej [3, 4] 
 
Repozytorium wykorzystywane w procesie 
ustalania wstępnej diagnozy medycznej zawiera 
ustalony zbiór wzorców jednostek chorobowych. 
Definiowanie wzorców chorobowych odbywa 
się z udziałem diagnostów (ekspertów medycz-
nych) poprzez określenie zbioru towarzyszących 
danej chorobie symptomów chorobowych oraz 
zbioru czynników ryzyka. 

Załóżmy, że w wyniku wstępnego etapu 
rozpoznania stwierdzono u pacjenta Xx∈  
występowanie zbioru ( )  SxSo ⊂ symptomów  

 



A. Ameljańczyk, P. Długosz, Symulator procesu badania charakterystyk jakościowych diagnoz… 

 2 

chorobowych oraz zbiór czynników ryzyka 
( ) RxRo ⊂  

( ) ( ){ }
( ) ( ){ },0,

0,

 

 , 

>∈=

>∈=

rxwRrxR

sxwSsxS

o

o        (2.1) 

przy czym ( )sxw ,  − stopień „nasilenia się 
występowania” symptomu Ss∈  (ustalony 
przez lekarza w skali [0, 1] w czasie pierwszej 
wizyty) oraz podobnie ( )rxw ,  − stopień 
nasilenia się występowania czynnika ryzyka nr r 
u badanego pacjenta (również w skali [0, 1]). 
Zbiór ( )SoM  chorób sugerowanych zestawem 
występujących symptomów określimy 
następująco: 

( ) ( ){ }φ≠∩∈= m
oo SxSmS MM  (2.2) 

Podobnie zbiór ( )RoM  chorób związanych  
z występującymi czynnikami ryzyka określimy 
następująco: 

( ) ( ){ }φ≠∩∈= m
oo RxRmR MM  

Kolejnym krokiem będzie ustalenie łącznego 
zbioru możliwych chorób wstępnego 
rozpoznania. Wstępnym oszacowaniem może 
być zbiór  

( ) ( )RS ooo MMM ∪=   (2.3) 
lub bardziej radykalnie: 

( ) ( )RS ooo MMM ∩=   (2.4) 
Takie podejście w ustalaniu wstępnego 
rozpoznania jest jednak ryzykowne ze względu 
na możliwość występowania czynników ryzyka 
lub symptomów jednocześnie kilku chorób oraz 
trudność precyzyjnego ich określenia. 
Dysponując danymi pacjenta Xx∈ odnośnie do 
występowania symptomów chorobowych oraz 
czynników ryzyka w postaci liczb 

( ) ( )xSssxw o∈  ,,  oraz ( ) ( )xRrrxw o∈  ,, , 
możemy określić „odległość stanu zdrowia 
pacjenta” od wzorców potencjalnych chorób 
zawartych w zbiorach ( )SoM  i ( )RoM . 
Możemy tego dokonać w następujący sposób. 
Model aktualnego stanu zdrowia pacjenta 

,Xx ∈  zdefiniowany na podstawie wy-
stępujących symptomów chorobowych i czyn-
ników ryzyka, przyjmie postać pary: 

( ) ( ) ( )( ) Xxxfxfxf RS ∈=   ,,   (2.5) 
gdzie: 
 ( ) ( ) ( )( ) , xSssxwxf oS ∈= ;,  

( ) ( ) ( )( )xRrrxwxf oR ∈= ;, . 

Symbolami ( )ms
*

 i ( )mr
*

 oznaczymy wzorce 
choroby nr m odpowiednio w aspekcie 
symptomów i czynników ryzyka [5, 6]. 

Symbolem ( ) ( ) M∈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
mmsxfd s  ,  

*

1 , oznaczmy 

odległość stanu zdrowia pacjenta x 
(wynikającego z występujących symptomów) od 
wzorca choroby M∈m  zdefiniowanego na 
podstawie symptomów chorobowych  
i analogicznie oznaczmy symbolem 

( ) ( ) M∈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
mmrxfd R   ,,

*

2  odległość stanu 

zdrowia pacjenta x (wynikającego z wy-
stępujących czynników ryzyka) od wzorca 
choroby M∈m , zdefiniowanego na podstawie 
czynników ryzyka. 

Zbiór ( )( )xSoM  „najbardziej prawdo- 
podobnych” chorób ze względu na symptomy 
chorobowe wyznaczymy następująco: 

 

( )( ) ( )

( ) ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
∈=

∈
msxf sd

msxf sdmxS

m

oo

*
,min

**
,

*

1

1

 

 

oM

MM

(2.6) 

Z kolei zbiór ( )( )xRoM , „najbardziej 
prawdopodobnych” chorób ze względu na 
występujące czynniki ryzyka wyznaczymy 
następująco: 

( )( ) ( )

( ) ( )
⎭
⎬
⎫
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∈

⎩
⎨
⎧

=

∈
mrxd

mrxfdmxR

f Rm

Roo

o

*

2

**
2

*

,min

,

  

 

M

MM

(2.7) 

Część wspólna tych zbiorów 

( )( ) ( )( )xRxS oo MMM ∩=
*

 najczęściej jest 
jednak zbiorem pustym [3]. 

Interesującą propozycję w zakresie 
wyznaczenia zbioru chorób najbardziej 
prawdopodobnych jednocześnie z punktu 
widzenia zbioru występujących symptomów 
oraz czynników ryzyka oferuje teoria 
optymalizacji wielokryterialnej oraz teorii 
podobieństwa [3, 4]. Ustalając odpowiedni 
model „preferencji diagnostycznych” R , 
możemy zadanie takie zdefiniować w postaci  

( )( )Rmdo ,,M ,         (2.8) 
gdzie: 

( ) ( ) ( )( )mdmdmd 21 , = ,  (2.9) 
zaś: 

( ) ( ) ( )( )msxfdmd S

*

,11 = , 

( ) ( ) ( )( )mrxfdmd R

*

,22 = ,      (2.10) 
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R  − model preferencji diagnostycznych [1, 2]. 
W praktyce najczęściej brane są pod uwagę trzy 
następujące warianty preferencji: 
1) symptomy chorobowe i czynniki ryzyka są 

tak samo ważne, 
2) ważniejsze są symptomy choroby, 
3) ważniejsze są czynniki ryzyka. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa 
diagnostycznego przypadek pierwszy jest do 
przyjęcia bez zastrzeżeń, gdyż w efekcie 
gwarantuje „szerszy” (bezpieczniejszy) zbiór 
wynikowy wstępnej diagnozy obejmujący dwa 
pozostałe przypadki [3, 4]. Obrazem [3] zbioru 
chorób oM  w kontekście odległości od stanu 
zdrowia pacjenta jest zbiór Y. 

 
   ( ) ( ){ }oo mRmddY MM ∈∈== 2  (2.11) 

 
Rozwiązaniem zadania (2.8) będzie zatem 

tzw. zbiór Pareto [2, 3], czyli zbiór tych chorób 
ze zbioru wstępnego oszacowania oM , od 
których nie ma „bardziej prawdopodobnych”. 
Zbiór ten oznaczymy symbolem: 

o

o
R
N m MM ∈

⎩
⎨
⎧

=  nie istnieje 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−∈
o

o mm M , że

 ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≤

o
mdmd  .  (2.12) 

Zbiór R
NM  jest przeciwobrazem [3] zbioru 

Pareto Y R
N  . 

  ( )
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∈⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∈== − R

N

o

o

o
R

N
R
N YmdmYd MM 1   (2.13) 

Ostatecznym czynnikiem rozstrzygającym 
może być w tej sytuacji tzw. „rozwiązanie 
kompromisowe” [1], które prowadzi najczęściej 
do rozwiązania jednoznacznego. 

Obliczając odległość obrazów tych chorób 

od obrazu y
*

 „utopijnej” (wirtualnej), 
„najbardziej prawdopodobnej” (ze względu na 
stwierdzone symptomy i czynniki ryzyka) 
choroby, możemy utworzyć ranking chorób do 
dalszych działań diagnostycznych.  

Współrzędne choroby utopijnej ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= 21 yyy

***

,  

wyznaczymy następująco: 

( ) ( )mm dydy
oo mm

22

*
11

*
, minmin   

MM ∈∈
==     (2.14) 

Etap wstępnego diagnozowania [3, 4] jest 
szczególnie ważny w procedurze roz- 
poznawania chorób. Trafne „wytypowanie” 
podzbioru chorób, będących potencjalnym 
zagrożeniem, ma bowiem decydujący wpływ na 

strategię dalszych badań specjalistycznych. 
Badania specjalistyczne, ich rodzaj i kolejność 
przeprowadzenia decydują w głównym stopniu  
o kosztach i czasie badań, a w konsekwencji  
o koszcie, czasie i skuteczności leczenia 
pacjenta. Głównym celem opracowanej metody 
symulacyjnej oraz jej implementacji kom-
puterowej było opracowanie skutecznego 
narzędzia umożliwiającego wszechstronne 
badanie jakości uzyskiwanych diagnoz w kom-
puterowym systemie wspomagania medycznego. 
Szczególnie istotnym wskaźnikiem, badanym  
w procesie symulacyjnym, jest „wiarygodność 
diagnostyczna” opisana wzorem: 

1,||||1),(
*

≥−= pyxw pM ,       (2.15) 

gdzie: 

),(
*

2

*

1

*
yyy =  − tzw. punkt utopijny − obraz 

choroby najbardziej prawdopodobnej.
 Stopień informacyjności wyników badań  

(w aspekcie symptomów i czynników ryzyka) 
dla poszczególnych chorób można określić 
następującymi liczbami [10,12 ]: 

 
( ) ( ) ( )

( )
∑

∈

=
xSs

m
k

m
k

m
S

m
o

m
k

ssxwxi α, ,      (2.16) 

( ) ( ) ( )
( )

∑
∈

=
xRr

m
l

m
l

m
R

m
o

m
l

rrxwxi β, ,      (2.17) 

( )m
ksα  oraz ( )m

lrβ  są liczbami  
z przedziału [0, 1] wyznaczanymi przez 
ekspertów i oznaczają odpowiednio „stopień 
ważności” poszczególnych parametrów z ob-
szaru symptomów chorobowych i czynników 
ryzyka w diagnozowaniu jednostki chorobowej 
nr M∈m . 

Możemy zatem napisać, iż stopień 
wiarygodności diagnozy jest pewną funkcją 
zawartości repozytorium M  (dokładnie 
liczności tego zbioru) oraz informacyjności 

( )xim
s  oraz ( )xim

r  
    ( ) ( ) ( ) ( )( )xmxixifxw o

m
R

m
S MMM ∈= ,,,,  

Istnieje wiele innych właściwości 
omawianych mechanizmów wnioskowania 
diagnostycznego, mających duże znaczenie 
informacyjne dla lekarza. Wynikają one głównie  
z analizy własności zbioru Pareto otrzymanych 
wyników diagnostycznych. Są to między 
innymi: 
• wskaźnik niejednoznaczności diagnozy 

( )xn  pacjenta Xx∈  
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( )
( )( )

( )R
N

Yy

YF

yF
xn

R
N

1

1max

−

−

∈
=       (2.18) 

• wyrazistość diagnozy ( )xs  

( )
M

R
NY

xs −=1 ,       (2.19) 

gdzie: 
R

NY  − zbiór obrazów chorób, od których nie ma 
bardziej prawdopodobnych, 

( )yF 1−  − klasa równoważności obiektów 
(jednostek chorobowych) ze względu na 
ustalone wartości odległości od wzorca  
w kontekście symptomów chorobowych oraz 
czynników ryzyka, 

( )R
NYF 1−  − przeciwobraz zbioru obrazów 

chorób, od których nie ma bardziej 
prawdopodobnych. 

Wszystkie te charakterystyki łącznie ze 
znajomością zawartości zbioru diagnoz, od 
których nie ma bardziej prawdopodobnych,  
oraz jego rankingu tworzą zestaw informacji 
wspomagających proces diagnozowania wstęp-
nego. 

Prezentowany w pracy symulator umoż-
liwia graficzne przedstawienie zbioru obrazów 
podobieństwa stanu zdrowia pacjenta do 
poszczególnych wzorców chorób zawartych  
w repozytorium. Umożliwia wyznaczenie  
i graficzną prezentację zbioru obrazów diagnoz, 
od których nie ma bardziej prawdopodobnych 
(front Pareto), oraz tzw. obraz „podobieństwa 
idealnego” (punkt idealny, utopijny [1]). 
Przedstawiony w pracy symulator umożliwia 
wyznaczanie i badanie wymienionych wyżej 
charakterystyk jakościowych otrzymywanych 
diagnoz przy różnych scenariuszach symulacyj-
nych i zmiennych stopniach informacyjności 
wprowadzanych wyników badań lekarskich. 
 
3. Technologia 
 
Aplikacja symulatora została napisana w oparciu 
o technologie Microsoft .NET Framework.  
W procesie implementacji został zastosowany 
język C#. Środowisko projektowe, którego użyto 
do wykonania oprogramowania, to Microsoft 
Visual Studio 2010. Repozytorium symulatora 
jest generowane w sposób dynamiczny (przy 
określeniu odpowiednich parametrów podanych 
przez użytkownika). Istnieje także możliwość 
wykorzystania bazy danych MSSQL w celu 
gromadzenia danych dotyczących chorób i wy-
korzystywania ich w procesie symulacyjnym. 

Przedstawione oprogramowanie ma postać 
aplikacji okienkowej wykorzystującej graficzny 
interfejs Windows Forms. W celu skorzystania  
z aplikacji wymaga się uprzedniego zain-
stalowania .Net Framework w wersji 3 lub 
wyższej. Wyniki poszczególnych symulacji 
obrazowane są dzięki wykorzystaniu dodatkowej 
biblioteki Microsoft Charts, pozwalającej na 
dynamiczne generowanie różnych typów 
wykresów.  
 
4. Opis symulatora 
 
Uproszczona architektura aplikacji została 
przedstawiona na rysunku 1. Można tu 
wyszczególnić 5 kluczowych modułów (kom-
ponentów) zaproponowanej architektury 
aplikacji: 
 

 
Rys. 1. Architektura aplikacji 

 
 
gdzie: 
GUI – graficzny interfejs użytkownika 
(Windows Forms). 
Generator – komponent odpowiedzialny za 
wygenerowanie danych testowych symulacji.  
W zależności od wybranego scenariusza 
generowane są odpowiednie dla niego dane. 
Reasoning module – komponent odpowiedzialny 
za wykonywanie obliczeń „odległościowych”, 
bazując na przedstawionym uprzednio 
algorytmie. 
Domain – komponent odpowiedzialny za 
wykonywanie obliczeń rankingowych.  
Charts module – komponent odpowiedzialny za 
obrazowanie wyników symulacji na dwu-
wymiarowych wykresach. Uproszczona 
struktura symulatora została przedstawiona na 
rysunku 2.  
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Rys. 2. Uproszczony diagram klas dla aplikacji 
symulatora 

 

 
 

Rys. 3. Interfejs użytkownika 
 
Główne okno aplikacji zostało przedstawione na 
rysunku 3. Wyszczególniono w nim następujące 
obszary: 
• Panel pacjenta 
• Panel repozytorium 
• Panel konfiguracji scenariusza symulacji. 
 

 
 

Rys. 4. Panel pacjenta 
 

W panelu pacjenta, przedstawionym na 
rysunku 4, określa się parametry dotyczące 
rozpoznanych symptomów chorobowych oraz 
stwierdzonych czynników ryzyka. Oczywiście 
liczba każdego z nich nie może być większa od 

liczby ich odpowiedników w repozytorium. 
Panel pacjenta odgrywa bardzo ważną rolę  
w generowaniu i realizacji wielu scenariuszy 
symulacyjnych. Pozwala na badanie wrażliwości 
generowanych przez system diagnoz  
w zależności od zmian wartości parametrów 
zdrowotnych pacjenta, a w szczególności od 
zmian stopnia intensywności występowania 
symptomów chorobowych i czynników ryzyka 
oraz zmian liczby symptomów rozpoznanych  
u pacjenta. Inną bardzo ważną funkcjonal- 
nością jest możliwość badania charakterystyk 
jakościowych generowanych diagnoz w sytuacji 
występowania jednocześnie wielu symptomów 
sugerujących choroby współistniejące. 
 

 
 

Rys. 5. Panel repozytorium 
 

Panel repozytorium, zaprezentowany na 
rysunku 5, zawiera szereg edytowalnych 
kontrolek, dzięki którym można zdefiniować 
parametry symulacji związane z repozytorium 
(liczba chorób w repozytorium, maksymalna 
liczba symptomów chorobowych i czynników 
ryzyka etc.). Dostępność poszczególnych 
kontrolek edycyjnych zależy od wybranego 
scenariusza symulacji.  
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Rys. 6. Panel konfiguracji symulacji 
 

Panel symulacyjny, pokazany na rysunku 6,  
pozwala na wybór jednej z 4 rodzajów 
symulacji. Aktualnie dostępne są następujące 
scenariusze symulacji: 
• symulacja 1: przebiega przy stałych nie- 

zmieniających się parametrach (od-
powiednie obliczenia wykonywane są dla 
wprowadzonych parametrów jeden raz) 

• symulacja 2: przebiega przy zmiennej 
liczbie chorób w repozytorium (liczba 
chorób określana jest wartością parametru) 

• symulacja 3: przebiega przy zmiennej 
liczbie symptomów chorobowych oraz 
czynników ryzyka rozpoznanych u pacjenta 
oraz stałej liczbie wzorców chorobowych 
zawartych w repozytorium. Na początku 
symulacji liczność zbioru zdiagnozowanych 
symptomów chorobowych jak i czynników 
ryzyka wynosi 1 i jest zwiększana w trakcie 
trwania symulacji, aż do osiągnięcia 
liczności poszczególnych zbiorów wy-
znaczonej przez użytkownika 

• symulacja 4: przebiega przy zmieniających 
się wartościach współczynników nasilenia 
symptomów chorobowych i czynnikach 
ryzyka.  

W ramach każdej z wyżej wymienionych 
symulacji możliwe jest badanie następujących 
wskaźników: 
• wiarygodności diagnozy 
• wyrazistości diagnozy 
• niejednoznaczności diagnozy. 
Po zakończeniu symulacji generowane są 
wykresy przedstawiające uzyskane wyniki. 

Przykładowy wykres został przedstawiony na 
rysunku 7. 
 

 
 

Rys. 7. Wyznaczenie zbioru R
NM  chorób, od których 

nie ma „bardziej prawdopodobnych” 
 

„Choroby, od których nie ma bardziej prawdo-
podobnych” (tzw. front Pareto), w myśl za-
implementowanej metody diagnozowania, 
oznaczane są przez okrągłe punkty o jasnym 
odcieniu. Pozostałe zaznaczono przez okrągłe 
punkty o ciemniejszym odcieniu. Punkt 
oznaczony prostokątem (punkt utopijny) to 
punkt wyznaczony po uwzględnieniu: 
• minimalnej odległości stanu zdrowia 

pacjenta od wzorca chorobowego w ujęciu 
symptomów chorobowych w całym 
repozytorium 

• minimalnej odległości stanu zdrowia 
pacjenta od wzorca chorobowego w ujęciu 
czynników ryzyka w całym repozytorium. 

Jest to obraz „idealnego podobieństwa” stanu 
zdrowia pacjenta do „idealnie pasującej” 
choroby „utopijnej”, której  niestety nie ma  
w repozytorium. Jasne punkty na wykresie 
wyznaczają front Pareto. Użytkownik ma 
możliwość zdefiniowania, na jakich etapach 
symulacji generowane są wykresy z wynikami 
(ile ma ich być). Istnieje także możliwość zapisu 
otrzymanych wyników do pliku tekstowego. 
Numer (nazwę) jednostki chorobowej reprezen-
towanej na wykresie przez określony punkt 
można uzyskać, klikając kursorem. Szczególnie 
istotnym wskaźnikiem, który jest badany  
w procesie symulacyjnym, jest „wiarygodność 
diagnostyczna” opisana wzorem (2.15).  
W rozpatrywanym przypadku wartość parametru 
p  ustalono na 2 (odległość geometryczna) [1]. 

Jak widać ze wzoru, wartość wskaźnika 
„wiarygodności diagnostycznej” jest ściśle 
zależna od położenia punktu utopijnego. 
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Podobnie jak w przypadku badania możliwości 
wystąpienia danej choroby u pacjenta, tak  
i tutaj otrzymujemy wykres ilustrujący zmianę 
omawianego wskaźnika. Może być on badany  
w każdym z wybranych scenariuszów symula-
cji. Przykład wykresu wartości wskaźnika 
wiarygodności diagnostycznej został przed-
stawiony na rysunku 8. Może być on badany  
w każdym z wybranych scenariuszów symulacji. 
 

 
 

Rys. 8. Wykres przedstawiający wartość wskaźnika 
wiarygodności w czasie trwania symulacji 

 
 
5. Przykładowe przebiegi symulacji 
 
Prezentowany symulator umożliwia też badanie 
wielu innych charakterystyk jakościowych 
otrzymywanych diagnoz, w tym również 
wrażliwości generowanych diagnoz na zmianę 
stopnia informacyjności wyników badań 
lekarskich. Pozwala wyznaczanie progów 
stopnia informacyjności wyników i tym samym 
kalibrację modelu procedury wspomagania. 
Poniżej zostanie zaprezentowany przykładowy 
przebieg symulacji dla scenariusza ze zmienną 
liczbą chorób w repozytorium. Liczba sym-
ptomów chorobowych oraz czynników ryzyka 
rozpoznana u pacjenta pozostaje bez zmian. 
Poza obserwacją wykresów przedstawiających 
zmiany w zbiorze Pareto (dla chorób, od których 
nie ma bardziej prawdopodobnych), zależy nam 
także na wygenerowaniu wykresu wartości 
„wskaźnika wiarygodności”. Po zaznaczeniu 
odpowiednich pól w aplikacji, zdefiniujemy 
liczność zbiorów dla symptomów chorobowych 
oraz czynników ryzyka rozpoznanych  
u pacjenta. W omawianym przykładzie wartości 
parametrów dobrano następująco: 
 

Parametr Wartość 
Liczba rozpoznanych symptomów 32 
Liczba rozpoznanych czynników 
ryzyka 

4 

Minimalna liczba symptomów 
opisująca wzorzec chorobowy 

2 

Maksymalna liczba symptomów 
opisująca wzorzec chorobowy 

8 

Minimalna liczba czynników ryzyka 
opisująca wzorzec chorobowy 

2 

Maksymalna liczba czynników ryzyka 
opisująca wzorzec chorobowy 

6 

Liczba symptomów w repozytorium 110 
Liczba czynników ryzyka  
w repozytorium 

70 

Maksymalna  liczba chorób  
w repozytorium 

400 

 
W trakcie trwania symulacji aplikacja 
generowała wykres przedstawiający odległość 
stanu zdrowia pacjenta od poszczególnych 
chorób w repozytorium. Wykresy tworzono co 
50 kolejnych wzorców chorobowych dodanych 
do repozytorium. W pracy przedstawiono 
wybiórczo jedynie ich część z początku, środka  
i końca symulacji. 
 

 
 

Rys. 9. Początek symulacji – 1 choroba  
w repozytorium 

 

 
 

Rys. 10. Repozytorium – 50 chorób 
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Rys. 11. Repozytorium – 100 chorób 
 

Powyższe wykresy przedstawiają wygenerowane 
przestrzenie podobieństwa, które są obrazem 
aktualnej zawartości repozytorium w ze-
stawieniu z rozpoznanym przez lekarza stanem 
zdrowia pacjenta (zbiór rozpoznanych sym-
ptomów chorobowych i czynników ryzyka wraz 
z ich stopniami nasilenia). Ważnym spo-
strzeżeniem jest fakt, że przeciwobrazy nie-
których punktów, wyznaczane w przestrzeni 
chorób, mogą być zbiorami o liczności większej 
niż 1. 
 

