
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIULETYN 
INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WARSZAWA        NR 2/2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 
WYDZIAŁ CYBERNETYKI 
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 
 
ISSN 1508-4183 
 
00-908 Warszawa, ul. S. Kaliskiego 2 
tel.: (022)683-95-04,  fax: (022)683-78-58 
http://www.isi.wat.edu.pl 

 
 
Zespół redakcyjny w składzie: 
prof. dr hab. inż. Marian Chudy (redaktor naczelny) 
dr hab. inż. Andrzej Walczak, prof. WAT (z-ca redaktora naczelnego) 
dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. WAT 
dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT 
dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. WAT 
dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. WAT 
dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT  
    
Redakcja techniczna i projekt graficzny: Barbara Fedyna 

 
 
Druk: BEL Studio Sp. z o.o., 01-355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 67B 
 
 

 
 
 
   



 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 

1. G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz  - Aspect of data communication security  

in the Central Node of Poland`s Schengen Information System  

and Visa Information System Component …………………………………………….  1 

 

2. T. Górski  - Use case driver scheduling method 

of information technology project …………………………………………………….     13 

 

3. T. Górski - Simulation efficiency analysis method  

of Java Enterprise Edition application ...………………………………………………     21 

 

4. Z. Tarapata  - Zastosowanie metod wyznaczania przepływu w sieciach 

do planowania manewru wojsk ………………………….…………………………….    31 

 

5. Z. Tarapata, Ł. Daleki – Wykorzystanie modeli pokrycia i alokacji zasobów  

do wspomagania decyzji w działaniach ratowniczych  

i reagowaniu kryzysowym …………………………………………………………….. 45 

 

6. J. Wiśniewska – Konstruowanie macierzy unitarnych  

dla kwantowego algorytmu decyzyjnego ……………………………………………...    59 

 

 
 
 
 
 
 
 



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 2  1-12 (2008) 

 1

Aspect  of  data communication security 
 in the Central Node of Poland’s Schengen Information System  

and Visa Information System Component 
 

G. BLIŹNIUKA, R. KOŚLAB, A. MACHNACZC 
e-mail: adres Grzegorz.Blizniuk@wat.edu.pl  

 
Instytut Systemów Informatycznych  

Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna 
ull. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 

 
Abstract: Data communication security assurance in the Central Node of Poland’s Schengen Information 
System and Visa Information System Component (in polish: Centralny Węzeł Polskiego Komponentu Systemu 
Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej – CW PK SIS i VIS) is crucial for building adequate 
trust of the operation of mechanisms of the Schengen agreement in Poland. Presented in this chapter are the 
security requirements, agreed by member states of the Schengen agreement, which fulfillment is subject to 
independent review during periodical SIS/SIRENE evaluations. The essence of law, organizational and 
technical role means have also been indicated for assuring a high level of SIS and VIS data communication 
security, which is higher than the standard level required by regulations on the protecting of personal data. 
Directions for further development of the implementation of the SIS and VIS in Poland have been presented in 
the conclusion.  

 
Keywords: IT systems, ICT security, Schengen zone, Schengen Information System, Visa Information System 

 

1. Introduction 
 
Lifting border inspections between member 
states has entailed the necessity of implementing 
so-called “compensating instruments”, which are 
to balance the ability of free flow of people 
between member states of the Schengen 
agreement in the range of citizens’ security as 
well as crime-fighting effectiveness. Due to this, 
it was decided, among others, to create and 
implement the Schengen Information System 
(SIS), which goal is to assure a quick and safe 
exchange of data for border and internal control 
as well as police and justice system cooperation. 

SIS comprises of a database that is 
constantly completed by authorized services and 
public authorities. It includes data of wanted 
people, undesirable people in given Schengen 
member states as well as sought for vehicles and 
entities. The SIS system is the most important of 
mechanisms for maintaining a high level of 
security in the area that comprises the free flow 
of people, which enables effective crime-
fighting, especially on international terms. 

The basis for the operation of SIS is Title 
IV of the Schengen Implementation Convention 
[2] (SIC – articles from 92 to 119), in which 
authorized personnel of member states are 
granted access to information concerning people 
and property through the procedure of automatic 
data searching. 