 
Rys. 12. Repozytorium – 150 chorób 

 
  

 
 

Rys. 13. Repozytorium – 200 chorób 

 
 

Rys. 14. Repozytorium – 250 chorób 
 

Rysunki o numerach od 9 do 17 przedstawiają 
kolejne obrazy podobieństwa stanu zdrowia 
pacjenta, określonego przez lekarza na pod-
stawie stwierdzonych symptomów chorobowych 
i czynników ryzyka do wzorców chorobowych, 
„rozszerzającego się” w sensie liczby zawartych 
wzorców jednostek chorobowych repozytorium. 
Interesująca jest ewolucja tzw. frontu  
Pareto przedstawiającego obrazy jednostek 
chorobowych, od których nie ma  
w repozytorium bardziej „prawdopodobnych”. 
Rysunek 18 przedstawia zależność wiarygod-
ności diagnoz od zawartości repozytorium. 
 

 
 

Rys. 15. Repozytorium – 300 chorób 
 

 
 

Rys. 16. Repozytorium – 350 chorób 
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Rys. 17. Repozytorium – 400 chorób 
 

 
 

Rys. 18. Wskaźnik wiarygodności diagnozy  
w zależności od liczby wzorców chorobowych  

w repozytorium 
 
6. Podsumowanie 
 
Etap wstępnego diagnozowania jest szczególnie 
ważny w procedurze rozpoznawania chorób. 
Wykorzystanie specjalistycznych narzędzi 
bazujących na wiedzy medycznej wspomaga 
proces ustalania wstępnej diagnozy. Zawężenie 
procesu diagnozowania do pewnego podzbioru 
chorób ma decydujący wpływ na strategię 
dalszych badań specjalistycznych oraz ścieżkę 
leczenia pacjenta. Oprogramowanie wspierające 
proces ustalania wstępnej diagnozy medycznej 
przyczynia się do minimalizacji kosztów i czasu 
badań, a także do skuteczności leczenia pacjenta.  

Przedstawiony w pracy symulator pozwala 
na badanie podstawowych charakterystyk 
jakościowych diagnoz medycznych tworzonych 
przez komputerowy system wspomagania 
decyzji medycznych. Aktualnie symulator po-
zwala na badanie takich charakterystyk jak 
wiarygodność diagnozy, wyrazistość diagnozy 
oraz niejednoznaczność diagnozy. Planuje się 
rozwijanie narzędzia poprzez dodanie nowych 
scenariuszy symulacji oraz umożliwienie 
badania innych charakterystyk jakościowych 
procesu medycznego diagnozowania. Szczegól-
nie istotna wydaje się możliwość symulacyjnego 
badania wrażliwości generowanych diagnoz na 

zmiany informacyjności wyników badań 
lekarskich rozumianej w sensie bardzo szerokim 
[3, 4]. Kolejnym bardzo interesującym i ważnym  
z praktycznego punktu widzenia obszarem 
aplikacji symulatora może być badanie warun-
ków występowania tzw. chorób współist-
niejących. Tego typu badania umożliwiają 
wyznaczanie tzw. progów wrażliwości i kalibra-
cję wszystkich parametrów przyjętego modelu 
wnioskowania diagnostycznego. 
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The simulator of the examination process of qualitative characteristics 
of medical diagnoses generated by the computer medical decisions  

support system 
 

 
A. AMELJAŃCZYK, P. DŁUGOSZ 

 
The article presents a simulation tool designed to examine selected qualitative characteristics of medical 
diagnoses, generated by the computer system supporting medical decisions. The system uses diagnostic 
conclusion method based on defining a similarity between the patient’s condition and diseases’ patterns 
contained in repository. The presented application allows a simulative examination of qualitative indexes of 
the diagnostic process, particularly: a reliability index of generated medical diagnosis with different test 
scenarios. The computer program was built using .NET Framework technology and supplement libraries.  
 

Keywords: computer simulation, disease symptoms, risk factors, medical patterns, the credibility of the 
diagnosis, the expressiveness of the diagnosis, the in equivalence of the diagnosis, platform .NET, Windows 
Forms. 
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Analiza wybranych własności modeli pajęczynowych wzorców medycznych 

w procesie wspomagania diagnozowania medycznego 
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W pracy przedstawiono możliwość zastosowania mechanizmów wnioskowania diagnostycznego 
wykorzystujących modele pajęczynowe zdefiniowane w wielokryterialnej przestrzeni danych medycznych 
pacjenta. Istotą rozpatrywanego problemu jest wyznaczenie wstępnej diagnozy medycznej w oparciu 
o stwierdzone symptomy chorobowe, czynniki ryzyka bądź otrzymane w wyniku dodatkowych badań 
parametry medyczne.  

 
Słowa kluczowe: matematyczny model obiektu, modelowanie pajęczynowe, optymalizacja wielokryterialna, 
wzorzec medyczny, model pajęczynowy stanu zdrowia pacjenta, dokładność modelu, diagnoza medyczna. 
 
 
1. Wprowadzenie  
 
Mechanizm ustalania diagnozy medycznej  
może być realizowany bezpośrednio przez 
personel medyczny bądź z uwzględnieniem 
wspomagania komputerowego. Gwałtowny 
rozwój technologii informatycznych sprawił,  
że systemy informatyczne zaczęły pełnić istotną 
rolę również w medycznych procesach 
decyzyjnych. MYCIN, HELP, DXplain, MET, 
ACORN to tylko niektóre z typowych systemów 
diagnostycznych ułatwiających na co dzień 
pracę lekarzom. Istnieje wiele możliwych do 
przyjęcia koncepcji modelowania: 
• sieci bayesowskie 
• zbiory rozmyte 
• zbiory przybliżone 
• koncepcje wzorców 
• modele wielokryterialne [1, 2]. 

W pracy przedstawiono możliwości 
wykorzystania koncepcji modelowania 
pajęczynowego w diagnozowaniu medycznym 
[4]. Diagnoza medyczna jest ustalana na 
podstawie porównań graficznych obrazów re-
prezentujących stan zdrowia pacjenta z obrazami 
wzorców chorobowych. W tym procesie można 
wyróżnić dwa główne etapy:  
1) etap wstępnego kwalifikowania medycz-

nego opierający się o stwierdzone sym-
ptomy chorobowe oraz czynniki ryzyka; 

2) etap „rozszerzonej” kwalifikacji medycznej 
uwzględniający parametry wykonanych 
przez pacjenta badań medycznych. 

2. Rozszerzony model opisowy 
jednostki chorobowej 

 
Formalnie matematyczny model jednostki 
chorobowej można zdefiniować następująco: , , , (2.1) 
gdzie: , … , , … ,  − zbiór numerów 
symptomów chorobowych -tej jednostki 
chorobowej, , … , , … ,  − zbiór numerów 
czynników ryzyka choroby -tej, , … , , … ,  − zbiór numerów 
parametrów medycznych -tej jednostki 
chorobowej, 

 − liczba wszystkich rozpoznanych sym-
ptomów chorobowych dla -tej jednostki 
chorobowej,  

 − liczba wszystkich rozpoznanych czyn-
ników ryzyka dla -tej jednostki chorobowej,  

 − liczba wszystkich parametrów medycz-
nych rozpoznanych dla -tej jednostki 
chorobowej.  
Przykładowo model matematyczny stanu 
zdrowia pacjenta , zdefiniowany na 
podstawie występujących symptomów 
chorobowych i czynników ryzyka, przyjmie 
postać pary [3]:  , ,         (2.2) 
gdzie: , ; , , ;  
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,  – stwierdzone u pacjenta 
symptomy chorobowe i czynniki chorobowe [3]. 
Kluczowe znaczenie na etapie wstępnego 
kwalifikowania medycznego ma skuteczność 
wywiadu lekarskiego z pacjentem. „Produktem” 
takiej rozmowy są zbiory rozpoznanych 
symptomów chorobowych oraz czynników 
ryzyka.  

Na tym etapie często ma się do czynienia  
z „niepełnością” zbiorów, czyli mogą one 
zawierać mniejszą liczbę przesłanek 
chorobowych niż wzorzec konkretnej choroby. 
Można wtedy mówić o stopniu dokładności 
danego modelu pajęczynowego obiektu (stanu 
zdrowia pacjenta). Zgodnie z definicją 2.1  
w pracy [4] modelem M-dokładnym obiektu x 
nazywa się model uwzględniający tylko M 
spośród N najważniejszych cech obiektu . 
Próba stworzenia modelu opisowego stanu 
zdrowia pacjenta prowadzi do konstrukcji 
modelu pajęczynowego odnoszącego się do 
stwierdzonych symptomów chorobowych oraz 
modelu pajęczynowego w ujęciu czynników 
ryzyka. Ponadto wykonanie dodatkowych 
specjalistycznych badań pozwala na dopełnienie 
ich trzecim zawierającym wartości po-
szczególnych parametrów medycznych. Dla 
każdego modelu z osobna określa się jego 
dokładność. 

W rozpoznaniu choroby ważne jest 
określenie „istotności” konkretnego symptomu 
chorobowego, czynnika ryzyka lub parametru 
medycznego [2]. Owa istotność jest tu 
rozumiana jako wpływ danego elementu na 
wystąpienie konkretnej choroby.   0,10 ,   (2.3)   0,10 ,   (2.4)   0,10 ,   (2.5) 
Przykładowo, „ciężar gatunkowy” dolegliwości 
„kaszel” w diagnostyce astmy oskrzelowej 
będzie dużo mniejszy niż ciężar parametrów 
medycznych otrzymanych w wyniku prze-
prowadzania badań radiologicznych. 
 
3. Wstępne rozpoznanie choroby 
 
Mechanizm ustalania diagnozy medycznej 
oparty jest o symptomy chorobowe, czynniki 
ryzyka oraz parametry medyczne. Przykładowe 
zbiory dla choroby „skrobiawica” przedstawia 
poniższa tabela. 
 
 
 
 
 
 

Symptomy 
chorobowe 

Czynniki 
ryzyka 

Parametry medyczne 

Biegunki  
lub zaparcia 

Wiek > 55 lat Wyniki badań histo-
logicznych 

Ból i obrzęk 
stawów 

Utrzymująca 
się infekcja 
bakteryjna 

Immunohistochemiczne 
odczyny 

Zespół cieśni 
nadgarstka 

Obecność 
innych chorób 
przewlekłych 
− najczęściej 
dolegliwości 
stawowe 

Badanie morfologiczne 
dot. podskórnej tkanki 
tłuszczowej powłoki 
brzusznej 

Białkomocz   
 
Parametry medyczne zazwyczaj wyraża się 
konkretną wartością, przedziałem ich wartości 
lub procentowo (jako np. odchylenie od 
założonej normy). W przypadku symptomów 
chorobowych i czynników mamy niestety do 
czynienia z subiektywną oceną lekarską. 
Ponadto trudno za pomocą reprezentacji licz-
bowej wyrazić kaszel lub ból gardła. Możliwe 
jest natomiast wyrażenie w sposób liczbowy 
nasilenia się danego objawu bądź czyn- 
nika ryzyka. Często wartości te dobierane są  
z przedziału [0;1] jako: 
• opis intensywności występujących objawów 

(0 − brak, 1− bardzo silne) 
• opis wpływu czynnika na wystąpienie 

choroby (0 − nieistotne, 1 − pewne). 
 

 
 

Rys. 1. Schemat diagnozowania pacjenta  
z wykorzystaniem modeli pajęczynowych 

 
Postawienie diagnozy, zarówno w przypadku 
posiadania podstawowego zbioru symptomów 
chorobowych i czynników ryzyka, jak i roz-
szerzonego zbioru uzupełnionego o parametry 
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badań medycznych, odbywa się metodą 
porównawczą. Porównuje się modele 
pajęczynowe opisujące aktualny stan zdrowia 
pacjenta z modelami pajęczynowymi re-
prezentującymi wzorce jednostek chorobowych 
zdefiniowane przez grono specjalistów medycz-
nych. Sam proces porównań może być bardzo 
złożony, skomplikowany i oparty o różne 
charakterystyki. 
 
Określenie [3] 
Modelem pajęczynowym dowolnego obiektu y 
nazywa się zbiór 
    (3.1) 
gdzie: 

 − zbiór w postaci wieloboku  
o wierzchołkach , , ,  

 − funkcja modelowania pajęczynowego 
przyporządkowująca każdemu elementowi 

 zbiór , 
 − pewien zbiór wyznaczony na płaszczyźnie, 

np. w układzie współrzędnych biegunowych  
w następujący sposób: 
 , |0 , 0 2 }   (3.2) 

Liczba 0 nazywana jest zakresem 
przestrzeni, natomiast para ,  to 
współrzędne punktu.  

Tworząc graficzną reprezentację modelu 
stanu zdrowia pacjenta, należy opracować trzy 
modele: 
1) model pajęczynowy uwzględniający roz-

poznane symptomy chorobowe;  
2) model pajęczynowy uwzględniający 

czynniki ryzyka; 
3) model pajęczynowy uwzględniający 

parametry medyczne uzyskane w wyniku 
specjalistycznych badań medycznych. 

Wierzchołki każdego z modeli nanoszone są na 
płaszczyznę z uwzględnieniem wartości po-
szczególnych cech (wartość ) oraz liczby 
ujętych cech istotnych (co wyznacza kąt obrotu 

 między poszczególnymi osiami). 
 
4. Opis przykładowej choroby 
 
Przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) jest 
najczęstszym typem białaczki występującej  
u osób dorosłych. Stanowi ok. 30−40% 
wszystkich postaci tej choroby. Choroba dotyka 
głównie osoby starsze powyżej 55 roku życia, 
najczęściej jednak mediana wieku 
zdiagnozowania choroby przypada na okres 
między 65 a 70 rokiem życia. Zagrożone są 
szczególnie osoby, które mają styczność  

z promieniowaniem jonizującym, są zawodowo 
narażone na benzen, stosowały chemioterapię  
w innych chorobach. Ponadto wpływ mają także 
czynniki obecne w środowisku, takie jak: palenie 
tytoniu, pestycydy, rozpuszczalniki organiczne, 
produkty przerobu ropy naftowej, a także 
choroby genetyczne lub choroby układu 
krwionośnego. CLL charakteryzuje się 
nagromadzeniem niedojrzałych czynnościowo 
krwinek białych (limfocytów) w szpiku, we 
krwi, w węzłach chłonnych, śledzionie i innych 
narządach.  
Na początku choroba przebiega bezobjawowo,  
a jej wykrycie jest przypadkowe w trakcie 
rutynowych badań. Typowymi objawami 
klinicznymi są:  
• utrata masy ciała (ponad 10% masy ciała  

w ciągu 6 miesięcy), 
• podwyższenie temperatury ciała bez cech 

infekcji 
• osłabienie 
• niebolesne powiększenie węzłów chłonnych 
• ogólne uczucie pełności będące kon-

sekwencją powiększenia śledziony  
i wątroby 

• wzmożona potliwość. 
Po rozpoznaniu symptomów chorobowych 
często potwierdza się przypuszczenia dotyczące 
choroby, zlecając wykonanie specjalistycznych 
badań medycznych. W przypadku chorób 
nowotworowych są to np.: 
• badania OB 
• badania morfologiczne, gdzie szczególnie 

bierze się pod uwagę ilość leukocytów, 
limfocytów, monocytów, trombocytów, 
erytrocytów oraz żelaza 

• badania cytologiczne, wykorzystując 
metodę złuszczania bądź aspiracyjną 

• badania rozmazów krwi (analiza zawartości 
granulocytów w pobranej próbce krwi). 

Dla ułatwienia można założyć, że powyżej 
wskazane symptomy chorobowe, czynniki 
ryzyka oraz parametry medyczne stanowią 
zbiory w pełni identyfikujące konkretną 
jednostkę chorobową. Każda z takich cech 
opisywana jest wartością „istotności” oraz 
nasileniem lub procentowym „odchyleniem”  
od normy. Dla przykładowego wzorca jednost- 
ki chorobowej (przewlekłej białaczki 
limfocytowej) wartości poszczególnych cech 
zaprezentowano poniżej. Nie są to wartości 
sprecyzowane przez specjalistów i służą jedynie 
jako przykład: 
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SYMPTOMY CHOROBOWE 
Objaw 

chorobowy 
Istotność/wpływ 

[0−10] 
Intensywność 

(%) 
Utrata masy 

ciała 2 40 

Podwyższenie 
temperatury 

ciała bez cech 
infekcji 

0,5 60 

Osłabienie 0,4 80 
Niebolesne 

powiększenie 
węzłów 

chłonnych 

1,5 75 

Powiększenie 
śledziony 3 90 

Powiększenie 
wątroby 2 85 

Wzmożona 
potliwość 0,6 35 

 
 

CZYNNIKI RYZYKA 
Czynnik ryzyka Istotność/ 

wpływ (%) 
Intensywność 

(%) 
Wiek > 55 lat 1,4 100 

Styczność  
z promieniowaniem 

jonizującym 
0,2 95 

Styczność z benzenem 0,5 95 
Stosowanie 

chemioterapii 2,5 60 

Palenie tytoniu 0,2 98 
Styczność  

z pestycydami 0,6 85 

Styczność  
z rozpuszczalnikami 

organicznymi 
0,3 90 

Choroby genetyczne 2 60 
Przebyte chorobowy 
układu krwionośnego 2 75 

Styczność  
z produktami przerobu 

ropy naftowej 
0,3 85 

 
PARAMETRY MEDYCZNE 

Parametr medyczny Istotność/ 
wpływ [0-10] 

Odchylenie 
od normy 

(%) 
Badanie OB 1,5 100 

Liczba leukocytów 1,4 30 
Liczba limfocytów 2 20 
Liczba monocytów 1,5 40 

Liczba trombocytów 0,4 60 
Liczba erytrocytów 0,6 60 

Ilość żelaza 0,4 90 
Badanie cytologiczne 1 15 
Badanie rozmazowe – 

liczba neutrofili 0,6 25 

Badanie rozmazowe – 
liczba bazofili 0,6 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 2. Model pajęczynowy białaczki  

utworzony na podstawie  
symptomów chorobowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Model pajęczynowy białaczki  
utworzony na podstawie  

czynników ryzyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1

A2 (0,3) 
A3 

A4 

A5 (2,7)

A6 (1,7)

A7 (0,21)

A5(0,196) 

A1(1,4) 

A2(0,19) 
A3(0,475) 

A4(1,5) 

A6(0,51)

A7(0,27)

A8(1,2)

A9(1,5)

A10(0,255) 



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 10 11−18 (2012) 

 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Model pajęczynowy białaczki  
utworzony na podstawie  
parametrów medycznych 

 
Powyższe modele stanowią graficzną re-
prezentację jednostki chorobowej (przewlekła 
białaczka limfocytowa). Tak określona jednostka 
chorobowa stanowi podstawę porównań  
z modelem stanu zdrowia pacjenta. Zakłada się, 
iż modele pajęczynowe będą stanowiły 
kluczowy element repozytoriów medycznych 
wykorzystywany w procesach diagnozowania. 
Obszar możliwych porównań jest stosunkowo 
duży. W pracy tej skupiono się na dokonaniu 
porównań odległościowych pomiędzy punktami 
leżącymi na tych samych osiach w modelach 
pajęczynowych stanu zdrowia pacjenta oraz 
jednostek chorobowych. Poniżej przedstawiona 
jest tablica zawierająca wartości poszczegól-
nych cech przykładowych czterech jednostek 
chorobowych oraz modelu stanu zdrowia 
badanego pacjenta. Poniższe wartości wy-
znaczają punkty wierzchołkowe modeli 
pajęczynowych. Przedstawione wartości zostały 
poddane procesowi normalizacji. 
 
Istotność 
[0−10] 

Wzorzec 1 
(A) 

Wzorzec 
2 (B) 

Wzorzec 
3 (C) 

Wzorzec 
4 (D) 

Pacjent 
(P) 

3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6 
1 0,3 0,3 0,4 0,1 0,8 
2 0,7 0,2 0,3 0,5 0,4 
4 0,9 0,6 0,2 0,4 0,3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Model pajęczynowy stanu zdrowia pacjenta 
i przykładowych czterech jednostek chorobowych 

 
Porównując wartości przypisane pacjentowi  
i poszczególnym wzorcom, wyznacza się 
różnice odległości pomiędzy wierzchołkami 
znaj-dującymi się na tych samych osiach. 
Rezultatem jest poniższa macierz.  
 
Istotność 
[0−10] 

Wz1− 
Pacjent 

Wz2− 
Pacjent  

Wz3− 
Pacjent 

Wz4− 
Pacjent 

3 0,4 0,2 0,1 0,2 
1 0,5 0,5 0,4 0,7 
2 0,3 0,2 0,1 0,1 
4 0,6 0,3 0,1 0,1 

 
Powyższa tablica nie uwzględnia jednak ciężaru 
gatunkowego poszczególnych cech. Uwzględ-
niając ich istotność w procesie diagnozowania, 
otrzymuje się następujące wartości: 
 
Istotność 
[0−10] 

Wz1− 
Pacjent 

Wz2− 
Pacjent  

Wz3− 
Pacjent 

Wz4− 
Pacjent 

3 1,2 0,6 0,3 0,6 
1 0,5 0,5 0,4 0,7 
2 0,6 1,0 0,2 0,2 
4 2,4 1,2 0,4 0,4 

Suma 4,7 2,4 1,3 1,9 
 
Prawdopodobieństwo wystąpienia choroby re-
prezentowanej przez konkretny wzorzec jest tym 
większe, im mniejsza jest suma odległości jego 
wierzchołków od odpowiadających wierz-
chołków modelu stanu zdrowia pacjenta.  
Tym samym można mówić o pomiarze 
odległości pomiędzy poszczególnymi modelami 
pajęczynowymi. Dla podanego przykładu 
choroba nr 3 cechuje się największym prawdo-
podobieństwem wystąpienia. Natomiast wy-
stąpienie choroby nr 1 jest najmniej prawdo-

A1(1,5) 

A2(0,42) 

A3(0,4) 
A4(0,6) 

A5(0,24) 

A6(0,36) 
A7(0,36) 

A8(0,15) 
A9(0,15) 

A10(1,5) 

P3 (0,4) 

C2 (0,4) 

D4 (0,4) 

P4 (0,3) 

P1 (0,6) 

P2 (0,8) 

C3 (0,3) 

C2 (0,2) 
B1,D1 

D2 (0,7) 
A1 (0,2) 

A2,B2 (0,3) 

A3 (0,7) 

A4 (0,9) 

B3 (0,2) 

B4 (0,6) 

C1 (0,5) D3 (0,5) 
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podobne ze względu na fakt, iż odległość  
w powyższym sensie jej modelu pajęczynowego 
od modelu pajęczynowego pacjenta jest 
największa. W ustaleniu odległości pomiędzy 
odpowiednimi wierzchołkami wzięto pod uwagę 
znaczenie odpowiednich cech (ich wpływ) na 
wystąpienie konkretnej choroby.  
 ∑  ,  (4.1) 
gdzie: 

 – suma ważona odległości wierzchołków 
modelu stanu zdrowia pacjenta od 
wierzchołków, modelu jednostki chorobowej , 

 − wartość i-tej cechy, 
 − waga i-tej cechy. 

Możliwe jest porównywanie ze sobą modeli na 
podstawie ważonej odległości wierzchołków 
przyjmując, z dużym uproszczeniem, że jest to 
odległość pomiędzy obrazami pajęczynowymi 
poszczególnych modeli. Nie zawsze jednak 
wyższa wartość pewnej cechy (symptomu 
chorobowego, czynnika ryzyka lub parametru 
medycznego) oznacza wyższe prawdo-
podobieństwo wystąpienia danej choroby. Jeśli 
wartość przykładowej cechy γ jest dużo większa 
od wartości tej cechy we wzorcu chorobowym, 
nie musi to oznaczać większego prawdo-
podobieństwa wystąpienia danej choroby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Przedstawienie problemu zawierania się 
poszczególnych modeli pajęczynowych 

 
Najbardziej zewnętrzna „pajęczyna” to model 
wykonany dla zobrazowania stanu zdrowia pa-
cjenta. Odległość tego modelu od modelu 
jednostki chorobowej nr 2 jest mniejsza niż  
w przypadku odległości od jednostki chorobowej 
nr 1. Z punktu widzenia zaproponowanej 
wcześniej metody odległościowej wystąpienie  

u pacjenta choroby nr 2 jest bardziej prawdo-
podobne niż zachorowania na chorobę nr 1. 
Warto jednak uwzględnić istotny aspekt 
nasilenia się konkretnych objawów. Przyjmując, 
iż powyższy model przedstawia nasilenie się 
poszczególnych symptomów chorobowych, to 
racjonalnym podejściem jest założenie, iż to 
właśnie choroba nr 1 z racji dużo większego 
nasilenia się objawów jest tą bardziej prawdo-
podobną. Kompromisem dla obu podejść jest 
wprowadzenie dodatkowego współczynnika. 
Niech: 

 − wartości i-tej cechy w modelu stanu 
zdrowia pacjenta, 

 − wartość i-tej cechy w modelu jednostki 
chorobowej , 

 − współczynnik kierunku nasilenia się cech 
chorobowych. 
 
Jeżeli , to 1. 
Jeżeli , to 1. 
 
Jak można zauważyć, współczynnik wzrostu 
wartości cech przyjmuje wartość {−1} lub {1}.  
Uwzględniając współczynnik, w powyższym 
przykładzie otrzymujemy następującą macierz 
wartości: 
 

Istotność 
[0−10] 

Wz1− 
Pacjent 

Wz2− 
Pacjent 

Wz3− 
Pacjent 

Wz4−
Pacjent

3    0,4    0,2 0,1    0,2 
1    0,5    0,5 0,4    0,7 
2 −0,3    0,2 0,1 −0,1 
4 −0,6 −0,3 0,1 −0,1 

 
a po uwzględnieniu istotności poszczególnych 
cech 
 

Istotność 
[0−10] 

Wz1− 
Pacjent 

Wz2− 
Pacjent  

Wz3− 
Pacjent 

Wz4− 
Pacjent 

3   1,2    0,6 0,3    0,6 
1    0,5    0,5 0,4    0,7 
2 −0,6 −1,0 0,2 −0,2 
4 −2,4 −1,2 0,4 −0,4 

Suma: −1,3 −1,1 1,3    0,7 
 
Całkowita odległość modelu pajęczynowego 
pacjenta od modeli pajęczynowych jednostek 
chorobowych pozwala wyznaczyć ranking 
prawdopodobieństw wystąpienia poszczegól-
nych chorób.  

Jednostka chorobowa, dla której obliczona 
suma odległości jest największa, charakteryzuje 
się najwyższym prawdopodobieństwem wy-
stąpienia. Analogicznie najmniejsza wartość 
równoznaczna jest z najniższym prawdo-
podobieństwem zachorowania na daną chorobę. 

Model stanu zdrowia
pacjenta 

Model jednostki 
chorobowej nr 1 

Model jednostki 
chorobowej nr 2 
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Dla powyższego przykładu otrzymano na-
stępujący ranking: 
• choroba nr 3 
• choroba nr 4 
• choroba nr 2 
• choroba nr 1. 
Dla ustalenia poprawnej diagnozy medycznej 
analiza przeprowadzona w zaprezentowanym 
przykładzie powinna uwzględniać zarówno 
stwierdzone symptomy chorobowe, czynniki 
ryzyka jak i uzyskane parametry badań 
medycznych. Rezultatem takiej analizy powinno 
być otrzymanie trzech rankingów: 
• ranking możliwych chorób wynikających ze 

stwierdzonych symptomów chorobowych 
• ranking możliwych chorób wynikających ze 

stwierdzonych czynników ryzyka 
• ranking możliwych chorób wynikających  

z uzyskanych parametrów medycznych. 
Subiektywnej ocenie lekarskiej należy oddać to, 
który z otrzymanych rankingów będzie stanowił 
najwyższą wartość w procesie diagnozowania 
medycznego. Z medycznego punktu widzenia 
ranking powstały w wyniku analizy parametrów 
medycznych posiada najwyższą wagę w procesie 
diagnozowania. 
 
5. Podsumowanie 
 
Przedstawione w tym artykule rozważania 
dotyczą możliwości wykorzystania modeli 
pajęczynowych w diagnostyce medycznej. 
Graficzna prezentacja stanu zdrowia pacjenta 
oraz jednostek chorobowych pozwala na 
przeprowadzenie analizy jakościowej 
modelowanych obiektów.  

Przedstawione w artykule obiekty opisane 
zostały zbiorami symptomów chorobowych, 
czynników ryzyka i parametrów medycznych. 
Duża liczność powyższych zbiorów nie utrudnia 
w znaczący sposób interpretacji graficznej, która 
stanowi podstawę do implementacji systemu 
wspomagającego pracę personelu medycznego 
na gruncie diagnostyki medycznej. Niewątpliwie 
dużą zaletą przestrzeni pajęczynowych jest 
możliwość stworzenia wielokryterialnego 
modelu w przestrzeni dwuwymiarowej. Jako 
typowe narzędzie analityczne pozwala na 
badanie zależności pomiędzy modelowanymi 
obiektami z uwzględnieniem różnego rodzaju 
charakterystyk. Dużą część artykułu poświęcono 
metodzie analizy wzajemnej odległości modeli 
pajęczynowych. Jest ona jedną z wielu metod 
interpretacji zależności pomiędzy tymi graficz-
nymi reprezentacjami obiektów. Pomocna  
w procesie ustalania diagnozy medycznej może 
być także analiza charakterystyk powierzch-

niowych (wspólne obszary poszczególnych 
modeli pajęczynowych). 
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The analysis of selected properties of medical patterns cobweb models  
in the medical diagnosis support process 

 
P. DŁUGOSZ  

 
This article demonstrates opportunities of using so-called cobweb modelling method in the process of early 
medical diagnosis. The paper shows how to create n-dimension cobweb model of patient health or disease 
pattern. This model is based on symptoms of disease, risk factors and medical data. The article contains  
a description of a method to analyze the probability of the occurrence of some diseases. As a result, cobweb 
modelling can be used for creating a medical decision support system. 
 
Keywords: n-dimensional cobweb model of the patient health or disease pattern, clinical decision support.  
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History of research on reliability of software began in the early seventies of the last century. A significant 
progress of the work aimed at the construction of a mathematical model of software reliability growth has been 
performed since the first publication devoted to this subject was presented. Analysis of existing literature may 
lead to the conclusion that there is no universal solution which could be applied in every single case. However, 
it is possible to classify existing models, based on their characteristics such as data domain, the way to describe 
faults discovered during testing process, the way to express reliability, or other remaining assumptions, 
including mathematical concepts used in the evaluation process. This article presents an overview of existing 
solutions related to software reliability modelling, focusing on variety of aspects and methods used within this 
process. 
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1. Introduction 
 
History of research on the reliability of software 
began in the early seventies of the last century. 
Pioneers of the new idea were Jelinski together 
with Moranda, Shooman and Coutinho, who 
published results of their work devoted to  
the subject. In those papers, authors aimed at 
constructing a mathematical model, which has 
the ability, based on collected test data, to 
predict future reliability of software under 
analysis. Reliability, according to the 
IEEE/ANSI 982.2 standard, is defined as the 
probability of fault free program execution in 
defined time period and runtime environment.    
It is one of the most important features that 
software may be characterised. Nowadays, it is 
even perceived as a key value affecting customer 
satisfaction, in addition to other important 
factors, such as functionality or performance. 

From the moment when first publications 
concerning software reliability modelling  
and analysis were presented, plenty of new 
papers presenting an entirely new approach to 
the subject or modifying existing solutions have 
been prepared. However, it is still not possible to 
select one particular model, which could be 
treated as an universal one, applicable in every 
single case. It is a consequence of not being 
universal assumptions taken for model 
construction. Due to this fact, it is required to 
select the most suitable solution, basing on 
specific aspects of software under analysis and 
runtime environment conditions. It is not an easy 

task. It often requires many time-consuming 
trials that lead to proper model selection and 
estimation of its parameters. 
 
2. Background Information 
 
Reliability growth models can be divided into 
two main groups. Models from the first group 
introduce metrics for reliability estimation, such 
as the number of code lines, nested loops, 
external references or the number of inputs and 
outputs, that describe the source code. In the 
second group there are models, which are built 
on the basis of statistical correlations between 
data concerning discovered faults and known 
functions, e.g. exponential function. When such 
correlations are found, the known function 
characteristics are used for software behaviour 
prediction in the future. For this reason also, 
these kinds of models are called reliability 
growth models. This approach is much more 
popular within researchers. 

Taking into account the domain, on which 
software reliability growth models operate, two 
categories can be specified. Time domain 
models constitute the widest and also most 
popular group. In these models reliability, 
associated with fault intensity, is defined as  
a function of time. Data domain models 
constitute the second category. In these models 
reliability, in turn, is a function of the program 
execution for defined input data and describes 
the number of successful executions in relation 
to the total number of tries. Researchers pay 
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more attention to time domain models. It is 
worth mentioning that from the perspective of 
software reliability, three different models of 
time can be distinguished: 
• execution time – time, which the central 

processing unit (CPU) spends on program 
execution 

• calendar time – time in general (hours, 
days, weeks, months, years) 

• clock time – time, which elapses from  
the moment of program start, excluding 
periods when hardware, for instance,  
is turned off. 

 
The calendar time was initially the only 

choice made for the proposed models. This fact 
was put into question by Musa. It turned out that 
the application of the execution time instead, 
resulted in the simplification of models and 
allowed obtaining better results. The superiority 
of one approach over the other was also proved 
by Trachtenberg (1985), Musa and Okumoto 
(1984) and Hecht (1981) in their publications. 
Nevertheless, there are models where the 
calendar time is used or the time definition is not 
explicitly specified. In 1987 Musa described 
how results received from modelling can be 
converted depending on different time 
definitions. 

Software reliability growth models define, 
in general terms, the relation between 
occurrences of program failures and main factors 
that have influence on that process. Such factors 
can be, for instance, fault introduction, fault 
removal or properties of runtime environment. 
The main idea behind software reliability 
modelling is to reflect such a relationship that 
the number of failures in a time interval 
decreases or time between consecutive failures 
increases while faults detection and the removal 
process proceeds. This is the dependency that 
every model must take into account. When it is 
done, statistical methods allow prediction of 
future behaviours of the process. This kind of 
knowledge may be used in two different ways. 
Firstly, it can be an indication for additional time 
needed to obtain a required reliability level. 
Secondly, it can be used to determine a future 
reliability level, at the end of the tests phase, 
when the current fault detection rate is sustained. 
By having such information it is possible to 
verify current test plans and introduce required 
modifications in order to achieve the intended 
goal. So, it is possible to estimate the current 
situation and take proper action. 

All measurements, which are made to 
determine the software reliability involve two 

concepts: estimation of reliability coefficients 
and prediction of reliability characteristics.  
The former determine the current reliability on 
historical data basis, using statistical methods. 
The data describe failures from the test phase or 
past software utilization. The main reason for 
these kind of calculations is to obtain the current 
reliability level and to check, if the reliability 
growth model properly reflects the failure 
history – whether it has been well-chosen and 
well-calibrated. Functions, which characterize 
failure occurrence in software utilization, can be 
divided according to the way of how they 
represent these failures: 
• mean value function – determines expected, 

overall number of failures for each moment 
of time 

• failure intensity function – determines rate 
of mean value function changes 

• hazard function – determines probability of 
failure in time interval [t, t + Dt] when there 
was no failure before t (time expressed in 
particular units) 

• mean time to failure (MTTF) function – 
determines expected time when the failure 
occurs; MTTF is also known as mean time 
between faults (MTBF). 

 
Time domain models can be divided into 

two classes, according to data types they use: 
• models, where cumulative number of 

failures in a time interval is important, 
• models, where time between consecutive 

failures is important. 
 

Despite the fact that these approaches are 
different, they do not create a permanent 
division, because there are methods to convert  
a failure description from one form to another. 
This gives a chance to use the specified model 
when we initially do not have data expressed in 
the required way. 

Function, which maps failures history over 
time can be a concave or s-shaped function.  
In the latter case, there is an assumption taken 
that in the beginning of the test process, we are 
dealing with a learning period, when faults 
detection rate is much lower than in later phases. 
Discarding this period of time, functions of both 
types are similar, which means that the faults 
detection rate decreases along with the growing 
number of totally occurred failures (the software 
becomes more reliable). An asymptote of such 
graph might be a line, which corresponds to the 
total number of faults in the program. 

A reliability model is a function described 
by parameters. These parameters must be 
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estimated on a test data basis. Estimation can be 
done by inserting test data into equations, where 
wanted parameters exist. The most popular 
direct method like that is the maximal likelihood 
method. The indirect method assumes matching 
test data with the shape of a function and 
estimation of the parameters through a best fit to 
the curve. The least squares method is the 
leading one here. The maximal likelihood 
method may be very complex because the set of 
many equations is produced and must be solved. 

In 1983 Musa and Okumoto proposed 
models categorization based on their attributes: 
• way to represent time – calendar or 

execution time 
• total number of faults that may appear in an 

infinite period of time – finite or infinite 
• failures distribution in particular time – two 

most important are Poisson and binominal 
distributions 

• shape of failure intensity function. 
The Poisson and binominal distributions 

play the key role for software reliability growth 
models classification. The non-homogeneous 
Poisson process application became the most 
useful and practical choice for software 
reliability modelling. This fact come from many 
experiences. Models based on binominal 
distribution are finite number of faults type 
models, which means they assume that a finite 
number of failures occur in an infinite time. On  
the other hand, models based on the Poisson 
distribution can be developed both as a finite or 
theoretically infinite number of faults models. 

Many models base on the Markov process 
theory. Within this category we can give 
examples, grouped according to failure 
occurrence distribution: 
a) poisson distribution: 

• Crow (1974) 
• Musa (1975) 
• Moranda (1975, 1979) 
• Schneidewind (1975) 
• Goel and Okumoto (1979) 
• Brooks and Motley (1980) 
• Angus (1980) 
• Yamada et al (1983, 1984) 
• Yamada and Osaki (1984) 
• Ohba (1984) 

b) binominal distribution: 
• Jelinski and Moranda (1972) 
• Shooman (1972) 
• Schick and Wolverton (1973, 1978) 
• Wagoner (1973) 
• Goel (1988) 
• Shanthikumar (1981) 
• Littlewood (1981) 

c) other distribution type: 
• Shooman and Trivedi (1975) 
• Kim et al (1982) 
• Kremer (1983) 
• Laprie (1984) 
• Shanthikumar and Sumita (1986). 

 
The most popular in literature and playing  

a key role in studies in the software reliability 
field are exponential models. According to the 
Musa–Okumoto classification, this group 
consists of all finite failure models, where the 
failure intensity function is expressed as 
exponential. Models with binominal distribution 
from this category can be characterized by the 
fact that the hazard function (zT(t) = F) is 
constant in relation to a single fault and it 
depends on number of faults remaining in  
the program ( )( )1−− iN . The failure intensity 
function is exponential ( ) ( )( )ftfNt −⋅= exp1  . 
Models with the Poisson distribution from this 
category can be also characterized by the fact 
that the hazard function (zT(t) = f) is constant  
in relation to a single fault and that time  
to failure caused by such a fault has  
an exponential form ( ) ( )( )fxfNxfx −⋅= exp . 
Both for homogeneous and non-homogeneous 
Poisson processes, the number of failures that 
occur in any, defined time interval, is a random 
variable with the Poisson distribution. For 
models where time between consecutive failures 
is crucial, an exponential distribution is used. 

In the first software reliability models 
developed by Jelinski and Moranda or Shooman, 
time between consecutive failures is described 
by the exponential distribution with the 
parameter, which is proportional to the number 
of faults remaining in the program, e.g. a mean 
time between failures for t is ( )( )1/1 −− iNf , 
where t is any moment in time between 1−i  and  
i-th failure occurrence, f is a proportionality 
coefficient and N expresses the total number of 
faults in the software, when analysis was started. 
When a failure occurs, then the hazard function 
value decreases by the f − constant value. This 
fact shows that each fault removal has the same 
influence on the overall software reliability.  
In the Musa–Okumoto classification, it is  
a model of binominal type. In such models the 
following assumptions are taken:  
• all faults existing in the software have an 

equal influence on the overall reliability. 
Due to this, in every moment of time, 
failure intensity is proportional to the 
number of faults remaining in the program 
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• failure rate is constant between consecutive 
failure occurrences 

• fault detection is an equivalent to fault 
removal and it is not possible to introduce  
a secondary fault at the same occasion 

• software under analysis will be utilized in 
similar conditions to these, where reliability 
estimation is done 

• each fault has the same probability of 
occurrence and has the same negative 
impact on the program, as other errors 

• failures are independent off each other. 
 
The last three assumptions are common for 

other basic models. Examples of models, that 
apart from the notation, are either identical or are 
very close approximations of the exponential 
model, can be models developed by Musa 
(1975), Schneidewind (1975) or Goel  
and Okumoto (1979).  

Another type of models are models using 
the Bayesian theory. These models differ 
substantially in terms of certain deterministic 
findings when compared to models with the 
Markovian and exponential approach. For 
instance, in the exponential approach it is 
assumed, in most cases, that each single fault 
belongs to one, common severity class and has 
the same influence on the failure intensity 
function. The Bayesian approach, however, 
contests this assumption and says that the fault 
significance should be adjustable by a certain 
coefficient in the model (Littlewood, 1981). 
Previously mentioned models use also the 
assumption, that any change in reliability 
estimation shall be done only when a failure 
occurs. The Bayesian theory introduces               
a subjective point of view, e.g. in the case when 
there is no failure at some period of testing, it is 
allowed to grow one's belief about program 
correctness and adjust the software reliability 
estimation accordingly. Therefore, it can be 
concluded that reliability is the function of both 
the number of faults detected and the fault-free 
periods. 

In accordance with the belief that different 
faults have different impact on program 
reliability, the total number of faults is not so 
important as their severity is. Such an approach 
seems to be more adequate from a practical point 
of view. If there is, for instance, a program, in 
which few faults are placed in a rarely executed 
part of code and some other program, in which 
there is only one fault, but placed in a very often 
used part of code, then according to the Bayesian 
theory it is not true to say that the latter program 
is more reliable than the first one. More 

important is to look at the entire operation of  
the code, rather than estimating the total number 
of faults contained therein. Due to this fact,  
the mean time to failure (MTTF) value became  
a very important statistic in this approach. Other 
unique attribute of this technique is the use of 
historical data from previous, similar projects to 
estimate reliability of the current software. It is 
automatically a significant difficulty to use such 
data in a smart way. The Littlewood–Verrall 
(1973, 1974) proposal is probably the best 
example of solution within this class. This model 
makes an assumption that the program under 
testing may become less reliable during the 
evaluation than it was before. Due to uncertainty 
of perfect fault removal after each failure, it is 
possible that the new version can be either better 
or worse than the previous one. It is reflected in 
such way that parameters, which define failure 
distribution over a period of time are selected 
randomly. The failures, as in the previously 
described models, are exponentially distributed 
with known failure intensity, but here the 
intensity is random, not constant as before. 
Distribution of the intensity on the basis of 
historical data, may be a gamma distribution. 
Variations of such models are models presented 
by Mazzuchi and Soyer (1988), Musa (1984) or 
Keiller et al (1983). 

Every conventional model may become  
a Bayesian model, if at least one of its 
parameters, will be assigned a proper 
distribution. Most of the models with the 
Bayesian theory use an exponential model as  
a starting point, for example Littlewood and 
Verrall (1974), Goel (1977), Littlewood (1980), 
Jewell (1985), Langberg and Singpurwalla 
(1985), Littlewood and Sofer (1987), Becker and 
Camarinopoulos (1990) or Csenki (1990). There 
are also completely new models, like Littlewood 
and Verrall (1973), Thompson and Chelson 
(1980), Kyparisi and Singpurwalla (1984) or Liu 
(1987). The main problem with such models is 
their complexity and difficulty of correct 
distribution choice for parameters. What is more, 
most of the software designers have not enough 
knowledge of statistics to fully understand and 
use such models. Conventional models are far 
more often used in practice. What is common for 
many conventional and Bayesian models is the 
idea that early fault correction have a bigger 
influence on failure intensity than those 
corrections made during later phases. 

As it was mentioned before, proper model 
selection for existing test data is not an obvious 
and easy task. Different models may give 
different predictions, basing on the same failure 



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 10 19−29 (2012) 

 23

data. It is not a unique phenomenon, typical for 
software reliability growth models, but it can be 
observed also in other models, where some 
changeable in time values are evaluated. What is 
more, one model may give reasonable results for 
one failure data set and controversial for other. 
Searching for the best model of software 
reliability began in the late 70s and early 80s of  
the last century. Initial efforts devoted to model 
comparison, conducted by Schick  
and Wolverton (1978), also Sukert (1979), did 
not bring expected results. Basically,  
the problem was in the lack of proper basis of 
failure history and overall acceptance on 
common criteria, which should be used for such 
purposes. The former deficiency was 
complemented successively, with a major 
contribution of Lyu, who in 1996 published fifty 
useful sets of failure history. These sets were 
created under special surveillance and represent 
data related to various applications such as real 
time command and control systems, commercial 
systems or military and space systems. A kind of 
consensus in comparative criteria selection was 
presented by Iannino et al. In 1984 they 
proposed the following criteria:  
• Usefulness of the model for failure 

prediction, basing on known or assumed 
software characteristics, such as code 
metrics estimation or failure history. 

• Usefulness of the model for precise 
estimation of indicators for planning  
and maintaining of software development 
during a project or operation. These 
indicators can be, for example, current 
failure intensity, the time when failure 
intensity reaches a desirable level, amount 
of resources and cost required to reach        
a desirable failure intensity. 

• Quality of model assumptions, for instance, 
data availability, clarity and precision. 

• Usefulness of the model for the software, 
which differs in terms of size, structure, 
function, runtime environment and software 
development life time phase. 

• Model simplicity, for instance, simplicity of 
used concepts, or simple and inexpensive 
way to collect data, or implementation in 
terms of software utility. 

 
Introduction of such categorization, based 

on proposed criteria, in some extent may restrict 
the scope of models suitable for application. 
Nevertheless, there are many aspects that may 
have influence on the process of failure 
occurrence and which are not taken into 
consideration by any of the models. The best 

recommended method of model selection is to 
examine various possibilities for the same failure 
data set. Due to the fact that such a process is 
very time consuming, it has more sense with the 
help of tools, such as CASRE, SMERFS, SRMP 
or SREPT, developed to support user in software 
reliability estimation. 
 
3. Software Reliability Modelling 

Concept Evolution 
 
The theory of software reliability modelling has 
been a subject of continuous development over 
the years. New and various proposals have 
appeared. They suggest how existing solutions 
may be enhanced or how new ideas may lead to 
satisfactory results. The recalibration concept 
(Abdel-Ghaly and others, 1986), in other words 
an adaptive prediction, would lead to better 
results. It is a statistical procedure, which allow 
model parameters adjustment according to 
previous failures and, in consequence, giving 
better predictions – reducing the level of model 
“corruption”. Another idea is a linear 
combination of models (Lyu i Nikora, 1991, 
1992), which, even in the easiest form, is 
capable of giving more adequate predictions 
than one, single model. An early prediction 
model based on phases (Gaffney i Davis (1988)) 
suggests the use of fault statistics prepared 
during technical reviews of project requirements 
or code development and implementation, to 
reliability prediction for the test phase and future 
operation. One of the first and well known 
attempts of software reliability prediction in the 
early development phase was the method 
proposed by researchers working for Rome Air 
Development Center (1987). For their model, 
they developed a method of fault density 
prediction, what might be later transformed into 
other types of reliability measurements, like 
failure intensity. In another model proposed by 
Kapur and Garg (1992), dependencies between 
faults in the fault removal process are taken into 
consideration.  