In accordance with the initial intention of 
European Union member states, the expansion of 
the Schengen border area – in view of the 
necessity of increasing connection bandwidth 
and adding new features to the system and also 
the concept of building the Visa Information 
System (VIS) – was conditioned by the early 
launching of the second-generation SIS system 
(SIS II). Project delays arose due to the 
European Commission that caused a decision to 
be made on the meeting of Justice and Internal 
Affairs Council of Ministers in Brussels on the 
5th – 6th of December 2006 to enable the ability 
to expand the Schengen border zone as 
established earlier, i.e. till the end of 2007, 
thanks to using a temporary solution that was 
proposed by the government of Portugal, i.e. 
SISone4ALL software package1. 

The fulfillment of the Portugal initiative 
consists of the acceptance by new EU member 
states and the adoption into their environment  
a copy of the system operating in Portugal and 
their connection to the presently operated first-
generation Schengen Information System  
                                                 
1 The SISone4ALL software package was forwarded to Poland in 
March 2006 at a meeting of ministers of home affairs in Lisbon on 
the basis of intergovernmental agreements concluded with 
Portugal, under which the Polish government acquired the right to 
freely use the software in order to meet the demands placed on the 
parties of the Schengen Implementation Convention. The 
Government Plenipotentiary Minister for SIS and VIS accepted the 
system on behalf of the Polish Government. 
 



G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz, Aspekt of data communication security In the Poland`s SIS and VIS 

 2 

(SIS +1) enhanced with web services. The 
Portuguese solution is essential for assuring 
communication between national systems with 
the European central system in Strasburg 
(C.SIS). The necessity of waiting for the launch 
of the SIS II by the European Commission was 
avoided this way. However, in view of 
maintaining a high priority, which is the 
fulfillment of the building program of the SIS II 
system to replace the currently used SIS 1+ 
system, by the European Commission as well as 
individual member states, the necessity of 
synchronizing the implementation of two 
important data communication ventures arose 
that are to help in the realization of being a full 
member in the Schengen zone, i.e. SISone4ALL, 
SISII and VIS. 

In view of the situation, during the period of 
January – September 2007 two physical and 
independent versions of the Central Polish Node 
SIS and VIS Component (CW PK SIS and VIS) 
were designed and implemented allowing 
authorized organs of the government, called 
institutional users (IU), cooperation with the 
currently used first-generation system as SIS 1+ 
is and also with second-generation systems, i.e. 
SIS II and VIS. 

 
2. Security architecture in Central 

Node of Polish Component of 
SIS/VIS 

 
The building of the Polish SIS and VIS 
Component, in view of the necessity of 
implementing SIS 1+, along with the 
simultaneous uninterrupted work on SIS II 
required that the accepted functional and 
technical structure of the SIS and VIS Central 
Node allowed easy integration of institutional 
users’ systems with the SIS 1+ Central System 
(C-SIS) and afterwards with the SIS II (CS-SIS) 
and the VIS Central System (CS-VIS). 

Presented further on in this article are the 
realizations of building CW PK SIS and VIS 
within the SIS and VIS Polish Component 
complying with European and national law, 
organizational and technical stipulation. 

 

2.1. European context 
 
Access to SIS and VIS information systems 
resources are regulated by laws of the European 
Union. Poland, by joining the EU on 1st of May 
2004, which resulted in the signing of the Treaty 
of Accession, obliged to implement into Polish 
law the Schengen Implementation Convention 

[2]. This convention determines the basis of 
building and launching SIS. SIS is the largest 
extensive data communication system in Europe 
that enables current exchange of information 
between organs responsible for guarding 
external borders as well as police from countries 
belonging to the Schengen zone. It possesses 
criminal and judicial information as well as data 
concerning the free flow of people. The 
information in the SIS system allows authorized 
entities, among others, to: 
− Identifying wanted persons and entities. 
− Establishing reasons for searching. 
− Defining priority actions in the case of 

finding a person or object. 
For reasons of assuring an effective 

realization of the aforementioned actions the 
country services of the Schengen zone have to 
exchange information, which from the 
perspective of the citizen’s interest, should be 
subjected to special protection, because they 
constitute a category of personal data [6]. The 
elementary requirements concerning SIS data 
communication security included in Art. 103 and 
118 of the Schengen Implementation Convention 
[2]. Article 103 of the SIC obliges member states 
to register at least 10% of personal data transfer 
operations to national SIS components to 
achieve the requirement of accountability of 
administrators and operators actions. The logs 
that contain this data should be stored during a 
period no longer than 6 months. Art. 118 defines 
the minimal measures of protecting personal 
data processed in national SIS components, 
which must be used in order to: 
− prevent any unauthorized person from 

having access to SIS installations used for 
the processing of personal data; 