Reliability growth theory for modelling 
uses only data related to failures from the system 
under investigation, while its structure is 
ignored. A closer look at the system architecture 
became more interesting when the component- 
-based production became more popular. 
Evolution of network technologies favoured 
development of distributed systems. Moreover, 
the use of object-oriented programming 
languages, helped logical function separation, 
what together caused that the modularity 
philosophy in software engineering became the 
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most popular approach. The essential meaning is 
fact that in the system under investigation only 
part of the components have been modified or 
written from scratch, and the rest of the 
components remained unchanged. The first 
model taking into account modularity was the 
model developed by Littlewood (1979). This 
idea was further promoted. Smidts and Sova 
(1999) considered modelling, which for software 
reliability prediction takes into account the 
system architecture, based on the requirement 
decomposition to functions and attributes of the 
program.  

Kuball et al (1999) introduced a hierarchical 
model with the Bayesian theory for the failure 
probability prediction of the system based on the 
components. Lyu et al (2002) formulated  
the resource requirements for the testing phase 
of the software based on components as  
a combinatorial optimization problem with 
known costs, reliability, incurred effort and other 
attributes of components. Another papers related 
to this topic were presented by Kubat (1989), 
Gokhale (1998), Ledoux (1999), Yamada (2000) 
or Okamura (2004). Summarizing the 
introduction of structural parameters into the 
reliability engineering process gave other 
opportunities for evolution. 

The software reliability model 
parameterization may also be based on 
alternative origins of information, such as 
metrics developed by early prediction models. 
Other kinds of metrics may concern test cases 
coverage or system load. Piwowarski et al 
(1993) proposed a simple software reliability 
growth model based on test cases coverage 
application. Malaiya et al (1994) presented         
a logarithmic model where test team effort is 
taken into account in relation to test specification 
coverage, what may have direct influence on 
coverage of defects present in a program and so 
the increase of its reliability. Chen et al (2001) 
included test coverage into modelling by 
reference to the time of their execution. Fujiwara 
and Yamada (2001) proposed a model that 
includes the characteristic of prepared sets of 
system tests. In particular, it refers to skills  
and knowledge of testers who prepare test cases. 
Longer experience leads to the extension of the 
fault scope that potentially may be discovered 
with use of a selected test case group. It is worth 
mentioning that in accordance with software 
reliability engineering assumptions, test ceases 
should be prepared so that they reflect the 
operational profile of the investigated system. 
The operational profile is defined as a set of 
software operations, together with the 

probability of their occurrence. An operation is   
a set of calls which, in most cases, requires 
similar computing.  

A test case coverage aspect is related with 
modelling taking into account code coverage. 
The coverage is understood here as an execution 
of selected instructions of the program or 
passing functional paths at least once. Such 
information is further combined with the failure 
data. Models introducing such an idea were 
presented by Fujiwara and Yamada (2002), 
Malaiya (2002), Pham and Zhang (2003) or 
Inoue and Yamada (2004). 

Another approach is modelling quality 
metrics (dependent variables) on the basis of 
their relationship with other, independent 
variables, such as code size, data size, code 
complexity, operators, operands etc. They are 
later used for predictions of software reliability 
and quality. Agresti and Evanco (1992) 
attempted to create a model for fault density 
prediction on the basis of characteristics from 
the development process for the Ada language. 
Gokhale and Lyu (1997) used a regression tree 
analysis technique for relationships 
establishment between dependent and 
independent variables. Schneidewind (2000) 
developed a method for software examination 
giving the ability to recognize, which modules 
are fault-prone and which are not. This 
information may be used for quality controlling 
purposes and future maintenance. Another 
example is the use of data in terms of cyclomatic 
complexity of the code, or number of code lines, 
in connection with fault data. This idea was used 
for reliability prediction of software prepared for 
satellite control (NASA JM1) by NASA. The 
model used for that analysis was described by 
Schneidewind (2008).  

An interesting area for scientific researches 
devoted to software reliability estimation are 
also simulation techniques. Von Mayrhauser et 
al (1993) conducted an experiment to verify  
the nature of relations between program faults  
and its structure and they proposed a technique 
for reliability prediction. Tausworthe and Lyu 
(1996) proved that the Monte Carlo simulation 
technique is useful for software reliability 
prediction. They established a simulation 
technique allowing the modelling of a complete 
cycle of software development, including fault  
and failures life time cycle. Gokhale et al (1998) 
enhanced this technique further for reliability 
analysis of systems based on components, for 
various architectures and configurations.  

The simplest assumption of research on  
the process of faults detection and removal is 
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that the similar scale of effort and test strategy 
are required for various faults detection. 
Practically, this might be untrue. To reflect that 
differentiation, faults might be classified into 
separate categories, each group of faults of 
different complexity. In this way, fault detection 
and removal rate of different categories vary. In 
the modified exponential model Yamada (1983) 
assumed two categories of faults. Pham (1993) 
proposed a model with many types of faults. 
Kapur (1995) also introduced such assumptions 
into his model, where time between failures and 
time required for fault removal is dependent on 
fault category. The same author, in another paper 
(2000), proposed the classification of faults to 
different categories based on the time of  
a particular fault detection. Another issue is 
whether the fault detection rate should remain 
constant throughout the testing process. It turns 
out that many factors, such as test strategy, 
changes in a testing environment or in test team 
personnel assignments, including tester 
motivation, have direct impact on faults 
detection and removal process. Any deviation 
may be analyzed using the concept of testing 
time division into intervals, where during each 
interval test strategy and environment remain, 
more or less, unchanged and differ from other 
intervals. The fault detection rate (alternatively 
fault removal rate) in such an interval is constant 
or is a function of testing time and differs from 
analogous quantities in other intervals. This 
concept was initiated by Zhao (1993), and later 
developed by other authors: Chang (2001), Chen 
(2001), Shyur (2003), Zou (2003), Kapur (2006) 
and Gupta (2008). Examples of other models 
introducing modifiable level of testing effort are 
models proposed by Yamada (1991, 1993), 
Bokhari (2006), Kapur (2004), Kuo (2001) or 
Huang (2007).  

Moving away from a total number of faults, 
as an indicator of software reliability, was 
proposed by Sawada and Sandoh (1999). 
According to their vision, testing of software is 
concluded as a series of demonstrative tests 
where information about the number of revealed 
faults and their negative impacts on software is 
collected. It is a sort of prototype testing when 
functionality of the code grows from stage to 
stage. Before each presentation, a fixed limit of 
faults and their consequences is assumed  
and according to received results, the decision 
about prototype acceptance is taken. Some 
additional figures related to risk level of the 
vendor and of the customer are also calculated 
by applying statistical analysis. The concept 
proposed by Japanese researchers is useful, 

especially from the perspective of new 
techniques of software development.  
An example could be the SCRUM, where each 
stage, called a sprint, aim to produce complete, 
up to some point, program version, which may 
be presented to a customer. 

For typical software reliability growth 
models, failure history, collected in past test 
phases, is very important. This information 
might not be representative due to changes in the 
test environment, differentiated test strategy etc. 
Xie, Hong and Wohlin (1997) presented  
a method of ”exponential smoothing”  
a technique application for reliability prediction. 
In their approach, much higher importance for 
estimations is the current information. This 
allows elimination of negative influence of the 
premature test phase, when the system is not 
stable yet. Additional advantages of this model 
are intuitive parameters and low requirements on 
time consuming calculations.  

Typical reliability growth models are used 
for failure process modelling under the 
assumption, that fault removal is immediate and 
reliable, which means that imperfect fault 
correction and new faults introduction is not 
taken into account. Such an assumption is far 
away from reality when it comes to software 
development. That is why researchers started to 
look into this phenomenon, introducing elements 
of faulty correction. Initiators of the idea of 
imperfect debugging were Goel (1985) and 
Kapur with Garg (1990). Initiators, who 
introduced fault generation (perfect fault 
correction but, at the same time introducing new 
faults) were Ohba and Chou (1989). Later, this 
approach was further developed by Yamada 
(1992), Kapur (1996), Pham (2000, 2006), 
Shneidewind (2001), Shyur (2003) or Chatterjee 
(2004). In practice, there are two reasons of 
imperfect debugging. First, it is the impossibility 
of perfect fault removal, because a mistake 
probability always exists (Goel-Okumoto – 
1979, Yamada – 1993). Second, by analogy, it is 
the introduction of new faults, because it is 
likely to happen. It can also be assumed, that the 
total number of program faults is an increasing 
function of time (Ohba-Chou – 1989, Yamada – 
1992, Pham-Zhang – 1997). There are examples 
of researches linking both reasons mentioned 
above (Zeephongsekul – 1994, Pham – 1995). 
Time and effect analysis related to debugging 
creates another process. In this case, the model 
should take into account data from fault 
detection and fault removal process. The process 
of fault removal can be regarded as  
a delayed process of fault detection, since the 
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fault can be fixed only after its detection, so it 
can be e.g. the non-homogeneous Poisson 
process. The delay reflects a time required for 
fault correction, which can be a constant or 
random value. 

Models, which assume a probabilistic 
character of the fault detection process were 
criticized by Cai (1991). He claimed, that 
software uniqueness should determine 
applicability of fuzzy logic for reliability 
modelling, because such a process is fuzzy due 
to its nature. The argument for this theory is that 
a debugging process cannot be recurrent in terms 
of probability theory and none, even large, set of 
samples does not guarantee possessing enough 
amount of information for good prediction. The 
model introducing this new approach, the model 
of Cai-Wen-Zhang, was proposed in 1993 
Elements of fuzzy sets theory were used later 
also by Utkin and Gurov (2002). They also take 
into account the imperfect debugging and 
removal of faults, which are related. Cai, in 
another of his papers (2006), put into question 
the non-homogeneous Poisson process (NHPP) 
applicability as a method for fault detection 
process description. In the case when 
applicability of Poisson process is assumed, the 
expected value and variance of the number of 
failures up to time t are equal, according to 
Poisson distribution properties. Cai presented 
results from the experiment conducted on 
software with known number of faults. It turned 
out that the estimation for the expected value 
and variance were far different, what can be 
regarded as proof against assumption about 
NHPP applicability. In the same paper the 
Markovian approach, used almost as often as 
Poisson theory, was also criticized. According to 
this approach, passing between two consecutive 
states during program execution, where in case 
of reliability analysis the transition is done at the 
moment of failure, is a Markov process 
realization. On an experiment basis, some gaps 
in this hypothesis were found. Revealed 
inaccuracies do not cause the need for 
abandoning of a popular techniques, but it only 
show, that described techniques do not have  
a universal character.  

In models using NHPP, the failure intensity 
function is a continuous function of time.  
The general argument for NHPP applicability is 
its simplicity. The main information here is an 
expected value of software failures. Continuity 
assumption is unreal, because the debugging 
process causes time gaps. Moreover, software is 
not wearing out, so when it is not modified, then 
its failure susceptibility does not change. That is 

why failure intensity for periods between 
consecutive debugging sessions should be 
constant. Imperfection of models with finite 
number of faults and the non-homogeneous 
Poisson process theory features for some failure 
data sets, resulted in the need for finding models 
with some other theory application. That was  
the background for, inter alia, models using  
loglogistic (Gokhale and Trivedi), or 
hypergeometrical distribution (Hou – 1995, 
Tohma – 1989). 

Another emerging element in  
the construction of software reliability growth 
models are neural networks. The first, who 
introduced this idea was Karunanithi (1991). 
Later, other researching results on the same field 
were presented by Khoshgoftar (1992, 1993, 
1996), Guo and Lyu (2000), Cai (2001), Tiang 
(2004), Su (2005, 2007) or Kapur (2008). Neural 
network models were used to determine software 
quality attributes, such as reliability, or to detect 
fault-prone code. Some authors also introduced 
in their research fault severity classes or 
imperfect debugging and they also applied 
various architecture of the neural network.  
A neural network has the capability to give 
realistic results, basing on sophisticated and not 
precise input information. It is a perfect 
mechanism for failure process analysis, 
especially when simplifying assumptions are 
eliminated and the process becomes unintuitive 
for human perception. Experience showed that 
this is a good alternative for typical parametric 
models.  

Markovian models were created on the 
basis of the assumption that detection of a new 
fault during the debugging session is dependent 
on the current software state. Previous states, 
related to already detected faults, may not be 
taken into account, so it is a memory-less 
process. Various assumptions taken for model 
parameters led to different models development: 
Jeliński-Moranda (1972), Moranda (1979), 
Littlewood-Verral (1973) or Gaudion (1994, 
1999). Reliability related figures usually concern 
consecutive times between failures or 
cumulative numbers of failures in a particular 
moment. The information, whether the fault 
correction took place just after fault detection or 
if correction was trivial or complex, is usually 
not mentioned, while it might be a useful input 
for the reliability modelling process. This point 
of view is adapted in models where theory of 
hidden Markov models is used, e.g. the model 
proposed by Durand and Gaudoin (2003, 2005). 

A relatively new approach is the use of the 
mixed Poisson distribution for software 



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 10 19−29 (2012) 

 27

reliability modelling. In general, well known 
models with NHPP theory (Goel-Okumoto, 
Yamada, Ohba-Osaki) are based on stochastic 
counting processes, describing defects 
discovered during the test phase. However, the 
debugging process is not so simple to describe it 
in such way, due to the fact of fault 
dependencies. In this context, Markovian 
processes are an alternative, but from  
the standpoint of statistical calculations, it is  
a real disadvantage. The modified NHPP model 
might give better results. 

 
4. Summary 
 
Software reliability growth models are generally 
used for establishing the current reliability and 
predicting future reliability of software. 
Information obtained from software reliability 
modelling might be useful for many cases where 
decision related to cost analysis, resource 
allocation or release date, must be taken during 
software development phases. Among 
techniques having the greatest influence on 
software reliability modelling, the non-
homogeneous Poisson process should be 
highlighted as the one playing an important role. 
Especially the model created by Goel and 
Okumoto (1979) must be mentioned here. Some 
researches proved that models with simple 
implementation can be as good as those, which 
are complex, and which include many important, 
additional aspects.  

Today some opinions are that reliability 
growth models developed at the time when the 
waterfall philosophy was the dominated one in 
software development, are not so useful for new, 
agile techniques. It is caused by the fact that it is 
difficult in the estimation of model parameters, 
mainly due to lack of suitable data.  

A natural conclusion from observing the 
reliability growth during the testing phase is that  
the longer the software is being tested the better 
the quality can be assured. However, 
overzealous testing is pointless, because it 
causes project costs to grow and postpones the 
moment of product release. Short time-to-market 
is a very important indicator for customers 
today. In dynamically changing conditions and 
needs of the market, producing even the most 
reliable software, but not following scheduled 
time frames, is not worth spending money, 
because customers start to locate their point of 
interest somewhere else. It is a big challenge for 
software production companies, where, for 
instance, old processes of development must be 
replaced by new processes that reflect the 

current market requirements more. On the other 
hand, releasing software with major faults  
in functionality, which are discovered too late, 
because in the customer environment, is  
a serious loss for company. Such faults are much 
more expensive because, apart from money, they 
lower the level of trust in  the vendor and spoil 
company’s reputation. It is difficult to make the 
correct decision on the time of software release 
and its readiness for the market. Researches 
devoted to the optimal release time problem 
were conducted by Yamada (1985), Brown 
(1989), Ohtera and Yamada (1990), Ehrlich 
(1993), Hou (1997), Pham (1999, 2004), 
Rinsaka (2004) or Huang (2006).  

In conclusion, it is worth mentioning  
a quote of one statistician, who had a significant 
contribution to reliability analysis. George E.P. 
Box once said that "Generally, all models are 
wrong, but some of them are useful." 
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Modele wzrostu niezawodności oprogramowania 
 

R. PEŁKA 
 

Historia badań nad niezawodnością oprogramowania sięga lat 70. ubiegłego wieku. Od momentu pojawienia 
się pierwszych publikacji poświęconych tej tematyce nastąpił znaczący rozwój i postęp prac mających na celu 
między innymi budowę matematycznego modelu umożliwiającego badanie wzrostu niezawodności 
oprogramowania w procesie jego testowania. Analizując dostępną literaturę, można dojść do wniosku, że nie 
istnieje rozwiązanie uniwersalne, które dałoby się zastosować w każdym przypadku. Możliwa jest natomiast 
klasyfikacja dostępnych modeli ze względu na cechy charakterystyczne poszczególnych rozwiązań, takie jak 
dziedzina danych, sposób opisu błędów pojawiających się w procesie testowania, sposób opisu niezawodności 
czy też pozostałych założeń, w tym narzędzi matematycznych wykorzystywanych w procesie ewaluacji. 
Artykuł ten przedstawia przegląd istniejących rozwiązań modelowania niezawodności oprogramowania, kładąc 
nacisk na różnorodność aspektów oraz metod wykorzystywanych w tym procesie.  

 
Słowa kluczowe: modelowanie, oprogramowanie, niezawodność oprogramowania. 
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Czy sieci rządzą światem? Od Eulera do Barabasiego 
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W pracy poruszono problem różnorodnych zastosowań modeli i metod teorii grafów i sieci. W szczególności 
zwrócono uwagę na cechy charakterystyczne współczesnych sieci rzeczywistych. Przeanalizowano, w jaki 
sposób modeluje się te sieci, jakie mają własności i co z tego wynika. Poruszono algorytmiczne aspekty sieci 
złożonych ukierunkowane na złożoność obliczeniową metod wyznaczania wartości charakterystyk sieci. 
Kilkanaście interdyscyplinarnych przykładów rzeczywistych sieci zilustrowało opisywane własności sieci. 
We wnioskach opisano tendencje rozwojowe współczesnej teorii grafów i sieci, zwłaszcza w kontekście 
modelowania ewolucji sieci złożonych. 

 
Słowa kluczowe: sieci złożone, systemy złożone, bezskalowość, małe światy, zastosowania sieci złożonych, 
algorytmiczne aspekty sieci złożonych. 
 
1. Wprowadzenie 
 
Pytanie tytułowe, choć postawione w sposób 
dość filozoficzny, jak okaże się w dalszej części 
artykułu, z filozofią ma niewiele wspólnego,  
za to bardzo dużo z jednym z działów 
matematyki dyskretnej oraz obserwacją świata 
rzeczywistego. Autor, podpierając się szeregiem 
różnych przykładów praktycznych oraz 
wynikami najnowszych obserwacji i badań, 
postara się zasugerować Czytelnikowi od-
powiedź na to pytanie. 

Jednym z działów matematyki dyskretnej 
jest teoria grafów i sieci, która bardzo prężnie się 
rozwija, a z racji swoich interdyscyplinarnych 
zastosowań znajduje szerokie uznanie w świecie 
nauki i praktyki [6], [8]. 

Podstawowe problemy teorii grafów  
i sieci oraz ich zastosowania opisano poniżej: 
• problemy kolorowania grafów: har- 

monogramowanie, układanie planów, 
szeregowanie zadań, kolorowanie map  
i inne 

• problemy dróg ekstremalnych: planowanie 
podróży, wyszukiwanie najkrótszych tras, 
routing, sieci semantyczne i inne 

• problemy analizy sieci PERT, GERT: 
analiza złożonych przedsięwzięć 

• problemy przepływów: przepływy  
w sieciach (komputerowych, gazowych, 
wodociągowych, itp.) i inne 

• problemy przydziałów: przydziały 
częstotliwości, pracowników do maszyn, 
kojarzenie małżeństw i inne 

• problemy podobieństwa grafów: rozpo-
znawanie wzorców strukturalnych, 
wyszukiwanie synonimów w bazach 
danych (słownikowych), wyszukiwanie 
podobnych stron WWW, ontologie 

• analiza sieci złożonych: Internet, sieci 
społeczne, biologiczne, komputerowe, 
transportowe, energetyczne i inne. 

 
Interdyscyplinarność zastosowań modeli i metod 
teorii grafów i sieci (widoczna szczególnie  
w opisie ostatniej grupy zastosowań) skłania do 
bliższego przyjrzenia się tej tematyce oraz 
wypracowania odpowiedzi na pytanie tytułowe. 
Artykuł zorganizowany jest w następujący 
sposób. W rozdziale 2 krótko zaprezentowano 
genezę grafów. Rozdział 3 zawiera szereg 
przykładów współczesnych sieci, wraz z krótkim 
opisem sposobu ich powstawania. W rozdziale 4 
opisano charakterystykę systemów złożonych, 
które modeluje się z wykorzystaniem sieci 
złożonych, o pewnych specyficznych włas-
nościach. Rozdział 5 zawiera dalsze przykłady 
sieci rzeczywistych zaskakujące swą oryginal-
nością i dziedziną zastosowań. W rozdziale 6 
opisano przykłady projektów realizowanych  
na Wydziale Cybernetyki WAT, w których 
wykorzystano modele sieciowe. Artykuł kończą 
wnioski oraz opis trendów rozwojowych teorii 
grafów. 
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2. Krótka historia teorii grafów 
 
Za ojca teorii grafów uchodzi szwajcarski 
matematyk i fizyk Leonhard Euler (1707−1783), 
który w roku 1736 sformułował tzw. problem 
mostów królewieckich [11], używając przy tym 
pierwszy raz specyficznego modelu, który na-
zwany został grafem.  

Rzeka Pregoła przepływająca przez 
Königsberg (przedwojenny Królewiec, obecnie 
Kaliningrad) dzieliła miasto na cztery obszary 
(a, b, c, d), jak na rysunku 1. Jednocześnie 
istniało siedem mostów, które pozwalały przejść 
na drugą stronę rzeki z jednego z tych czterech 
obszarów. 

Pytanie, które postawił Euler, było 
następujące: czy można zaplanować trasę 
przejścia przez miasto, wychodząc z któregoś 
obszaru, w taki sposób, aby przejść przez  
każdy most dokładnie jeden raz? [11], [35]. 
Euler zaproponował, aby przedstawić sytuację  
w Königsbergu z rysunku 1 za pomocą 
specyficzenego modelu matematycznego, który 
nazwany został grafem (rysunek 2). 
 

 
 
Rys. 1. Fragment mapy Königsberga z 1736 r. wraz  

z zaznaczonymi siedmioma mostami 
Źródło: opracowanie własne na podstawie 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Konigsberg_ 
bridges.png 

 

 
Rys. 2. Uproszczony model sytuacji  

z rysunku 1 (po lewej) 
i jego reprezentacja grafowa (po prawej) 

Źródło: opracowanie własne 
 
Najogólniej rzecz ujmując, definiuje się dwa 
podstawowe rodzaje grafów [6], [8]: graf 
skierowany i nieskierowany. 
 
 
 

Graf skierowany (ang. directed graph) Gs: 
,sG V A

A V V
=

⊂ ×
   (1) 

Graf nieskierowany (ang. undirected graph) G: 

{ }{ }
,

,

G V E

E x y V

=

⊂ ⊂
  (2) 

gdzie:  
V − zbiór wierzchołków grafu (ang. set of nodes, 
vertices),  
E − zbiór krawędzi grafu (ang. set of edges),  
A − zbiór łuków grafu (ang. set of arcs) − 
nazywanych czasami krawędziami 
skierowanymi.  
Niech |V| = N, |E| = M (|A| = M). 
Zgodnie z powyższymi definicjami krawędź 
grafu definiowana jest przez podzbiór dwu-
elementowy zbioru wierzchołków (kolejność 
elementów w podzbiorze nieistotna − własność 
zbioru), natomiast łuk grafu przez parę uporząd-
kowaną wierzchołków (kolejność elementów  
w parze istotna − własność pary uporząd-
kowanej). 

Euler do swoich rozważań wykorzystał graf 
nieskierowany, w którym wierzchołki reprezen-
towały owe cztery obszary miasta, a krawędzie 
(reprezentujące mosty) występowały między 
tymi parami wierzchołków (obszarów), które te 
mosty łączyły (rysunek 2). 

Pytanie Eulera w języku teorii grafów 
można sformułować następująco: czy w grafie  
z rysunku 2 istnieje droga1 lub cykl2 Eulera3? 
 
Euler sformułował problem i udowodnił tezę,  
że warunkiem koniecznym do istnienia  
w grafie cyklu Eulera jest, aby wszystkie wierz-
chołki w grafie miały parzysty stopień4 
(dodatkowo, jeżeli istnieją dokładnie dwa 
wierzchołki o nieparzystym stopniu, wówczas  
w grafie istnieje droga Eulera, w takiej sytuacji 

                                                 
1 Droga (ang. path) w grafie to ciąg naprzemienny 
wierzchołków i „stykających” się z nimi krawędzi (lub 
wychodzących z nich łuków), który rozpoczyna się  
w podanym wierzchołku początkowym xp, a kończy  
w podanym wierzchołku końcowym xk, przy czym 
krawędzie (łuki) nie mogą się powtarzać. Dodatkowo po 
łukach możemy się poruszać wyłącznie zgodnie z ich 
zwrotem. 
2 Cykl (ang. cycle) w grafie to taka droga, która rozpoczyna 
się i kończy w tym samym wierzchołku. 
3 Droga (cykl) Eulera (ang. eulerian path, cycle) to taka 
droga (cykl), która zawiera wszystkie krawędzie (łuki) 
grafu. 
4 Stopień wierzchołka (ang. node degree) jest to liczba 
wszystkich gałęzi (krawędzi i łuków), którymi dany 
wierzchołek połączony jest z innymi wierzchołkami 
(czasami mówi się o liczbie sąsiadów wierzchołka). 

b 

d 

a 
c 
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jeden z tych dwóch wierzchołków jest 
początkiem tej drogi, a drugi końcem). Nie  
podał jednakże algorytmu rozwiązania sfor-
mułowanego przez siebie problemu. 

W 1873 r. ukazała się praca Carla 
Hierholzera [15], już po jego śmierci, w której 
podał on dowód na to, że każdy graf spójny,  
w którym każdy wierzchołek ma parzysty 
stopień − posiada cykl Eulera (sformułował  
i udowodnił zatem warunki wystarczające do 
istnienia cyklu Eulera). W pracy tej Hierholzer 
podał również pierwszy algorytm wyznaczania 
takiego cyklu (Euler algorytmu nie podał). 

Wracając do problemu mostów królewiec-
kich, z tezy Eulera wynika, że nie istnieje 
rozwiązanie tego problemu (wszystkie cztery 
wierzchołki mają nieparzysty stopień). Gdyby na 
rysunku 2 nie było mostu przekreślonego 
przerywaną linią, wówczas istniałaby możliwość 
zaplanowania trasy przejścia w taki sposób, aby 
każdy most odwiedzić dokładnie jeden raz 
(liczba wierzchołków grafu o nieparzystych 
stopniach byłaby równa 2, tzn. wierzchołki b, d; 
jeden z nich byłby wierzchołkiem początkowym 
drogi, a drugi końcowym). Droga ta mogłaby 
wyglądać następująco: b − (b, a) − a − (a, d) − d 
− (d, c) − c − (c, b) − b − (b, c) − c − (c, d) − d. 
Grafy eulerowskie5 wykorzystywane są m.in.  
w bioinformatyce do rekonstrukcji sekwencji 
DNA z jej fragmentów [24], w problemie 
chińskiego listonosza, w przemyśle do 
planowania ruchu (trasy) ramion automatów 
przemysłowych [16], itd. 

Warto jeszcze tylko zaznaczyć różnicę 
formalną między pojęciami graf i sieć. Sieć 
definiuje się jako graf opisany ilościowo 
(ważony), tzn. taki, w którym na wierzchołkach 
i/lub na krawędziach/łukach opisano jakieś 
funkcje, które mają interpretację zależną od 
rodzaju obiektu modelowanego przez sieć (np.  
w sieci transportowej: czas przejazdu po odcinku 
drogowym modelowanym przez krawędź/łuk, 
długość tego odcinka, itp.). Często potocznie, 
choć z formalnego punktu widzenia niepo-
prawnie, używa się zamiennie pojęć graf  
i sieć. W dalszej części artykułu, tam gdzie nie 
będzie to prowadzić do nieporozumień, 
będziemy używać zamiennie pojęć graf i sieć, 
pamiętając jednak, że graf opisuje wyłącznie 
strukturę jakiegoś obiektu (systemu) 
rzeczywistego, a sieć oprócz struktury opisuje 
charakterystyki ilościowe tego obiektu 
(systemu). 

                                                 
5 Graf eulerowski (ang. Euler graph) to taki, w którym 
istnieje cykl Eulera. Graf półeulerowski (ang. semi-Euler 
graph) to taki, w którym istnieje droga Eulera. 

3. Przykłady współczesnych sieci 
rzeczywistych 

 
W tym rozdziale zaprezentowanych zostanie 
kilkanaście przykładów sieci rzeczywistych  
z różnych dziedzin. Interdyscyplinarność tych 
zastosowań nie jest niczym nadzwyczajnym − 
jest to cecha współczesnego świata, praw, które 
nim rządzą, oraz charakteru zjawisk 
modelowanych za pomocą grafów i sieci. 
 
3.1. Internet 
 
Pierwsza grupa przykładów dotyczy Internetu. 
Na rysunku 3 przedstawiono sieć geolokalizacji  
ok. 5 mln. użytkowników Facebooka (stan  
z grudnia 2010 r.). Każda geolokalizacja re-
prezentowana jest przez biały punkt na rysun- 
ku (jest to jednocześnie wierzchołek w grafie). 
Krawędziami w tym grafie są znajomości 
między dwoma użytkownikami Facebooka. 
Ciekawe jest to, że na rysunku nie umieszczono 
żadnego podkładu mapowego. Zarysy kon-
tynentów, a w niektórych przypadkach  
i państw (np. USA), które są wyraźnie widoczne, 
powstały samoistnie z „chmury” białych 
punktów. 
 

 
 
Rys. 3. Sieć geolokalizacji ok. 5 mln. użytkowników 

Facebooka z grudnia 2010 r.; Źródło: [36] 
 
Na rysunku 4 przedstawiono sieć wy-

branych użytkowników Twittera wraz z ich 
zwolennikami (tzw. followers). Wierzchołkami 
w tej sieci są użytkownicy, a krawędziami 
połączono pary użytkownik-zwolennik 
(follower). Na tym przykładzie bardzo jaskrawo 
widać charakterystyczną cechę tej sieci: 
stosunkowo mało użytkowników ma bardzo 
dużo zwolenników, a zdecydowana większość 
użytkowników ma mało zwolenników. Cecha ta 
została opisana szczegółowo w rozdziale 4.4. 
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Rys. 4. Sieć wybranych użytkowników Twittera wraz 
z ich zwolennikami (tzw. followers); Źródło: [37] 

 
Rysunki 5 i 6 zawierają fragment mapy 

ruchu w Internecie (rysunek 6 dotyczy krajów 
Środkowego Wschodu). Wierzchołki oznaczają 
komputery (routery), a krawędzie łączą te pary 
wierzchołków, między którymi odbywał się ruch 
(przekazywano informacje, pakiety danych itp.). 

 

 
 

Rys. 5. Fragment mapy ruchu w Internecie; 
Źródło: [38] 

 

 
 

Rys. 6. Mapa Internetu dla krajów Środkowego 
Wschodu; Źródło: [50] 

3.2. Transport 
 
Grupa przykładów w tym rozdziale dotyczy 
transportu. Na rysunku 7 przedstawiono sieć 
metra w Paryżu. Wierzchołkami w tej sieci są 
stacje metra, a krawędzie łączą stacje 
sąsiadujące geograficznie ze sobą, które znajdują 
się na trasie określonej linii metra. 
 

 
 

Rys. 7. Sieć metra w Paryżu; Źródło: [39] 
 

Rysunek 8 przedstawia fragment sieci 
ulicznej w São Paulo. Wierzchołkami tej sieci są 
skrzyżowania, a krawędzie (bądź łuki) łączą dwa 
skrzyżowania, między którymi istnieje odcinek 
drogowy. Istotne jest, że w przypadku sieci 
drogowej jako model połączenia występują 
najczęściej łuki, dzięki którym można 
zamodelować odcinki drogowe jedno-
kierunkowe. 
 

 
 

Rys. 8. Sieć uliczna w São Paulo; Źródło: [40] 
 

Na rysunku 9 przedstawiono sieć szybkich 
kolei w Europie (stan na rok 2011). Wierz-
chołkami tej sieci są ważne (największe) węzły 
kolejowe (miasta) w Europie, a krawędzie łączą 
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te wierzchołki, między którymi istnieje linia 
kolejowa. 
 

 
 

Rys. 9. Sieć szybkich kolei w Europie  
(stan na rok 2011); Źródło: [41] 

 

 
 

Rys. 10. Sieć połączeń lotniczych liniami 
niskokosztowymi ze wszystkich polskich portów 
lotniczych (stan na czerwiec 2007); Źródło: [42] 

 
Na rysunkach 10 i 11 przedstawiono 

odpowiednio: sieć połączeń lotniczych liniami 
niskokosztowymi ze wszystkich polskich portów 
lotniczych (stan na czerwiec 2007) oraz sieć 
połączeń lotniczych w USA. Wierzchołkami  
w tej sieci są porty lotnicze (miasta),  
a krawędzie łączą te wierzchołki, między 
którymi odbywają sie loty. Dodatkowo grubość 
krawędzi świadczy o częstości lotów na danym 
kierunku (im grubsza krawędź, tym częstsze 
loty). Zwróćmy uwagę, że w związku  
z tym mamy do czynienia z siecią (jako 
specyficznym grafem), gdyż na krawędziach 
grafu opisano funkcję „częstość lotów” (zamiast 

sterować grubością krawędzi, możemy na 
krawędzi napisać liczbę jako wartość tej 
funkcji). 
 

 
 

Rys. 11. Sieć połączeń lotniczych w USA;  
Źródło: [43] 

 
 
3.3. Biologia 
 
W tym rozdziale zawarto kilka przykładów 
dotyczących biologii. Na rysunku 12 pokazano 
sieć krwiobiegu człowieka. Wierzchołkami  
w tej sieci są przecięcia arterii krwiobiegu oraz 
ważne punkty w organizmie, a krawędziami 
odcinki żył i aort. 
 

 
 

Rys. 12. Sieć krwiobiegu człowieka; Źródło: [44] 
 
Na rysunku 13 pokazano sieć neuronów  
w mózgu. Wierzchołkami w tej sieci są neurony,  
a krawędzie tworzone są przez połączenia 
między neuronami w mózgu. 
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Rys. 13. Sieć neuronów w mózgu; Źródło: [45] 
 

Na rysunku 14 przedstawiono sekwencję 
DNA człowieka. Wierzchołkami w tej sieci są 
proteiny, a krawędzie tworzą te pary protein, 
które są w interakcji ze sobą. 
 

 
 

Rys. 14. Sekwencja DNA człowieka; Źródło: [46] 
 
Na rysunku 15 przedstawiono biologiczne 
aspekty sieci złożonych. Jest to pewne 
uogólnienie rysunku 14, które pokazuje proces 
interakcji między molekułami od pojedynczej 
molekuły aż do sieci oddziaływań wzajemnych.  
 

 
 

Rys. 15. Biologiczne aspekty sieci złożonych;  
Źródło: [47] 

 

3.4. Społeczeństwo 
 
W tym rozdziale podano klika przykładów 
dotyczących społeczeństwa i sieci społecznych. 
Na rysunku 16 pokazano sieć kontaktów 
(znajomości) między postaciami z Nowego 
Testamentu. Wierzchołkami są konkretne osoby, 
krawędzie łączą te pary wierzchołków (osób), 
które bezpośrednio się znały (pojawiła się infor-
macja w Nowym Testamencie o tym, że 
kiedykolwiek te osoby się spotkały). Wielkość 
wierzchołka związana jest z liczbą znajomych 
tego wierzchołka (im większa liczba znajomych, 
tym większy wierzchołek). 
 

 
 

Rys. 16. Sieć kontaktów (znajomości) między 
postaciami z Nowego Testamentu; 

Źródło: [48] 
 

Rysunek 17 prezentuje sieć kontaktów 
(gier) między tenisistami. Wierzchołkami w tej 
sieci są tenisiści, którzy w latach 1968−2010 
kiedykolwiek zajmowali pierwsze miejsce  
w rankingu ATP. Łuk w tym grafie łączy tę parę 
tenisistów (j, i), którzy kiedykolwiek ze sobą 
grali, a gracz i wygrał z graczem j (zwróćmy 
uwagę, że ważny jest zwrot łuku, który reprezen-
tuje sytuację (przegrany −> wygrany)) [25]. 
Grubość łuku świadczy o liczbie przegranych 
gracza j grającego z graczem i (im grubszy łuk, 
tym większa liczba przegranych). Na tej 
podstawie autorzy pracy [25] wnioskują, kto był 
najlepszym tenisistą wszech czasów. 
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Rys. 17. Sieć kontaktów (gier) między tenisistami 
zajmującymi pierwsze pozycje w rankingu ATP  

w latach 1968−2010; Źródło: [25] 
 

Rysunek 18 przedstawia sieć terrorystów, 
którzy przygotowali i wykonali ataki 
11 IX 2001 r. w USA. Wierzchołkami w tej sieci 
są terroryści, a krawędzie łączą te pary 
terrorystów, którzy utrzymywali ze sobą 
kontakty. Szczegółową analizę tej sieci 
przedstawiono w rozdziałach 4.1 oraz 4.5. 
 

 
 

Rys. 18. Sieć terrorystów, którzy przygotowali  
i wykonali ataki 11 września 2011 r. w USA;  

Źródło: [20] 
 

 
Rys. 19. Interakcja między organizacjami (firmami)  

i lokalnymi mediami; Źródło: [34] 

Na rysunku 19 przedstawiono sieć zależności 
(interakcji) między organizacjami (firmami)  
a lokalnymi mediami. Wierzchołkami w tej sieci 
są organizacje i różne media lokalne (prasa, TV, 
radio, Internet), a krawędzie łączą te pary 
mediów lub/i organizacji, które ze sobą 
współpracują, wymieniają się informacjami [34]. 
 
4. Modelowanie i analiza systemów 

złożonych 
 
Przeglądając przykłady sieci rzeczywistych 
przedstawione w poprzednim rozdziale, można 
zadań sobie następujące pytanie:  
 
Jakie są cechy wspólne wszystkich przed-
stawionych sieci? 

 
Otóż okazuje się, że modelują one tzw. systemy 
złożone. Systemy złożone otaczają nas (są nawet 
w nas samych: rysunki 12, 13, 14). Pojęcie 
systemu (układu) złożonego nie dotyczy jedynie 
potocznego określenia systemu, którego 
funkcjonowanie jest dla nas skomplikowane 
(złożone). Systemy/układy złożone mają  
pewne ciekawe własności, potwierdzane  
w praktyce [14]: 
• wrażliwość na warunki początkowe lub 

małe zakłócenia 
• mnogość interakcji między różnymi ich 

komponentami 
• ich własności nie da się w prosty sposób 

przewidzieć, badając własności ich 
odrębnych komponentów 

• ciągle ewoluują i rozwijają się (dynamika). 
Badanie sieci złożonych, które modelują układy 
złożone, jest młodym i aktywnym obszarem 
badań naukowych, w dużej mierze in-
spirowanym przez empiryczne badania 
rzeczywistych sieci, np. społecznych6. Jak okaże 
się w dalszej części artykułu, wszystkie sieci 
opisane w rozdziale 3 mają takie własności, 
które pozwalają je zakwalifikować do sieci 
złożonych. 
 
4.1. Miary charakterystyk sieci 
 
Powstaje zasadnicze pytanie: w jaki sposób 
mierzyć charakterystyki sieci? Sposób tego 
pomiaru powinien umożliwiać wydobycie takich 
cech sieci, które są istotne z punktu widzenia 
analizy systemu złożonego. Zaproponowano 
definicję tzw. miar centralności wierzchołków 

                                                 
6 Sieci społeczne to takie sieci, które opisują związki 
(interakcje) między członkami pewnych społeczności. 
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[14] opisanych poniżej, które mierzą pewne 
cechy charakterystyczne wierzchołków sieci, 
jednocześnie określając, który wierzchołek jest 
najważniejszy w sieci z punktu widzenia 
określonej miary. 
 
Znormalizowany stopień dci (ang. degree) 
wierzchołka i: 

1
i

i
kdc

N
=

−
,   (3) 

 
gdzie: ki oznacza stopień wierzchołka i  
w grafie G. 
Najwyższą wartość tej miary uzyskuje 
wierzchołek, który ma największy stopień  
(a zatem ma najbardziej liczne sąsiedztwo). 
 
Promień rci (ang. radius) wierzchołka i: 

 
1

maxi
ijj V

rc
d

∈

= ,   (4) 

 
gdzie: d

ij
 – długość najkrótszej drogi w grafie G 

między wierzchołkami i oraz j (długość drogi  
w grafie między wierzchołkami i oraz j = liczba 
krawędzi na drodze z i do j). 
Najwyższą ocenę uzyskuje wierzchołek, który 
jest możliwie najbliżej wszystkich najbardziej 
wysuniętych wierzchołków sieci (odległość 
dzieląca go od najdalszego wierzchołka jest 
najmniejsza). 
 
Bliskość cci (ang. closeness) wierzchołka i: 
 

1
i

ij
j V

Ncc
d

∈

−=
∑

,   (5) 

Wedle tej miary wierzchołek jest tym bardziej 
centralny, im jest średnio bliżej wszystkich 
innych wierzchołków sieci. W efekcie miara ta 
pozwala stwierdzić, który z dowolnych dwóch 
wierzchołków wymaga mniej kroków, aby 
„skomunikować” się z dowolnym innym 
wierzchołkiem sieci. 
 
Pośrednictwo bci (ang. betweenness, load) 
wierzchołka i: 

, ,

,

( 2)( 1)

l i k

l V k l V l k
i

p
p

bc
N N

∈ ≠ ∈=
− −

∑ ∑
  (6) 

 
gdzie: p

l,i,k
 – liczba dróg w grafie G między 

wierzchołkami l oraz k przechodzących przez i. 

Miara ta definiowana jest jako ułamek liczby 
najkrótszych dróg łączących dwa dowolne 
wierzchołki sieci, które zawierają dany 
wierzchołek. Zazwyczaj wartości tej miary 
normalizuje się poprzez uwzględnienie 
maksymalnej możliwej liczby najkrótszych dróg 
w grafie będącym grafem pełnym7. 
 
Współczynnik gronowania (klasteryzacji) gci 
(ang. clusterization) wierzchołka i: 
 

2 ,  1
( 1)

i
i i

i i

Egc k
k k

= >
−

, (7) 

 
gdzie: E

i
 – liczba krawędzi między sąsiadami 

wierzchołka i. 
Miara ta opisuje „prawdopodobieństwo”, że 
pierwsi (tzn. najbliżsi) sąsiedzi8 wierzchołka i są 
również swoimi pierwszymi sąsiadami.  
Okazuje się, że ta miara ma bardzo ciekawą 
interpretację socjologiczną. Podczas kształ-
towania się sieci społecznych dochodzi do 
efektu gronowania się (grupowania) ludzi  
o podobnych poglądach, zainteresowaniach itp. 
Na nasze stosunki z innymi osobami mogą 
wpływać również osoby trzecie. Z tego powodu 
socjologowie analizujący interakcje w sieciach 
społecznych zaczęli badać również stosunki 
między trzema osobami. Relacje wewnątrz 
takiego trójkąta są znacznie bardziej złożone  
i mogą prowadzić do ciekawych wniosków. 
Współczynnik gronowania odzwierciedla taką 
właśnie sytuację, w której zliczamy stosunek 
trójkątów9 występujących w sieci, do wszystkich 
trójkątów mogących potencjalnie występować. 
Przykładem takiego trójkąta jest podgraf 
zbudowany na wierzchołkach o numerach: 9, 10, 
11 z rysunku 20. 

                                                 
7 Graf pełny to taki graf, w którym każdy wierzchołek 
połączony jest z każdym z pozostałych. W grafie o N 
wierzchołkach możemy mieć N(N-1) takich połączeń. 
8 Potocznie pierwszymi sąsiadami danego wierzchołka 
nazywa się te wierzchołki, które są z nim połączone 
bezpośrednio krawędzią (łukiem). Dalszymi (drugimi, 
trzecimi, itd.) sąsiadami nazywa się te wierzchołki,  
z którymi dany wierzchołek połączony jest pośrednio 
poprzez swoich sąsiadów (bliższych i innych dalszych). 
9 Trójkąt w grafie (sieci) to taka jego część (podgraf) 
składająca się z trzech wierzchołków, w której każdy 
wierzchołek z każdym z pozostałych dwóch jest połączony 
krawędzią (łukiem). Inaczej mówiąc, jest to tzw. klika  
w grafie (podgraf, w którym każdy wierzchołek z kliki  
z każdym innym z kliki połączony jest krawędzią)  
o liczności 3. 
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Rys. 20. Przykład grafu do badania miar centralności 
wierzchołków; Źródło: opracowanie własne 

 
Niech graf z rysunku 20 opisuje pewną siatkę 
jedenastu znajomych (wierzchołkami są osoby,  
a krawędzie reprezentują bezpośrednie 
znajomości między osobami, np. wspólne 
miejsce pracy). Dla tej sieci otrzymamy 
następujące wierzchołki centralne (tzn. takie, dla 
których wartość miary jest największa) dla 
poszczególnych miar centralności: 
• dci  – i = 3; oznacza to, że osoba numer 3 

ma najwięcej bezpośrednich znajomych  
z tej siatki 

• rci − i∈{6, 7}; oznacza to, że osoby numer 
6 i 7 potrzebują najmniej kontaktów 
(poprzez swoich znajomych, znajomych 
swoich znajomych itd.), żeby 
skomunikować się z najbardziej odległym 
znajomym w tej sieci 

• cci – i = 6; oznacza to, że osoba numer 6 
potrzebuje najmniej kontaktów w tej sieci, 
aby skomunikować się z każdą inną osobą 
w sieci 

• bci – i = 8; oznacza to, że osoba numer 8 
będzie najczęściej proszona o kontakt z jej 
znajomymi spośród innych osób tej sieci, 
tzn. aby dotrzeć do niektórych osób w sieci 
niezbędny będzie kontakt z osobą numer 8 
(np. każda z osób 1, ... ,6 musi prosić osobę 
numer 8 o kontakt z osobą numer 9, dzięki 
której otrzymają kontakt do osób numer 10 
i 11) 

• gci  – i = 9; oznacza to, że osoba numer 9 
ma najwięcej znajomych, którzy również 
się znają (dodatkowo jest jedynym 
wierzchołkiem w sieci, którego znajomi (10 
i 11) się znają). 