− prevent data media from being read, copied, 
modified or removed by unauthorized 
persons; 

− prevent the unauthorized access to personal 
data processing in SIS; 

− authentication authorization of SIS users; 
− permission management of SIS users; 
− SIS data protection during transmission; 
− accountability operations on data in the SIS. 

According to the requirements of the 
Schengen Implementation Convention member 
states have to agree upon measures of protecting 
data during their transfer through the data 
communication network and also assure the 
employment of qualified personnel that 
guarantees proper protection during data 
processing in the SIS. In connection with this, 
member states have agreed on the necessity of 
building a dedicated data communication 
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network with the name of SISNET to assure the 
ability of exchanging data between the SIS 
Central System and national components. The 
body in charge of building and maintaining the 
SISNET network on behalf of member states is 
the General Secretariat of the Council of the 
European Union and the C.SIS team is 
responsible for the current operation, which job 
posts are financed by the Ministry of Internal 
Affairs of France. The Infrastructure of the SIS 
Central System has been localized in Strasburg. 
Member states contribute annual contributions, 
which are proportionate to member contributions 
provided to the European Union for the 
maintenance of C.SIS and SISNET. 

The requirements of the Schengen 
Implementation Convention were accepted by 
member states as insufficient from the SIS data 
communication security viewpoint due to their 
general nature. This is why in 1999 Finland took 
the initiative of elaborating “Guidelines for data 
security in connection with the Schengen 
systems”[3]. These recommendations were to 
assure the usage of identical procedures and 
protection measures in the SIS Central System 
and national components (N.SIS). Art. 103 and 
113 of the Schengen Implementation Convention 
were accepted as a legal basis and 
recommendations were presented in the 
following order: 
− Security planning – inter alia the necessity 

of elaborating a security policy, 
− Security organization – inter alia identifying 

entities responsible for security 
management, 

− Controlling system resources – inter alia 
cataloguing and documenting network and 
system resources, 

− Personnel security – inter alia procedures 
permitting operators and system 
administrators as well as training in the 
range of data protection, 

− Physical security – inter alia location 
security of national components, admittance 
control to buildings, limiting guest and 
external suppliers traffic around national 
components, 

− Equipment protection – inter alia limiting 
access to the infrastructure of national 
components (especially servers and network 
equipment), fire protection and air-
conditioned operation environment, backup 
electrical power source, 

− Managing the operational environment – 
inter alia procedures of safe usage of 
equipment, protecting against malware, 
backup copies of data, network 

management, user access control, system 
monitoring, upgrading procedures and 
system software development, planning 
uninterrupted operation, legal regulations 
accordance control. 

 
These recommendations were added to the 

Schengen Catalogue [4], which elaboration was 
undertaken by the Working Party on Schengen 
Evaluation in 2001 based on the EU Council 
mandate. The Schengen Catalogue comprises of 
four parts and the second part includes 
recommendations and best practices for the 
Schengen Information System as well as nation 
SIRENE offices2, exchanging essential 
supplementary information, allowing the 
confirmation of identities of persons and entities. 
SIRENE offices, as coordinating units, have to 
operate in a non-stop mode (365/7/24), 
simultaneously meeting the functions of a single 
contact point for authorized SIS system users in 
a given member state as well as for SIRENE 
offices in other countries of the Schengen zone. 
The Schengen Catalogue is a textbook used 
during training personnel responsible for 
operating the SIS. The recommendations and 
good practices included are used as reference 
during a periodic evaluation carried out by 
countries of the Schengen zone and countries 
that are applying for membership in this zone. 
Evaluations are conducted by teams comprised 
of representatives of member states, General 
Secretariat of the Council of the European Union 
and the European Commission. The structure of 
the second part of the Schengen Catalogue has 
been developed in a form of a table, in which in 
one column recommendations were inserted and 
in the second column “good practices” for each 
issue involving the safe usage of SIS and the 
proper functioning of the SIRENE office. The 
basic recommendations concerning SIS indicate 
the necessity assuring the constant presence 
(24/7) of qualified technical personnel at the 
national SIS component location as well as real-
time synchronizing data in the nation SIS copy 
with the SIS Central System. It is additionally 
recommended to have procedures of regularly 
comparing the national copy with the SIS 
Central System database. One of the key 
recommendations is that member states be 
vested in stable data communication networks, 
which will be used to exchange SIS data within 
the processes of entering new entries and entry-
checking in SIS. Data communication networks 