Bardzo ciekawą analizę charakterystyk 
sieciowych dla sieci terrorystów z 11 września 
2001 r. przedstawiono w pracy [29], rysunek 18. 
Wartości miar centralności (3)÷(6) wierz-
chołków tej sieci przedstawiono na rysunku 21. 
Widać wyraźnie, że w tej sieci istniały dokładnie 
dwa wierzchołki, których stopień był równy lub 
większy niż 13. 
 

 

 

 

 
 

Rys. 21. Miary centralności wierzchołków dc, rc, cc, 
bc dla sieci terrorystów z 11 IX 2001 r. 

Źródło: [29] 
 
Charakterystyki poprzednio opisane dotyczyły 
wierzchołków grafu (sieci). Zdefiniujemy teraz 
dwie podstawowe charakterystyki dotyczące 

1 2 

3 

4 5

6 7 

8

9 

10 11 
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sieci: średnią odległość i współczynnik 
gronowania (średni) sieci. 
 
Średnia odległość L (średnia długości dróg 
najkrótszych) w sieci: 

( 1)

ij
i j V

d
L

N N
≠ ∈=

−

∑
.  (8) 

 
Współczynnik gronowania (średni) C sieci: 

1
i

i V

C gc
N ∈

= ∑ .   (9) 

Wykorzystanie tych charakterystyk pokazano  
w dalszych rozdziałach. 
 
4.2.  Grafy losowe 
 
W roku 1959 P. Erdös i A. Renyi za-
proponowali model grafu losowego (model ER) 
[10]. Model ten charakteryzuje się tym, że każda 
para wierzchołków (spośród N) łączona jest 
krawędzią z prawdopodobieństwem p.  
Przykłady grafów o N = 10 wierzchołkach, dla 
różnych wartości prawdopodobieństwa p, 
przedstawia rysunek 22. 

 
 

 
 

Rys. 22. Przykłady grafów losowych o N = 10 
wierzchołkach dla różnych wartości p; 

Źródło: [10] 
 
Rozkład P(k) stopnia k-tego wierzchołka  
w takim modelu jest najczęściej dwumianowy: 
 

11
( ) (1 )k N kN

P k p p
k

− −−⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (10) 

 

lub Poissona: 
 

( )( )
! !

k k
pN kpN kP k e e

k k
− −= =% ,  (11) 

gdzie: k − średnia stopni wierzchołków w grafie. 
Podsumowując, graf losowy ma następujące 
cechy: 
• niski współczynnik gronowania C 
• małą średnią wartość długości dróg L. 
 
4.3.  Sieci małego świata 
 
Wiele pokoleń naukowców dorastało  
w przekonaniu, że deterministyczne grafy 
regularne10, a później grafy losowe są 
najbardziej naturalnymi modelami układów 
złożonych o strukturze sieci. Okazało się, że 
wyniki badań wskazują, iż sieci rzeczywiste 
mają zupełnie inne własności niż grafy 
regularne, czy też grafy losowe. Są to tzw. sieci 
złożone [14].  

W roku 1998 D. Watts i S. Strogatz 
opublikowali pracę [33], w której zaproponowali 
model „małego świata” (ang. Small World,  
W−S, mały świat). Model W−S powstaje z sieci 
regularnej, w której losowo wybrane krawędzie 
są „przepinane” z prawdopodobieństwem p.  
W związku z tym w takiej sieci pojawiają się 
krótsze drogi między odległymi parami 
wierzchołków (rysunek 23). 
 

 

 
 
Rys. 23. Przykłady sieci (w kolejności od lewej): sieć 

regularna, sieć typu Small World, sieć losowa; 
Źródło: [33] 

 
Średnia odległość (średnia długość dróg 
definiowana przez (8)) między dwoma 
dowolnymi wierzchołkami jest w tych sieciach 
mała w porównaniu z liczbą wierzchołków (np. 
dla sieci Internet11 wynosi 3.31; dla sieci 

                                                 
10 Grafy regularne to takie, w których stopień każdego 
wierzchołka ma tą samą wartość (ewentualnie bardzo 
zbliżoną). 
11 Wierzchołkami w tej sieci są strony www,  
a krawędzią łączymy stronę www z tymi stronami, do 
których są linki na rozpatrywanej stronie. 
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współpracy naukowej12 6.2) i słabo zależy od 
rozmiaru sieci: 
 

 
ln~
ln

NL
k

   (12) 

 
Zgodnie ze spostrzeżeniami Wattsa i Strogatza, 
sieć może być uważana za sieć małego świata 
wtedy, gdy średnia odległość L w tej sieci jest 
porównywalna ze średnią odległością w sieci 
losowej oraz posiada znacznie większą wartość 
średniego współczynnika gronowania C. 
 
 

 
 

Rys. 24. Sieci Small World na tle sieci regularnych  
i losowych; Źródło: [19] 

 
Na rysunku 24 pokazano zależność między 

sieciami typu Small World a sieciami 
regularnymi i losowymi. Funkcje L(p) i C(p) 
oznaczają odpowiednio średnią długości dróg  
w sieci oraz współczynnik klasteryzacji 
(gronowania) sieci przy prawdopodobieństwie p 
„przepięcia” krawędzi (L(0), C(0) oznaczają 
wartości tych charakterystyk dla grafu 
regularnego). Widać wyraźnie, że dla sieci typu 
Small World, przy p∈(0.001; 0.1), mamy niską 
średnią długość dróg, przy współczynniku 
gronowania pozostającym na wciąż wysokim 
poziomie (w stosunku do grafu regularnego). 

Podsumowując, sieci typu Small World 
mają następujące cechy:  
• wysoki współczynnik gronowania 
• małą średnią wartość długości dróg. 
Z opisanymi własnościami sieci typu Small 
World wiąże się tzw. reguła sześciu stopni 
separacji (ang. six degrees of separation).  
Bazuje ona na spostrzeżeniu, że w rzeczywistych 
sieciach społecznych średnia długość drogi L 
wynosi około 6. Reguła ta przejawia się  

                                                 
12 Wierzchołkami w tej sieci są naukowcy,  
a krawędzie łączą tych naukowców, którzy mają wspólne 
publikacje. 

w potocznym stwierdzeniu, że świat jest mały: 
do uściśnięcia dłoni dowolnego człowieka na 
świecie potrzeba średnio sześciu uścisków. 
Potwierdzona została eksperymentem socjologa 
Stanleya Milgrama z 1967 r. [32]. Wysłał on 
zwykłą pocztą do 160 przypadkowo wybranych 
osób list zawierający wyjaśnienie eksperymentu, 
zdjęcie i adres pewnej osoby; jeśli adresat znał 
osobiście człowieka wymienionego w liście, 
miał przesłać list bezpośrednio do niego; jeżeli 
nie znał, to list miał być przesłany do innego 
znajomego, o którym adresat sądził, że może 
znać poszukiwaną osobę lub przynajmniej znać 
kogoś, kto ją zna osobiście. W 2006 r.  
E. Horvitz i J. Leskovec z Microsoftu prze-
analizowali wirtualne trasy 30 mld wiadomości, 
które zostały wysłane z 240 mln komputerów  
z całego świata w czerwcu 2006 r. [21]. W obu 
eksperymentach okazało się, że średnia długości 
dróg przesyłek wyniosła ok. 6. 

W dniu 23 listopada 2011 r. brytyjski 
DailyMail opublikował artykuł [49], w którym 
podał przykład z rysunku 25. 
 

 
 
Rys. 25. Od gwiazdy pop do dyktatora − praktyczny 

przykład reguły sześciu/pięciu stopni separacji; 
Źródło: [49] 

 
Tytuł w przykładzie jest dość znamienny: od 
gwiazdy pop do dyktatora. Uzasadniano w nim 
opisaną wyżej własność sieci Small World. 
Gwiazda muzyki pop, Charlotte Church,  
w programie Somewhere over the Rainbow 
poszukiwała aktorki (wykonawczyni) do 
spektaklu muzycznego Andrew Lloyda Webera 
(1), którą to rolę zagrała Scarlett Johansson (2), 
ta z kolei grała w filmie Lost in Translation  
z Billem Murrayem (3), który zagrał  
w komedii Space Jam razem z gwiazdą NBA 
Michaelem Jordanem (4), który podarował 
własnoręcznie podpisaną piłkę do koszykówki 
nieżyjącemu już dyktatorowi Korei Północnej 
Kim Dzong Ilowi (5). Można zatem powiedzieć, 
że gwiazdę muzyki pop Charlotte Church dzieli 
od dyktatora Kim Dzong Ila tylko pięć 
kontaktów (pięć uścisków dłoni). 

Jeżeli chodzi o świat aktorski, to takim 
„modelowym” aktorem, na przykładzie którego 
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pokazuje się zasadę sześciu stopni separacji, jest 
Kevin Bacon [14]. 
 
4.4.  Sieci bezskalowe 
 
W roku 1999 A. Barabasi i R. Albert 
opublikowali przełomową pracę [3], w której 
zaproponowali model sieci „bezskalowej” (ang. 
Scale Free, B−A) przedstawiony na rysunku 26. 
Model B−A sieci Scale Free charakteryzuje się: 
• stałym wzrostem rozmiaru sieci (ewolucja, 

spontaniczność) 
• preferencyjnym dołączaniem nowych 

wierzchołków do sieci 
• potęgowym rozkładem stopnia (k) 

wierzchołka (rysunek 28): 
 

( ) ~P k k γ− ,  (13) 
gdzie: γ jest parametrem rozkładu, np. dla sieci 
internetowej γ ≅ 2.5, dla sieci cytowań artykułów 
naukowych z tzw. listy filadelfijskiej γ ≅ 3.15, 
dla sieci mocy trzęsień ziemi γ ≅ 1.88 [14].  
W praktyce parametr γ w sieciach rzeczywistych 
w zasadzie nie przekracza wartości 3. 

Potęgowy rozkład stopnia wierzchołka jest 
podstawową cechą tych sieci i decyduje o tym, 
że większość wierzchołków ma niski stopień, 
ale niektóre mają bardzo duży stopień (tzw. 
huby, tzn. wierzchołki, które mają największy 
stopień na rysunku 27). 
 

 
 

Rys. 26. Sieć Scale Free; Źródło: [19] 
 

 
 

Rys. 27. Huby w sieci Scale Free (po lewej)  
oraz sieć po usunięciu hubów (po prawej); 

Źródło: [19] 

 
 

Rys. 28. Funkcja gęstości potęgowego rozkładu 
prawdopodobieństwa; Źródło: opracowanie własne 

 
Dlaczego o sieciach tych mówi się, że są 
bezskalowe? Bezskalowość to inaczej 
niemierzalność: obiekty w każdej skali 
wyglądają tak samo, a decyduje o tym prawo 
potęgowe opisujące ich strukturę (np. fraktale: 
linia brzegowa Wielkiej Brytanii jest fraktalem  
i jej długości nie można dokładnie zmierzyć, 
ponieważ dobór odpowiedniej skali pomiaru  
jest niemożliwy). Dodatkowo przeanalizujmy 
dokładnie zależność (14) opisującą rozkład 
potęgowy i jego podstawowe charakterystyki: 
wartość oczekiwaną i wariancję. Z tej analizy 
wynika, że wariancja ciągłej zmiennej losowej  
o rozkładzie potęgowym dla parametru γ < 3 jest 
nieskończona; podobnie zachowuje się wartość 
oczekiwana, z tym że dla γ < 2! 
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min min
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 (14) 

gdzie: 
X – zmienna losowa o rozkładzie potęgowym 
P(x); 
EX – wartość oczekiwana zmiennej losowej X;  
V2X – wariancja zmiennej losowej X. 
 
Ponieważ, jak wcześniej napisano, w praktyce 
sieci rzeczywistych parametr γ nie przekracza 
wartości 3, mamy odpowiedź na pytanie 
dotyczące bezskalowości tych sieci. 

Preferencyjne dołączanie (i oczywiście 
potęgowy rozkład stopnia wierzchołka) decyduje 
o tym, że nowe wierzchołki dołączają się  
z większym prawdopodobieństwem do tych, 
które mają większy stopień („bogaci stają się 
coraz bogatsi”).  

Jedną z podstawowych cech sieci Scale 
Free, i co za tym idzie wszystkich sieci 
rzeczywistych wykazujących tę własność, jest 
ich stała ewolucja. Problemy ewolucji sieci 
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złożonych poruszono między innymi w pracach 
[4], [5], [19] oraz rozdziale 5. 

Własności sieci Scale Free wyraźnie widać 
na wszystkich rysunkach 4÷18 z rozdziału 3. 
 
4.5. Odporność i podatność na ataki 
oraz propagację informacji w sieciach 
złożonych 
 
Bezskalowość jest jedną z wielkich zalet sieci 
Scale Free, ale jednocześnie jedną z jej 
podstawowych wad. 

Sieć typu Scale Free jest bardzo odporna na 
ataki losowe: np. dla sieci internetowej 
należałoby usunąć aż ok. 99% węzłów, aby 
rozspójnić13 taką sieć. Z kolei jest bardzo 
nieodporna na ataki celowane: np. dla sieci 
internetowej należałoby usunąć tylko ok. 6% 
najlepiej usieciowionych14 wierzchołków, aby ją 
rozspójnić. 

Jakie można z tego wysnuć wnioski? Otóż, 
jeżeli sieć rzeczywista opisuje sieć społeczną,  
w której rozprzestrzenia się epidemia, to 
najskuteczniejszym sposobem zapobiegania 
dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii  
jest szczepienie tzw. hubów, czyli najlepiej 
usieciowionych wierzchołków, bo to poprzez nie 
odbywa się większość kontaktów w sieci. Zatem 
szczepiąc huby, najlepiej chronimy populację 
[17], [18], [19]. 

Jeżeli z kolei rozpatrujemy tę sieć z punktu 
widzenia propagacji informacji (plotki, opinii), 
to jest ona szybka, ale jednocześnie szybka jest 
propagacja błędu, wirusa, awarii [29]. 
 

                                                 
13 Rozspójnienie sieci polega na tym, że po rozspójnieniu  
w takiej sieci będzie istniała przynajmniej jedna para 
wierzchołków, między którymi nie istnieje droga. 
14 Najlepiej usieciowione węzły to te, które mają 
największe wartości miar centralności (kilku bądź jednej 
wybranej). 

 
 
Rys. 29. Eliminacje trzech najlepiej usieciowionych 

wierzchołków, aby rozspójnić sieć z rysunku 18; 
Źródło: [29] 

 
Bardzo ciekawa analiza została przedstawiona 
na rysunku 29, a dotyczy sieci z rysunku 18  
(sieć terrorystów, którzy dokonali ataku 
11 IX 2001 r.). Z analizy tej wynika, że jeżeli 
eliminowalibyśmy z tej sieci po kolei wierz-
chołki o najwyższym stopniu (rysunek 21), to  
po trzech eliminacjach spowodowalibyśmy 
rozspójnienie tej sieci. Sieć podzielona zostałaby 
na dwie podsieci niemogące się komunikować 
ze sobą. Jest to bardzo ważne spostrzeżenie  
i wskazówka wykorzystywana między innymi  
w systemach wczesnego ostrzegania przed 
zagrożeniami np. terrorystycznymi [1]. 
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4.6.  Algorytmiczne aspekty sieci 
złożonych 
 
Pisząc o problemach sieci, nie sposób nie 
odnieść się do problemów algorytmicznych, w 
tym złożoności obliczeniowej. Z reguły sieci 
rzeczywiste są sieciami wielkich rozmiarów 
(miliony wierzchołków, np. sieć stron www), 
gdzie problemy złożoności i efektywnych 
algorytmów są szczególnie istotne. Przed-
stawimy oszacowanie złożoności obliczeniowej 
algorytmów wyznaczających wartości pod-
stawowych miar sieciowych zaprezentowanych  
w rozdziale 4.1, posługując się przy tym 
symbolem notacji asymptotycznej O. 

Do wyznaczenia wartości miary degree (3) 
dla wierzchołka i-tego musi wyznaczyć ki  
w czasie O(N), stąd wyliczenie wartości miary 
dla pojedynczego wierzchołka zajmuje czas 
proporcjonalny do O(N). Dla wszystkich N 
wierzchołków zajmuje to czas proporcjonalny  
do O(N2). 

Do wyznaczenia wartości miary radius (4) 
dla i-tego wierzchołka musimy wyznaczyć 
drzewo najkrótszych dróg o korzeniu w wierz-
chołku i, aby wyliczyć dij dla każdego j∈V. 
Zajmuje to czas proporcjonalny do O(N+M), 
gdzie M to liczba krawędzi w grafie, 
wykorzystując algorytm BFS15. Następnie 
musimy wyznaczyć największą z wartości  
dij – zajmuje to czas proporcjonalny do O(N). 
Stąd wyznaczenie wartości tej miary dla 
wszystkich N wierzchołków zajmuje czas 
proporcjonalny do 2(2 )O N NM+ . 

Do wyznaczenia wartości miary closeness 
(5) dla i-tego wierzchołka wykorzystujemy  
czas 2( )O N NM+  (z obliczeniowego punktu 
widzenia operacja „max” zastępowana jest przez 
operację „sum”, reszta tak samo jak  
w procedurze wyznaczania wartości miary 
radius). 

Szybki algorytm do wyznaczania wartości 
miary betweenness (6) został zaproponowany 
przez Brandesa [7] (szybszy niż w [13]) − dla 
pojedynczego wierzchołka potrzebuje czasu 
proporcjonalnego do O(M). Stąd wyliczenie 
wartości tej miary dla wszystkich N 
wierzchołków zajmuje czas O(NM). 

Aby wyliczyć wartość współczynnika 
gronowania (clusterization) (7) dla i-tego 
wierzchołka, musimy w najgorszym przypadku 
rozpatrzyć N−1 sąsiadów tego wierzchołka,  
z których każdy może mieć N−1 sąsiadów. 
Zatem zajmuje to czas proporcjonalny do O(N2). 
                                                 
15 Best First Search. 

Ponieważ wyliczamy wartość tej miary dla 
każdego z N wierzchołków sieci, to 
otrzymujemy O(N3). 

Złożoność wyliczenia charakterystyk 
sieciowych opisanych formułami (8) i (9) zależy 
od tego, czy wcześniej wyznaczyliśmy 
charakterystyki radius bądź closeness  
i clusterization.  

Jeżeli wyliczyliśmy wcześniej wartości 
miary closeness bądź radius dla wszystkich 
wierzchołków, to wyliczenie charakterystyki 
opisanej formułą (8) zajmie czas proporcjonalny 
do O(N), jeżeli nie wyliczyliśmy jej wcześniej − 
to 2( )O N NM+ .  

Jeżeli wyliczyliśmy wcześniej wartości 
miary clusterization dla wszystkich wierz-
chołków, to wyliczenie charakterystyki opisanej 
formułą (9) zajmie czas proporcjonalny  
do O(N), jeżeli nie wyliczyliśmy jej wcześniej − 
to 3( )O N N+ . 
 
5. Dalsze przykłady zastosowań sieci 

złożonych 
 
W tym rozdziale przedstawimy uzupełnienie 
rozdziału 3 dotyczące przykładów zastosowań 
sieci złożonych. Zdaniem autora przykłady te 
mogą zaskoczyć Czytelnika swoją oryginal-
nością i jednocześnie dziedziną, której dotyczą, 
dowodząc jednocześnie w zasadzie nie-
ograniczonych zastosowań modeli grafowo- 
-sieciowych. 
 

 
 

Rys. 30. Tworzenie muzyki  
z wykorzystaniem sieci złożonych; 

Źródło: [22] 
 

Na rysunku 30 przedstawiono przykład 
modelowania i analizy utworu muzycznego 
(jeden z utworów J.S. Bacha) z wykorzystaniem 
sieci złożonej [22]. Wierzchołkami tego grafu są 
poszczególne nuty, a krawędzie łączą te nuty, 
które współistnieją obok siebie w linii 
melodycznej utworu. Nowe aranżacje znanych 
utworów muzycznych, często generowane 
komputerowo, powstają w ten sposób, że mając 
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sieć złożoną reprezentującą utwór, dokonujemy 
dowolnych przekształceń w tej sieci (np. 
„przepinając” jakieś krawędzie z odpowiednim 
prawdopodobieństwem tak, jak przy tworzeniu 
sieci Small World z sieci regularnej). 

Bardzo ciekawy przykład zastosowania 
sieci złożonych dotyczy analizy sportowych gier 
zespołowych. Na rysunku 31 przedstawiono sieć 
kontaktów (podań) reprezentacji Hiszpanii  
w piłce nożnej na mundialu w RPA 2010 [9], 
[23]. Wierzchołkami w tej sieci są piłkarze, łuk 
łączy parę piłkarzy (i, j) wówczas, gdy piłkarz i 
podawał piłkę do piłkarza j. Wielkość 
wierzchołka w sieci zależy od jego istotności, 
tzn. od liczby podań, która trafia do/od danego 
piłkarza. Grubość łuku zależy od liczy podań 
wymienianych między parą piłkarzy: im grubszy 
łuk, tym więcej podań między daną parą 
piłkarzy (tym łuk istotniejszy). Z rysunku 31 
wyraźnie widać, który z piłkarzy jest 
najważniejszy z punktu widzenia prowadzenia 
gry (8 − Xavi; 14 − Alonso; 16 − Busquets) oraz 
między którymi piłkarzami najczęściej ta gra się 
odbywa (Iniesta −>Xavi, Xavi −>Busquets,  
Pique −>Busquets). Znamienne jest to, że od 
pięciu lat ta taktyka się praktycznie nie zmieniła, 
ale żadnej z drużyn nie udało się zatrzymać 
reprezentacji Hiszpanii, która wygrała wszystkie 
najważniejsze turnieje w tym okresie (dwa razy 
mistrzostwa europy, jeden raz mistrzostwa 
świata). Jednym z powodów takiego stanu 
rzeczy jest fakt, że w drużynie Hiszpanii istnieją 
co najmniej 4 wierzchołki centralne (a nie jeden, 
jak w większości drużyn), które trudno 
jednocześnie „izolować” przeciwnikowi w tej 
sieci. 
 

 
 

Rys. 31. Sieć kontaktów (podań) reprezentacji 
Hiszpanii w piłce nożnej na mundialu w RPA 2010; 

Źródło: [9] 

Na rysunku 32 przeanalizowano, według 
podobnego schematu jak na rysunku 31, 
reprezentację Hiszpanii w czasie meczów na 
mundialu w RPA 2010 z reprezentacjami: 
Włoch, Rosji i Niemiec. Widać wyraźnie różnice 
w stylu gry tych czterech reprezentacji.  
Z analizy tych sieci wynika, że najbardziej 
podobny styl (z dużą wymianą podań, kilkoma 
wierzchołkami centralnymi) do stylu reprezen-
tacji Hiszpanii prezentuje reprezentacja Włoch. 
 

 
 

Rys. 32. Sieć kontaktów (podań) reprezentacji 
Hiszpanii oraz trzech innych reprezentacji grających 

z Hiszpanami na mundialu w RPA 2010; 
Źródło: [9] 

 
W świecie futbolowym znanym wielkim 
zwolennikiem wykorzystania metod ilościowych 
(w tym również sieciowych) do analiz 
boiskowych, „rozpracowywania” przeciwnika  
i ustalania najlepszej taktyki boiskowej jest 
Rafael Benitez, były trener drużyny futbolowej 
FC Liverpool (za czasów reprezentowania barw 
tego klubu przez polskiego bramkarza Jerzego 
Dudka). 