                                                 
2 SIRENE - Supplementary Information REquests at the National 
Entries 
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in member states should assure a response time 
from SIS no longer than 5 seconds. 

Recommendations concerning SIS security 
are grouped in the Schengen Catalogue 
analogically as in the aforementioned initial 
1999 document titled: “Guidelines for data 
security in connection with the Schengen 
systems”. The structure and contents of the 
recommendations concerning SIS security in the 
Schengen Catalogue is noticeably very similar to 
the structure and contents contained in the 1995-
published BS7799 British Standard titled: „A 
code of practice for information security 
management”, which was later used to establish 
an international standard of data security 
management ISO/IEC 17799. Despite such 
extensively defined measures of data processing 
protection in SIS, the Schengen Catalogue does 
not make up a closed set of recommendations 
and good practices. It will certainly be modified 
with elements involving the usage of the second 
generation SIS II system. 

It is worth stressing the fact that the data in 
the SIS system are not admittedly secret 
information subjected to special signification 
and protection in accordance with regulations on 
the protection of secret information. However, 
their high sensitivity and potentially negative 
effect on interests of citizens caused member 
states to make a decision of using advanced 
cryptographic protection measures, i.e. IP 
ciphers, which assure data confidentiality 
transferred through telecommunication 
connections leased for the needs of the SISNET 
network. The same requirements concerning the 
use of IPS ciphers were introduced to the non-
functional requirements specifications of the SIS 
II system, in which the SISNET network was 
replaced with a dedicated IP network that is in 
accordance with the sTESTA network 
specification. 

 

2.2. Connecting the C.SIS with 
national components 

 
As mentioned earlier, the concept of building the 
Polish Central Node SIS Component and VIS (in 
polish: CW PK SIS and VIS) within the Polish 
SIS and VIS Components is based on the 
solution proposed by the Portuguese government 
along with maintaining accordance with the 
European Commission’s and Member States’ 
program of building the SIS II and VIS systems 
(see: fig. 1). The Portuguese solution enabled 
new member states of the European Union, 
including Poland, to have access to SIS 1+ 

during their transition period, i.e. before the 
European Commission’s initiation of the newer 
SIS II system that enables the entering and 
searching of entries of people and entities in the 
SIS database in the scope of Schengen 
Implementation Convention by authorized 
institutional personnel3. 

The exchange of information in SIS occurs 
through the medium of an updated Central SIS 
System of each member state that is connected 
to national SIS components with the help of a 
dedicated SISNET network. The national SIS 
copy4 can also be a part of the national 
component. Data transferred from any member 
state are first transferred to the other member 
states belonging to the Schengen zone. This 
means that they are always in possession of the 
same set of acquired data in national copies, 
because the update of data in each national copy 
occurs on-line, which assures immediate data 
update and assures identical search results of 
every member states’ system in the Schengen 
zone. The operation of the system is based on an 
automatic process of searching for data. This 
process can return one or two kinds of answers 
for a given query: 
− The search in SIS generates a positive 

result; a hit, which means that the data 
searched can be found in the system, 

− The search in SIS generates a negative 
result; a no hit, which means that the 
searched data in the system cannot be 
found. 
In case of a hit, necessary actions are 

conducted that are foreseen for a specific type of 
hit. It can be, for example an arrest of a person 
or detaining a vehicle or documents, etc. If 
during a specific action it is necessary to attain, 
so-called supplementary information, then they 
are delivered by the SIRENE office. Such an 
event takes place in a situation when it is 
necessary to arrest somebody. In Poland, The 
National Police Headquarters is responsible for 
the operation of the SIRENE office and for the 
implementation of the Polish Central SIS and 
VIS Component Node (CW PK SIS and VIS). 