Jedną z cech charakterystycznych sieci 
współczesnych jest ich dynamiczny charakter  
i stały rozwój. Na rysunku 33 pokazano przykład 
ewolucji sieci rzeczywistej (z około jednej 
godziny), dotyczący ewolucji komunikatów na 
Twitterze związanych z komentowaniem 
rezygnacji z urzędu prezydenta Egiptu 
H. Mubaraka, w dniu 11 lutego 2011 r. Wierz-
chołkami tej sieci są komunikaty (czyli 
konkretne osoby, które je umieściły),  
a krawędzie łączą te osoby, z których co 
najmniej jedna skomentowała wpis tej drugiej. 
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Rys. 33. Przykład ewolucji komunikatów na 
Twitterze dotyczących komentowania rezygnacji 

prezydenta Egiptu H. Mubaraka z urzędu  
w dniu 11 lutego 2011 r.; Źródło: [52] 

 
 
6. Przykłady modeli sieciowych 

wykorzystywanych w projektach 
realizowanych na Wydziale 
Cybernetyki WAT 

 
W poprzednim rozdziale pozwoliliśmy sobie na 
pokazanie kilku zastosowań modeli i metod 
grafowo-sieciowych, które z nauką miały mało 
wspólnego. W tym rozdziale zostaną zaprezen-
towane wybrane przykłady projektów naukowo- 
-badawczych i wdrożeniowych realizowanych  
na Wydziale Cybernetyki WAT, w których 
wykorzystano modele i metody teorii grafów  
i sieci. 

CARE2 (ang. Creative Application to 
Remedy Epidemics), przedstawiony na rysun- 
ku 34, to symulacyjny system wspomagania 
podejmowania decyzji do walki z roz-
przestrzenianiem się chorób zakaźnych  
w sieciach społecznych [18]. Funkcjonalność 
systemu została podzielona na następujące 
moduły: Modelowanie Chorób Zakaźnych, 
Modelowanie Sieci Społecznych, Zbieranie 
Danych o Topologii Sieci Społecznych, 

Symulacja Epidemii oraz Konstrukcja Strategii 
Szczepień.  

System jest narzędziem wspierającym 
działanie służb epidemiologicznych i/lub 
centrów zarządzania kryzysowego, daje moż-
liwości prognozowania dynamiki epidemii, 
szacowania środków medycznych potrzebnych 
do walki z epidemią oraz optymalizacji strategii 
szczepień. Wiedzę o strukturze powiązań, jaką 
posiadamy w przypadku większości sieci 
społecznych, możemy określić jako wysoce 
niepełną i niepewną. Cechą szczególną systemu 
jest zdolność do budowy efektywnej strategii 
szczepień również przy braku precyzyjnych 
danych o populacji, dzięki wykorzystaniu 
specjalizowanych kwestionariuszy osobowych. 
 

 
 

Rys. 34. Struktura modułowa systemu CARE2  
do modelowania i symulowania  
rozprzestrzeniania się epidemii  

w sieciach społecznych; Źródło: [18] 
 
 

 
 

Rys. 35. Okno główne symulatora 
deterministycznego CAVaRS; 

Źródło: [2], [51] 
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Na rysunku 35 przedstawiono okno główne 
symulatora deterministycznego CAVaRS  
(ang. Course of Action Verification and 
Recommendation Simulator) [2], który powstał  
na Wydziale Cybernetyki WAT i został 
wdrożony na Wydziale Zarządzania  
i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej  
dla potrzeb ćwiczeń sztabowych. W symulatorze 
tym, podobnie jak w symulatorze stochastycz-
nym Złocień z rysunku 37 ([30], [51]), 
zastosowano modele sieciowe do reprezentacji 
środowiska pola walki (rysunek 36) oraz 
algorytmy grafowo-sieciowe na potrzeby m.in. 
planowania przemieszczania. 
 
 

 
 

Rys. 36. Grafowo-sieciowe modele terenu w postaci 
sieci kwadratów terenu i sieci drogowo-kolejowej 

w systemach Złocień i CAVaRS; 
Źródło: [30] 

Model środowiska pola walki (terenu) oparty 
jest o mapę cyfrową w formacie VPF i jest 
dwoisty: (1) w postaci regularnej sieci 
kwadratów terenu, (2) w postaci sieci  
drogowo-kolejowej. Model w postaci regularnej 
sieci kwadratów terenu jest używany do 
planowania przemieszczania jednostek „na 
przełaj”, np. w czasie natarcia. Drugi z modeli 
używany jest do planowania szybkich 
przemieszczeń, np. marszów po rzeczywistych 
drogach. Oba te modele są zintegrowane. 
Integracja ta polega na tym, że istnieje 
możliwość przejścia z jednego modelu do 
drugiego i na odwrót. Charakterystyki obu 
modeli terenu zależą od: topografii terenu, 
pogody, pory doby oraz roku, oddziaływania 
wojsk własnych oraz przeciwnika (np. 
zniszczenie mostu będącego elementem sieci 
drogowo-kolejowej). 

Bazujące na modelach terenu modele 
przemieszczania definiują następujące plany 
przemieszczania: z punktu (rejonu) do punktu 
(rejonu); przechodzące przez wybrane punkty 
(rejony); omijające wybrane punkty (rejony, 
przeszkody); wewnątrz lub na zewnątrz 
pewnego rejonu; po drogach i (lub) „na przełaj”. 
Plany przemieszczania mogą być oparte  
o następujące kryteria: minimalizacja czasu 
przemieszczania, minimalizacja długości drogi, 
maksymalizacja stopnia maskowania. 

Grafowo-sieciowe algorytmy planowania 
przemieszczania realizują wspomniane modele 
przemieszczania i wykorzystują zmodyfikowane 
algorytmy wyznaczania dróg ekstremalnych: 
algorytm Dijkstry, algorytm Johnsona dla 
rzadkich sieci, algorytm A*, algorytmy wy-
znaczania najkrótszych dróg geometrycznych. 
 

 
 

Rys. 37. Okno główne symulatora stochastycznego 
Złocień w czasie symulacji marszu brygady; 

Źródło: [30], [51] 
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Rys. 38. Przykład działania grafowo-sieciowego 
modułu identyfikacji sytuacji decyzyjnych  

w systemie CAVaRS; Źródło: [12] 
 
Na rysunku 38 zaprezentowano przykład 
działania grafowo-sieciowego modułu iden-
tyfikacji sytuacji decyzyjnych w systemie 
CAVaRS. Moduł ten służy do automatycznego 
rozpoznawania sytuacji decyzyjnej na polu walki 
i rekomendowania dowódcy najlepszego  
(z punktu widzenia wielu kryteriów) wariantu 
działania dla aktualnej sytuacji. Oparty jest  
o metodę wielokryterialnego podobieństwa 
grafów ważonych (sytuacje decyzyjne 

reprezentowane są za pomocą grafów ważonych) 
[26], [27]. 

Szczegółowy opis wybranych projektów 
realizowanych na Wydziale Cybernetyki WAT,  
w których wykorzystywano metody grafowo- 
-sieciowe, dostępny jest pod adresem [51]. 
 
7. Wnioski 

 
Sieci są wszechobecne w świecie. Wiele ich 
zastosowań zostało przytoczonych, ale 
oczywiście nie wszystkie. Oto niektóre  
z wymienianych zastosowań: 
• Biologia:  

o Sieć połączeń neuronowych w mózgu 
o Interakcje między proteinami 
o Sieć transportu wody w roślinach 
o Krwiobieg 
o Struktury DNA, … 

• Socjologia, społeczeństwo: 
o Sieci kontaktów międzyludzkich 

(serwisy społecznościowe (Facebook, 
Twitter), organizacje, partie, zrzeszenia, 
współpraca naukowa) 

o Sieci przestępcze 
o Sojusze w polityce 
o Rozprzestrzenianie się choroby, opinii, 

plotek, mody, … 
• Technika: 

o Sieci energetyczne 
o Sieci transportowe  (kolejowe, lotnicze, 

drogowe, metro), … 
o Sieci komputerowe, usługi tele-

komunikacyjne (internet, sieć WWW) 
o Rozprzestrzenianie się awarii, wirusów, 

… 
• Muzyka: 

o Nowe aranżacje muzyczne na podstawie 
sieci złożonej reprezentującej utwór 
muzyczny, … 

• Językoznawstwo, bibliometria: 
o Zależności między wyrazami w książce 
o Zależności między definicjami  

w słownikach 
o Cytowania publikacji, … 

• Religioznawstwo: 
o Zależności między postaciami  

w Świętych Księgach (Nowy Testament, 
Stary Testament, Tora, Koran), … 

• Sport: 
o Analiza gier zespołowych, taktyk, 

wpływu pojedynczych graczy na grę 
drużyny i inne. 

Na świecie trwają obecnie intensywne prace nad 
dokładnym badaniem sieci złożonych. Próbuje 
się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: 
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• czy istniejące algorytmy w „zwykłych” 
sieciach są tak samo skuteczne, wydajne, 
dokładne w sieciach złożonych? 

• jakie jeszcze obiekty rzeczywiste (oprócz 
zbadanych) można adekwatnie modelować 
z wykorzystaniem sieci złożonych  
(Scale Free i Small World)?; dla przykładu,  
czy bardzo popularne ostatnio sieci  
semantyczne można modelować  
i analizować z wykorzystaniem podobnych 
mechanizmów? [28] 

• jak modelować przebieg ewolucji sieci oraz 
adekwatność opracowanego modelu?  
 

Biorąc pod uwagę przekazane informacje oraz 
przeprowadzone analizy, autor ma nadzieję,  
że Czytelnik nie będzie miał problemu  
z odpowiedzią na pytanie tytułowe: czy sieci 
rządzą światem? Jeżeli jednak takie wątpliwości 
się pojawią, to należy sięgnąć choćby po 
znakomitą książkę A. i P. Fronczaków [14]. 
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Systemy bazodanowe stanowią jedną z kluczowych gałęzi rozwoju współczesnych systemów 
informatycznych. Są one jednym z podstawowych elementów architektury i mają krytyczny wpływ na 
funkcjonowanie całości rozwiązań informatycznych. Nieustannie trwają prace rozwojowe w obszarach 
systemów bazodanowych wszystkich typów. W tym artykule opisana została skrócona charakterystyka 
obiektowych baz danych. Następnie przedstawione zostały wybrane propozycje nowych rozwiązań, dotyczące 
kategorii obiektowych baz danych. Wybrane zagadnienia zostały podzielone na innowacje w zakresie 
funkcjonalności oraz nowe realizacje istniejących mechanizmów, wpływające na poprawę efektywności ich 
działania. Dla każdej z tych grup wyszczególniono szereg zagadnień będących przedmiotem najnowszych 
opracowań w dziedzinie wraz ze skróconym opisem działania. 

 
Słowa kluczowe: obiektowe bazy danych, OODB, kierunki rozwoju. 
 
1. Wprowadzenie  
 
Na przestrzeni ostatnich lat można zaob-
serwować znaczący rozwój obszaru wiedzy, 
zajmującej się zagadnieniami utrwalania  
danych przetwarzanych we wszelkiego rodzaju 
systemach informatycznych. Od czasu pierw-
szych realizacji komputerowych systemów 
bazodanowych, w latach sześćdziesiątych ubieg-
łego stulecia, koncepcje implementacji 
rozwinęły się w kilka indywidualnych ścieżek 
rozwoju. W wyniku prac poszczególnych gałęzi 
rozwoju powstawały różne rozwiązania, takie 
jak płaskie (kartotekowe) bazy danych, 
hierarchiczne bazy danych, sieciowe bazy 
danych, relacyjne bazy danych, relacyjno-
obiektowe bazy danych, czy czysto obiektowe 
bazy danych. 

Obecnie, w poszczególnych gałęziach, stale 
trwa rozwój technologiczny, owocujący nowymi 
produktami na rynku komputerowych systemów 
baz danych. 

Artykuł ten ma na celu przybliżenie wy-
branych zagadnień dotyczących rozwoju  
w dziedzinie obiektowych baz danych.  

Na początku przytoczone zostaną pod-
stawowe cechy charakterystyczne obiektowych 
baz danych na tle pozostałych rozwiązań. 

Następnie zostanie omówiony szereg roz-
wiązań wskazujących kierunki badań i rozwoju 
na przestrzeni ostatnich lat. Zagadnienia zostaną 
pogrupowane na dwa rodzaje, mianowicie na 
zagadnienia rozwoju nowych funkcjonalności, 

wykorzystywanych w projektowaniu i pracy  
z systemami obiektowych baz danych, oraz 
zagadnienia rozwoju nowych sposobów realiza-
cji istniejących funkcjonalności, wpływających 
na poprawę efektywności ich działania,  
w szczególności optymalizacji, opisanej różnymi 
kryteriami. Wśród kryteriów optymalizacji 
mechanizmów działania obiektowych baz 
danych możemy wyszczególnić między innymi 
takie cechy jak minimalizowana złożoność 
obliczeniowa realizacji żądań, minimalizowana 
złożoność dostępów do pamięci podczas 
realizacji zapytań, minimalizowany czas 
przygotowania odpowiedzi na żądania czy 
poprawa charakterystyk niezawodności 
systemów obiektowych baz danych. 

 

2. Manifesty obiektowych baz danych 
 
Prace rozwojowe w dziedzinie obiektowych baz 
danych przybliżają te rozwiązania do stabilnej 
pozycji wśród powszechnych rozwiązań 
bazodanowych. 

Brak wytyczonych standardów stoi jednak 
na przeszkodzie ujednolicenia prac i masowego 
zastosowania obiektowych baz danych. Dlatego 
już w latach 90. trwała dyskusja i podejmowane 
były próby stworzenia wspólnego standardu dla 
rozwiązań tego typu. Działania na rzecz 
standaryzacji cech obiektowych baz danych 
objawiały się m.in. kolejnymi manifestami dla 
rozwiązań OODBMS. Pierwszy taki manifest − 
The OODBS Manifesto − został zaprezentowany 
w roku 1989 [1]. 
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W opracowaniu tym przedstawiono 13 cech 
nawiązujących do obiektowego modelu danych. 
Zostały one podzielone na trzy grupy, tzn. 
cechy, które obiektowa baza danych powinna 
posiadać, cechy opcjonalne, które mogą być 
dodatkowo dołączone w celu rozwinięcia funk-
cjonalności, oraz cechy otwarte, pozostawione 
do wyboru projektantów konkretnych roz-
wiązań. Opisane cechy stanowiły oderwanie od 
właściwości systemów relacyjnych baz danych, 
stawiając jako punkt wyjścia obiektowy model 
danych. 

Drugi manifest − Third generation database 
system manifesto [2] − został zaprezentowany  
w 1990 roku. W opracowaniu tym autorzy 
zaproponowali trzy doktryny oraz 13 postulatów 
składających się na definicję systemów, tzw. 
„systemów baz danych trzeciej generacji”. 
Definicja oparta była na założeniu, że systemy 
baz danych trzeciej generacji mają stanowić 
rozwinięcie dla istniejących systemów relacyj-
nych opartych o SQL. Dotychczasowe roz-
wiązania miałyby być rozbudowane o szereg 
nowych cech, wśród których znalazłyby się 
cechy obiektowego modelu danych. 

Trzeci manifest − The third manifesto [3]  
− został zaprezentowany w 1995 roku.  
W opracowaniu tym autorzy podjęli próbę 
opisania „przyszłych” systemów baz danych. 
Autorzy odrzucają wcześniejsze postulaty 
obiektowego modelu danych i proponują pozo-
stanie przy modelu relacyjnym. Opracowanie 
nawiązuje m.in. do problemu niedopasowania  
w dotychczasowych rozwiązaniach pomiędzy 
relacyjnym modelem bazy danych oraz 
obiektowym modelem oprogramowania 
aplikacji. Autorzy wskazują jednak, że 
niedopasowanie nie wynika z cech modelu 
relacyjnego, ale z zastosowania języka SQL jako 
metody dostępu do danych. W pracy za-
proponowano alternatywę do SQL określaną 
jako „D”. „D” jest pojęciem stworzonym przez 
autorów manifestu i stanowi specyfikację języka 
danych. Innymi słowy specyfikacja ta określa 
wymagania, które wg autorów powinny spełniać 
przyszłe sposoby dostępu do danych. Większość 
argumentów wniesionych przez autorów była 
jednak trudna do zaakceptowania przez 
specjalistów z dziedziny systemów baz danych 
 
3. Standard ODMG 
 
Obserwacje sukcesu, który relacyjne systemy 
baz danych zawdzięczają m.in. szeroko roz-
propagowanym, dobrze opisanym standardom, 
zmotywowały do dalszych prac nad 
wprowadzeniem standardów dla obiektowych 

baz danych. W roku 1991 odbyły się pierwsze 
dyskusje grupy przedstawicieli głównych 
dostawców rozwiązań bazodanowych, która 
później przekształciła się w formalną grupę  
do prac nad standardem − ODMG (Object 
Database Management Group). Prace 
zaowocowały zapisaniem pierwszego szkicu 
standardu dla obiektowych baz danych 
nazwanego ODMG-93: The Object Database 
Standard. Publikacja tego opracowania miała 
miejsce w 1996 roku. W 1993 roku nastąpiło 
stowarzyszenie ODMG z grupą OMG (Object 
Management Group). 

W 1997 roku w wyniku dalszych prac 
powstała kolejna wersja standardu ODMG 2.0:  
A Standard for Object Storage. Końcowa wersja 
standardu The Object Data Standard:ODMG 3.0 
powstała w roku 1999 (opublikowana w roku 
2000). Głównym celem standardu było zawarcie 
specyfikacji przenośności aplikacji opartych  
o obiektowe bazy danych. Przenośność 
rozumiana jest tu jako możliwość pracy  
z różnymi produktami bazodanowymi.  
Pożądany efekt to umożliwienie twórcom 
oprogramowania utrwalania obiektów bez-
pośrednio z poziomu języków programowania 
(JAVA, C++ czy Smalltalk) do systemów baz 
danych, zgodnych ze standardem ODMG 3.0), 
bez potrzeby zarządzania właściwym procesem 
utrwalania. Standard ODMG 3.0 został oparty na 
czterech pod-stawowych komponentach: Model 
obiektowy (Object Model), Język specyfikacji 
obiektów (Object Specification Language), 
Obiektowy język zapytań (Object Query 
Language), Związanie z językami 
programowania (Object Binding: C++, Java, 
Smalltalk). 
 
4. Obiektowe bazy danych 
 
Obiektowe bazy danych wspierają model danych 
oparty o paradygmaty modelowania 
obiektowego. Jego podstawową strukturą są 
obiekty. Jednak w przeciwieństwie do otwartości 
modelu relacyjnego, obiekty wraz z atrybutami  
i metodami w obiektowych bazach danych 
podlegają założeniom enkapsulacji. 

Obiekty mogą posiadać zarówno proste, jak 
i złożone (nieatomowe) atrybuty, takie jak: listy, 
zbiory, tablice czy inne struktury złożone. 
Metody w obiektach nadają im nową rolę – od-
wzorowują dynamikę bytów rzeczywistych, 
które reprezentują. W odróżnieniu od tradycyj-
nego modelu relacyjnego, zamiast relacji opar-
tych o klucze primary key i foreign key, 
wykorzystywane są tu atrybuty referencyjne, 
które wskazują zwykle na inne obiekty. 
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5. Cechy charakterystyczne 
 
Jedną z cech charakterystycznych obiektów  
w modelu obiektowym jest to, że ich atrybuty 
podlegają enkapsulacji. Użytkownicy, czy też 
programy komputerowe, nie mają możliwości 
bezpośredniego dostępu do atrybutów obiektów 
utrwalonych w obiektowej bazie danych.  

Jedynym sposobem komunikacji z obiek-
tami jest wykorzystanie metod posiadających 
jasno sprecyzowany sposób dostępu do danych.  

Połączenie opisu statyki w formie 
atrybutów z opisem dynamiki zachowań w for-
mie definicji metod sprawia, że obiekty, jako 
podstawowe struktury obiektowego modelu 
danych, umożliwiają o wiele bardziej intuicyjne 
modelowanie bytów rzeczywistych w procesie 
projektowania modelu danych. 

W obiektowym modelu danych atrybuty  
i metody obiektów podlegają dziedziczeniu  
w obiektach klas specjalizujących, zgodnie ze 
strukturą hierarchii dziedziczenia.  

W takich systemach bazodanowych zwykle 
wspierany jest również polimorfizm oraz wielo-
dziedziczenie.  

Obiekty dobrze odwzorowują cechy bytów 
rzeczywistych również dlatego, że utrzymują 
one bezpośrednie odwzorowania właściwości 
obiektów rzeczywistych i relacji między nimi  
w taki sposób, że obiekty nie tracą swojej 
integralności oraz tożsamości, tak jak może to 
mieć miejsce w modelowaniu relacyjnym.  

Pewne założenia integralności realizowane 
są tu z definicji modelowania obiektowego i są 
domyślnie utrzymywane. Przykładem może być 
hierarchia dziedziczenia, w której obiekt przy-
kładowej klasy Bus jest pojazdem, i jak każdy 
inny podtyp klasy Pojazd zachowuje cechy 
wspólne dla wszystkich pojazdów. 

Inne ograniczenia integralności można 
jasno definiować jako część jawnej specyfikacji 
obiektu. Przykładem może być założenie, że 
dopuszczalna ładowność pojazdu nie może 
przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu, pomniejszonej o masę własną pojazdu. 
Najczęściej ograniczenia integralności danych 
realizowane są poprzez anulowanie tran-
sakcyjnych operacji, które produkują niepo-
prawne dane.  

Alternatywnym podejściem jest 
zapewnienie automatycznych mechanizmów 
naprawiających dane niespełniające nałożonych 
ograniczeń. W rozwiązaniu takim dla każdego 
ograniczenia wykorzystywana jest reguła 
produkcji, sprawdzająca, czy nie doszło do 
naruszenia ograniczeń, a jeśli tak, to inicjowana 

jest operacja przywracająca integralność danych 
w obiektowej bazie danych. 

Rolę sposobu dostępu do danych pełni 
nawigacja obiektowa oraz metody obiektów 
udostępniające enkapsulowane atrybuty.  

Język programowania, służący do 
definiowania metod w obiektach, uzależniony 
jest z kolei od konkretnych implementacji 
systemów zarządzania obiektowymi bazami 
danych. 

Kosztem łatwości modelowania, utrzymania 
i zachowania integralności bazy danych jest  
brak możliwości doraźnego definiowania  
i wykorzystania dostępu do danych, 
charakterystycznego przy wykorzystaniu języka 
SQL w relacyjnych bazach danych. 
 

6. Efektywność stosowania 
 
Obiektowe bazy danych rozwinęły się z po-
trzeby lepszego wsparcia oprogramowania 
tworzonego w oparciu o paradygmaty 
obiektowości. Skuteczne metody abstrakcji  
w obiektowych bazach danych zapewniają 
enkapsulację danych i operacji wewnątrz 
obiektów, jasno określając sposób dostępu  
do nich. Pozwalają one również na 
przechowywanie złożonych struktur danych, 
które ciężko przechowywać w modelach 
relacyjnych. W rezultacie stanowią dobrze 
dopasowaną warstwę bazy danych podczas 
pracy z obiektowymi językami programowania. 
Zastosowanie systemu bazy danych, opartego  
o obiektowy model danych, sprawia, że dane 
przetwarzane w systemie nie muszą przechodzić 
procesu mapowania obiektowo-relacyjnego 
podczas utrwalania. Ogranicza to zbędne 
obciążenie obliczeniowe mogące być również 
przyczyną utraty integralności. 
 

7. Zagadnienia funkcjonalne 
 
Rozwój obiektowych baz danych stanowi 
również przyczynę rozwoju technologii 
korespondujących z zagadnieniami systemów 
baz danych. Innowacyjne paradygmaty 
modelowania wprowadzają innowacje w projek-
towaniu. Rozwojem funkcjonalnym objęte są 
m.in. wszelkie narzędzia wspierające procesy 
projektowania obiektowych baz danych, 
modelowania danych jak i procesy wdrażania 
czy utrzymania systemów obiektowych baz 
danych.  

W obszarze zainteresowań rozwoju 
funkcjonalnego znajdują się m.in. prace nad 
wdrażaniem autoryzacji wysokiego poziomu  
w obiektowych bazach danych [4]. Od samego 
początku z rozwiązaniami utrwalania danych 
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związane były zagadnienia ochrony i kontroli 
dostępu do danych. W pierwszych realiza- 
cjach systemów bazodanowych mechanizmy 
ograniczające dostęp nie stanowiły wewnętrz-
nych modułów systemów zarządzania bazami 
danych. Opierały się one raczej na zabez-
pieczeniach dostępu, wbudowanych w system 
operacyjny stanowiący podłoże środowiska 
pracy dla osadzonego systemu zarządzania bazą 
danych. Wraz z rozwojem technologii powstało 
zapotrzebowanie na zwiększenie roli systemów 
zarządzania bazami danych w kontroli dostępu 
do danych. Powstały aktywne rozwiązania 
zabezpieczeń jako wbudowane moduły 
zarządzające dostępem do danych, z uwzględ-
nieniem ról użytkowników, lokalizacji, 
przydzielonych uprawnień i grup dozwolonych 
operacji, czy wybranych fragmentów schematu 
bazy danych w postaci zdefiniowanych 
widoków. 

Wraz z rozwojem obiektowych baz danych 
pojawiły się nowe zagadnienia do rozważenia, 
mianowicie należało przemyśleć nowe pojęcia, 
np. definicje klas modelu bazy danych  
w kontekście kontroli dostępu do nich  
i ograniczenia uprawnień odczytu i modyfikacji. 
Rozważeniu podlega to, jakie zagrożenia niesie 
ze sobą znajomość definicji klas i możliwość ich 
modyfikacji, w przypadku wykorzystania przez 
niepożądanych użytkowników. 

Omawiane są też zagadnienia formalnej 
definicji i wdrażania autoryzacji wysokiego 
poziomu w obiektowych bazach danych. Oparte 
są one o logiczną specyfikację zabezpieczeń, 
bazującą z kolei na syntaktyce i semantyce 
zapytań bazodanowych.  

Prowadzone są również prace nad 
sformalizowaniem paradygmatów, znanych  
w dotychczasowych rozwiązaniach jako postacie 
normalne, i zastosowaniem w modelowaniu 
obiektowych baz danych. Powstało tu pojęcie 
postaci normalnej hierarchii klas (Class 
Hierarchy Normal Form) [5]. W modelowaniu 
obiektowym normalizacja modelu może być 
realizowana z wykorzystaniem specyficznych 
właściwości tego modelowania, takich jak 
polimorfizm, enkapsulacja czy dziedziczenie 
klas. Zastosowanie normalizacji obiektowego 
modelu danych może wpłynąć na efektywność 
realizacji zapytań, gdyż z definicji może 
ograniczyć przetwarzanie zbędnych informacji  
o złożonej strukturze hierarchii klas dla 
docelowych obiektów, do których występują 
odwołania. 

Zagadnienia modelowania danych 
powiązane są również z problemami formalnej 
reprezentacji modelu, umożliwiającej integra- 

cję lub relokację modeli danych. Wraz  
z paradygmatami obiektowego modelowania 
danych pojawiły się nowe koncepcje reprezen-
tacji schematów baz danych [6]. Należy tu 
zwrócić uwagę na definicyjne podobieństwo 
cech modelowania obiektowego i notacji XML. 
Notacja ta elastycznie odwzorowuje elementy 
modelu, które mogą w sobie zawierać zarówno 
proste jak i złożone elementy, oraz odniesienia 
referencyjne. Znaczenie tych zagadnień podnosi 
fakt, że do tej pory istnieją już dobrze 
ugruntowane metody konwersji modeli 
relacyjnych do ich reprezentacji w notacji XML. 
Rozważana jest tu konwersja schematu 
obiektowej bazy danych do schematu w notacji 
XML oraz reprezentacja schematów notacji 
XML w postaci modelu obiektowej bazy 
danych. Może to być rozpatrywane jako element 
pośredni w integracji między modelami relacyj-
nymi i obiektowymi. Nawiązując do integracji 
modeli danych, omawiana jest również teoria 
abstrakcyjnej transformacji modeli i migracji 
danych pomiędzy modelami relacyjnymi  
i obiektowymi w ujęciu niezależnym od kon-
kretnych systemów baz danych [7]. Można sobie 
wyobrazić migrację danych na przykładzie 
konstrukcji hierarchii klas obiektowej bazy 
danych na podstawie schematu relacyjnej bazy 
danych.  

Ciekawym aspektem aktualnego rozwoju  
w dziedzinie obiektowych baz danych są 
propozycje reprezentacji niedoskonałych infor-
macji przestrzennych w rozmytych obiektowych 
bazach danych [8]. W tym celu do systemów 
obiektowych baz danych wprowadzane są 
założenia teorii zbiorów rozmytych. Poruszane 
są tu m.in. zagadnienia takie jak wprowadzanie 
pojęć dziedziczenia rozmytego w hierarchii klas 
oraz propozycje architektury rozmytych 
obiektowych baz danych. 

Ważnym pojęciem w rozwoju obiektowych 
baz danych są więzy integralności.  
W opracowaniu [9] omawiane są propozycje 
specyfikacji ograniczeń integralności speł-
niających stawiane wymogi w modelach 
obiektowych baz danych oraz propozycje 
restrukturyzacji obiektowych baz danych w celu 
uproszczenia procesu weryfikacji definicji 
więzów integralności. W procesie takiej 
weryfikacji sprawdzeniu podlegać powinna 
spójność definicji oraz jej kompletność  
i realizowalność na zadanym modelu danych.  

Cechą wspólną modeli danych w systemach 
bazodanowych jest zmienność. Dotyczy to 
również modeli zorientowanych obiektowo. 
Schemat obiektowej bazy danych może podlegać 
zmianom w cyklu życia zaprojektowanego 
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rozwiązania. Zmiany mogą być związane 
zarówno z korekcją nieprawidłowości popeł-
nionych na etapie projektowania, jak i modyfika-
cjami działającego rozwiązania związanymi  
z żądaniami zmian funkcjonalności. Zmiany 
definicji klas w obiektowym modelu danych 
niosą ze sobą ryzyko nieoczekiwanych  
i niepożądanych skutków pracy z taką bazą 
danych. Zjawisko to dotyczy zarówno relacyj-
nych jak i obiektowych modeli danych.  
W takiej sytuacji można zastosować znane do  
tej pory proste rozwiązanie, tj. utrzymywanie 
wspólnego źródła informacji o aktualnym  
stanie modelu danych. W rozwiązaniu tym 
przechowywane informacje mają ustawiony 
okres aktualności i zdefiniowaną procedurę 
cyklicznego uaktualniania obowiązującą klien-
tów bazy danych. Można zauważyć, że 
charakterystyki takiego rozwiązania są 
dopasowywane do przybliżonych, oczekiwanych 
czasów modyfikacji definicji modelu danych. 
Zastosowanie aproksymacji może nieść ze sobą 
niepożądane efekty. Z jednej strony istnieje 
prawdopodobieństwo, że odpytania do uaktual-
nianego zasobu informacji o modelu będą 
następowały zbyt często, generując niepotrzebny 
ruch i zajmując zasoby obliczeniowe hostów.  
Z drugiej strony niedopasowanie współ-
czynników odświeżania do częstych modyfika-
cji może nieść ze sobą ryzyko braku informacji o 
aktualnej definicji modelu danych. Wraz  
z rozwojem obiektowych baz danych za-
proponowano rozwiązanie powiadamiania  
o zmianach w wersjonowaniu definicji  
w obiektowym modelu danych [10]. Roz-
wiązanie to zakłada wykorzystanie popularnego 
modelu Publisher−Subcriber we współpracy 
aplikacji klienckich z obiektowymi bazami 
danych. W rozwiązaniu takim proponuje się 
wykorzystanie technologii agentów od-
powiadających za monitorowanie zmian  
w modelu bazy danych. Technologia ta uwzględ-
nia współpracę dwóch typów agentów:  
• Agent Publisher − monitoruje stan bazy 

danych i w przypadku modyfikacji 
publikuje powiadomienia zawierające 
informacje o zmianach 

•  Agent typu Subscriber − odbiera 
powiadomienia, do których jest przypisany 
jako subskrybent, i aktualizuje informacje 
po stronie klienta. 
Działanie takich agentów zapewnia 

koordynację między aplikacjami klienckimi 
korzystającymi z zasobów baz danych. Zagad-
nienia te zyskują nową odsłonę w związku  
z pracami nad rozwiązaniami funkcjonalnymi 
obiektowych baz danych 

8. Zagadnienia wydajnościowe 
 
Jak wspomniano wcześniej, wybrane 
zagadnienia będące przedmiotem prac roz-
wojowych w dziedzinie obiektowych baz danych 
zostały podzielone na dwie kategorie. Poza 
pracami nad zagadnieniami funkcjonalnymi 
opisanymi wcześniej, wybrano również zagad-
nienia, których rozwój może wpłynąć na 
poprawę charakterystyk wydajnościowych 
systemów bazodanowych zorientowanych 
obiektowo. 

Prace tego typu najczęściej koncentrują się 
na nowych sposobach realizacji istniejących 
mechanizmów, z naciskiem na poprawę 
charakterystyk działania baz danych. 

Poprawie podlegają między innymi takie 
cechy jak: minimalizowana złożoność ob-
liczeniowa realizacji żądań, minimalizowana 
złożoność (ilość) dostępów do pamięci podczas 
realizacji zapytań, minimalizowany czas 
przygotowania odpowiedzi na napływające 
żądania dostępu do danych czy 
maksymalizowanie niezawodności systemów 
obiektowych baz danych. Poniżej omówione 
zostaną wybrane zagadnienia, wokół których 
można zauważyć koncentrację dotychczasowych 
prac. 
 
9. Wertykalna fragmentacja klas 
 
Wertykalna fragmentacja klas jest techniką 
projektowania mającą na celu ograniczenie ilości 
odczytów ze źródła danych, przy wykonywaniu 
zadanego zbioru zapytań, poprzez minimalizację 
liczby odwołań do zbędnych atrybutów instancji 
obiektów. Osiąga się to poprzez grupowanie 
atrybutów o wysokiej częstotliwości dostępu w 
wertykalne fragmenty klas [11]. Złożoność 
modeli obiektowych baz danych wynikająca z 
hierarchii dziedziczenia oraz hierarchii 
kompozycji klas wpływa na komplikację 
definicji fragmentacji wertykalnej stosowanej w 
obiektowych bazach danych. Ta grupa 
rozwiązań odnosi się do konkretnych rozwiązań 
tego problemu. 
 
10.  Horyzontalna fragmentacja klas  

 z wykorzystaniem technik 
 sztucznej inteligencji 

 
Obok wertykalnej fragmentacji klas 
proponowane są też sposoby przekształcania 
obiektowego modelu danych, opisywane jako 
fragmentacja horyzontalna. Jest to reorganiza- 
cja danych w modelu obiektowym, oparta  
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o klasteryzację danych z wykorzystaniem 
funkcji k-średnich [12]. Metoda ta ma na celu 
pogrupowanie danych w podzbiory obiektów, 
przyporządkowane do konkretnej klasy  
modelu obiektowego, według wspólnych cech 
charakterystycznych. Wykorzystanie technik 
sztucznej inteligencji oraz modeli sieci neu-
ronowych umożliwia dynamiczne uczenie się  
i rozpoznawanie cech wspólnych obiektów. 
Proces ten realizowany jest na bieżąco, w trakcie 
przetwarzania. Dane wejściowe, podlegające 
fragmentacji, są tu modelowane w przestrzeń 
wektorową z nadanymi różnymi miarami 
podobieństwa wraz z ich geometryczną inter-
pretacją. W rezultacie obiekty tej samej klasy  
są grupowane w podzbiory tej klasy według 
zdefiniowanych szczegółowo cech i miar 
podobieństwa. Wpływa to na optymalizację 
realizacji zapytań do danych, powiązanych 
cechami wspólnymi w obrębie obiektowej bazy 
danych. 
 
11.  Indeksowanie 
 
Indeksowanie jest jedną z metod ograniczenia 
przestrzeni przeszukania podczas realizacji 
zapytań w obiektowych bazach danych. Ma ono 
znaczący wpływ na skrócenie czasu realizacji 
zapytań. Indeksowanie jednowymiarowe to 
grupowanie obiektów według indeksów  
z wykorzystaniem jednowymiarowego wektora 
podzbiorów zbioru obiektów. Jedną z technik 
indeksowania jednowymiarowego jest tzw. 
metoda key-clustering, tworząca jedno-
wymiarowe struktury indeksowane. Struktury te 
grupują obiekty według wartości identyfikatora, 
pomijając przynależność obiektów do po-
szczególnych klas. Metoda ta sprawdza się 
najlepiej w zapytaniach oczekujących jako 
wyniku dokładnie jednego obiektu od-
powiadającego zadanej wartości identyfikatora, 
niezależnie od przynależności klasowej.  

Inną metodą indeksowania jest tzw. metoda 
class-clusstering. Metoda ta najpierw dzieli 
zbiór obiektów na partycje przynależności do 
klas, a następnie w każdej partycji tworzy 
jednowymiarowe struktury indeksowe według 
wartości zadanego klucza. Powstaje w ten 
sposób wiele zbiorów, ale ciągle nieuporząd-
kowanych i jednowymiarowych. Metoda ta 
sprawdza się najlepiej dla zapytań, które 
nastawione są na wydobycie grupy obiektów 
przynależących do konkretnej klasy w definicji 
modelu obiektowego oraz spełniających pewne 
zadane ograniczenia. 

Proponowana metoda indeksowania 
dwuwymiarowego [14] zakłada organizację 

przestrzeni pamięci w dwuwymiarową strukturę 
grupującą dane oraz porządkującą je wg dwóch 
kryteriów jednocześnie. Porządkowanie odbywa 
się w dziedzinie wartości atrybutu klucza oraz  
w dziedzinie przynależności do klasy obiektów. 
 
12.  Prefetching 
 
Prefetching − to koncepcja minimalizacji ilości 
odwołań pomiędzy klientem a systemem 
zarządzania bazą danych. Istniejące strategie 
odwołań między klientem a serwerem można 
podzielić na dwie grupy: On-demand fetching  
i Prefetching. 

Nawiązując do podstawowej cechy 
systemów baz danych, jaką jest utrwalanie 
danych i obsługa żądań dostępu do danych, 
można opisać typową współpracę między 
aplikacjami klienckimi i serwerami usług 
persystencji. Aplikacje posługujące się w od-
wołaniach do danych nawigacją obiektową 
bazują na referencjach między obiektami. Mamy 
tu do czynienia z wykorzystywaniem kolejnych 
atrybutów referencyjnych w celu uzyskania 
dostępu do kolejnych instancji obiektów. 
Charakterystyki nawigacyjne takiego działania 
odpowiadają za generację znaczącej ilości 
odwołań między klientem a serwerem bazy 
danych. Działanie takie wpływa na znaczne 
obciążenie zasobów wydajnościowych serwera. 
W rozwiązaniu opisywanym jako On-demand 
fetching obiekty są ściągane z serwera bez-
pośrednio przy występowaniu kolejnych żądań 
dostępu do danych. Na korzystną ocenę takiego 
podejścia wpływa fakt, że przetwarzane są tylko 
i wyłącznie obiekty, co do których istnieje 
faktyczne zapotrzebowanie na dostęp. 

W rozwiązaniu opisywanym jako 
Prefetching, obiekty, do których dostęp nie jest 
pewny, ale spodziewany, przygotowywane są  
z góry [15]. Wyznaczenie tymczasowego 
obszaru pamięci cache po stronie klienta 
umożliwia przechowywanie przygotowanych 
wcześniej obiektów i ograniczenie liczby 
odwołań do serwera bazy danych. Wymaga to 
oczywiście opracowania i wdrożenia metod 
synchronizacji wszystkich kopii danych. Należy 
również podkreślić, że sytuacja, w której zostały 
ściągnięte dodatkowe obiekty, do których nie 
nastąpiło odwołanie, będzie rozpatrywana  
jako niepotrzebne zaangażowanie zasobów 
wydajnościowych systemu bazy danych.  

W literaturze dość szeroko opisywane są 
prace nad różnymi metodami skutecznej 
predykcji odwołań do konkretnych grup 
obiektów. 
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13.  Przetwarzanie współbieżne 
 
Przetwarzanie współbieżne w systemach 
bazodanowych występuje w kilku odsłonach. 
Pokrótce zostaną omówione wybrane zagad-
nienia odnoszące się do współbieżności 
obiektowych baz danych. 

Współbieżność w systemach bazodanowych 
można rozpatrywać m.in. w kontekście równo-
ległych baz danych. Obszar ten skupiony jest na 
rozwoju sposobów wyboru strategii nawigacji 
obiektowej. Strategia nawigacji jest tu 
kluczowym elementem mogącym wpłynąć na 
poprawę wydajności realizacji zapytań. Dlatego 
też w literaturze proponowane i oceniane są 
różne algorytmy i podejścia do realizacji tego 
typu zadań [16]. Do technik współbieżności 
nawiązują również prace nad rozwojem 
współbieżnych języków programowania na 
potrzeby przetwarzania danych w systemach 
perstystencji zorientowanych obiektowo [17]. 

Prace te skupione są również na 
zagadnieniach wpływających na poprawę 
efektywności przetwarzania w rozproszonych 
obiektowych bazach danych. Można sobie 
wyobrazić sytuację, w której mamy dane 
przechowywane w rozproszonej pamięci 
zarządzanej przez zbiór równolegle działających 
procesorów. Proponowane rozwiązania algoryt-
miczne odnoszą się do relokacji danych  
i poprawy stopnia zrównoleglenia operacji 
wykonywanych podczas przygotowania od-
powiedzi na zapytania. Działania takie mają na 
celu skrócenie czasu obsługi żądań dostępu  
do danych przechowywanych w systemach 
obiektowych baz danych. Wraz ze współ-
bieżnością przetwarzania rozpatrzeniu pod-
legają również zagadnienia blokowania dostępu 
do zasobów [18]. Nawiązują one do technik 
znanych z tradycyjnego programowania współ-
bieżnego. W przetwarzaniu współbieżnym 
zachodzi potrzeba blokowania dostępu do 
zasobów współdzielonych na czas realizacji 
operacji transakcyjnych oraz ewentualnego 
wywłaszczania zasobów. Techniki te omawiane 
są jednak w nowej odsłonie, tzn. w odniesieniu 
do blokowania obiektów w obiektowych 
modelach baz danych. Nowe rozwiązania 
proponowane są z reguły w formie protokołów, 
określających, które instancje obiektów i jakie 
fragmenty obiektowego modelu danych współ-
dzielonych podlegają blokowaniu tak, aby 
zminimalizować wzajemne blokowanie współ-
bieżnych działań. 

 
 

 

14.  Optymalizacja zapytań 
 
Na poprawę efektywności obsługi żądań dostępu 
do danych może również wpłynąć analiza  
i reorganizacja napływających zapytań [19]. 
Znajomości logiki i semantyki zapytań może być 
wykorzystana do ich semantycznej optymaliza-
cji. Proponowane rozwiązania wykorzystują 
wiedzę semantyczną na temat modelu danych, 
zdefiniowaną głównie w formie więzów in-
tegralności (Integration Constraints) zapisanych 
w definicji modelu danych. Na bazie tej wiedzy 
możliwe jest ponowne sformułowanie zapytania 
do bazy danych w taki sposób, aby otrzymać 
zapytanie semantycznie odpowiadające pierwot-
nemu, które jednak może zostać przetworzone 
efektywniej. Nieformalnie ujmując, dwa 
zapytania można uznać za semantycznie toż-
same, jeżeli dla tego samego modelu danych  
w wyniku zwrócą tożsame zbiory wynikowe, 
oraz spełniają te same zbiory więzów 
integralności. 

Napływające zapytania można również 
analizować pod kątem możliwości 
zrównoleglenia realizacji. Wśród najnowszych 
prac proponowane są ogólne algorytmy 
zrównoleglenia przetwarzania zapytań, bazujące 
na identyfikowaniu niezależnych fragmentów 
zapytań dla obiektowych modeli danych. 
Napływające zapytania podlegają analizie i są 
dzielone na szereg zapytań niezależnych,  
a następnie przetwarzane współbieżnie.  

Techniki takie charakteryzują się dużym 
stopniem skomplikowania, ale i znaczącym 
wzrostem efektywności przetwarzania zapytań  
w obiektowych bazach danych. 
 
15.  Pozostałe zagadnienia 
 
Poza powyższymi grupami zagadnień od-
noszących się do poprawy efektywności 
przetwarzania w obiektowych bazach danych, 
proponowane są również bardziej innowacyj- 
ne podejścia. Jednym z ciekawszych projek- 
tów badawczych są propozycje zorientowania 
obiektowej bazy danych na wzór modelu  
sieci peer-to-peer (p2p) [20]. Stanowi to 
oderwanie od tradycyjnych modeli systemów 
bazodanowych i ma na celu wykorzystanie cech 
charakterystycznych działania architektury p2p, 
tzn. zorientowania komponentów na równo-
rzędnych, niezależnych od siebie węzłach  
oraz dynamicznej komunikacji. Poprzez for-
mułowanie rozwiązań opartych o tę architekturę 
dąży się do uzyskania lekkości, elastyczności  
i skalowalności działania obiektowych baz 
danych. Dodatkową, ważną cechą takiego 
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podejścia jest wysoka tolerancja błędów 
działania przy zachowaniu wysokiej niezawod-
ności systemu. Działanie takiej sieci mogłoby się 
opierać o typowe dla sieci peer-to-peer 
mechanizmy indeksowania, dzięki którym 
użytkownicy mogliby wyszukiwać i odwoływać 
się do interesujących fragmentów danych, 
wykorzystując efektywne algorytmy routingu 
p2p. 

Inne ciekawe prace skupiają się na współ-
pracy z obiektowymi systemami bazodanowymi 
w warunkach przerywanej komunikacji [21]. 
Założenia te odnoszą się głównie do pracy  
z urządzeniami mobilnymi. Można sobie 
wyobrazić aplikacje klienckie korzystające  
z dostępu do serwera obiektowej bazy danych 
osadzone na urządzeniach mobilnych. Pod-
stawowym problemem jest umożliwienie  
pracy urządzenia, niezależnie od tego, czy 
komunikacja sieciowa jest dostępna, czy nie. 

Proponowane rozwiązania będą od-
powiedzialne za zachowanie lokalnych zmian  
w warunkach przerywanej łączności. Zmiany te 
zostaną z powodzeniem zintegrowane z pozo-
stałymi danymi, gdy połączenie sieciowe stanie 
się znów dostępne i zostanie wznowiona 
komunikacja. Mechanizmy te przełożą się bez-
pośrednio na konstrukcje bazodanowe 
odpowiedzialne za zarządzanie procesem 
reintegracji danych przechowywanych  
w przygotowanej pamięci cache urządzenia. 
Konstrukcja mechanizmów pozwalających na 
pracę w warunkach przerywanej łączności ma 
znaczenie z punktu widzenia zachowania 
integralności danych przy utrzymaniu 
wysokiego stopnia niezawodności pracy. 
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Object-Oriented Databases – Review of Development Directions  

 
K. TOMASZEWSKI 

  
 
Database systems are one of the key sectors for the development of  modern information systems. They are one 
of the basic elements of architecture and have a critical impact on the functioning of all solutions. There is 
constantly ongoing development work in the areas of database systems of all types. At first, this article 
summarizes the standardization of OODB attempts. Next, few proposals for major improvements has been 
described. Selected issues have been divided into innovation in terms of functionality as well as new 
implementations of existing mechanisms, which improve the efficiency of their operations. For each group 
a number of issues, which are the subject of the latest developments, have been listed with short description.  
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