 

                                                 
3 Poland was added to the paneuropean ongoing cooperation in the 
framework of the SISone4ALL system in September 2007. 
4 In order to increase the reliability of the implementation of PK 
SIS and VIS, the solution of using the national copy has also been 
adopted in Poland. Not all countries of the Schengen zone have 
applied their own national copies. 
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Fig. 1. Architecture of Polish Component of  SIS/VIS  

 
According to the scheme in figure 1, the 

following elements are distinguished in PK SIS 
and VIS: 
− End users (UK) and individual users (UIn) 

that possess certain access rights bestowed 
by a instituational user to the SIS and VIS 
within the scope of possessed authority by 
law and using the access stations to the SIS 
and VIS, 

− UK and UIn access stations allowing access 
to applications, including applications 
provided by CW PK SIS and VIS, allowing 
the entering of entries in the SIS and VIS, 
and making checks in the SIS and VIS, 

− Data communication networks of 
institutional users as a medium of 
communication for secure data transmission 
between the UK and access stations UIn 
and central systems, 

− Central systems, performing the functions 
of processing data falling within the 
competence of institutional users, including 
data for the purposes of the SIS and VIS as 
well as functions related to ensuring 
accountability, integrity and confidentiality 
of data, with particular attention to ensure 
the security of personal data, 

− MSWiA (Ministry of Interior and 
Administration) data communication 
network5 (MSWiA TI Network) performs 
functions of a secure communications 

                                                 
5 Warsaw city SDH (Synchronized Digital Hierarchy) network, 
also known as the MSWiA teletransmission network. 

medium for data transmitted between 
central systems, individual users, and CW 
PK SIS and VIS system as well as the 
SIRENE data communication office, 

− CW PK SIS and VIS carries the functions 
of technical and organizational 
infrastructure, ensuring the flow of 
information between the C-SIS (in the 
future between the CS and CS-SIS-VIS 
using the NI-SIS and the NI-VIS), and 
central systems of institutional users and 
SIRENE data communication infrastructure 
office, 

− SIS II and VIS national interfaces (NI-SIS, 
the NI-VIS6) enabling the integration of 
CW PK SIS and VIS with CS-SIS and with 
CS-VIS to cooperate with end-users of SIS 
II and VIS, 

− Polish SIRENE Office (SIRENE PL Office) 
performing the functions as a contact point 
for matters relating to the practical use of 
the SIS, including those arising from the 
responsibility of validating data transferred 
to the C-SIS (in the future to the CS-SIS for 
SIS II) and associated with the transmission 
of supplementary data, required by the 
procedures for cases of positive checking 
results. 

 
Each of the above-mentioned elements 

performs a specific role in the process of 
fulfilling the provisions of Title IV of CIS and in 
the future cooperation with VIS. The following 
are also important for the full functioning of the 
system: 
− Member States in their respective areas of 

their SIRENE offices, as well as physical 
safety and maintenance of buildings, which 
copy is placed of the SIS as well as NI-SIS 
and NI-VIS7, 

− France in the scope of C.SIS and SISNET, 
− European Commission in the scope of CS-

SIS, CS-VIS, s-TESTA as well as NI-SIS 
and NI-VIS. 

 

2.3. National context 
 
The adoption of the Portuguese initiative 
regarding the construction of the SISone4ALL 
system, which allowed the new Member States 
to abolish checks at internal borders of the 
Schengen area on December 21, 2007, also 

                                                 
6 The abbreviation “NI” means: National Interface (Narodowy 
Interfejs). 
7 In the case of Poland the Chief Commissioner of Police is 
responsible for the mentioned elements of the system. 
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resulted in a new situation from a legal point of 
view. In order to assess the ability of formally 
launching the SISone4ALL in Poland, a detailed 
analysis of the legal order was carried out. As a 
result of this task a document was elaborated 
entitled: "Legal opinion on the formal and 
material conditions for adjusting the legal 
system of the Republic of Poland to participate 
in the Schengen Information System on the basis 
of the SISone4ALL concept and legislative 
action to ensure full implementation and 
compliance with European regulations in this 
subject." This document was prepared by the 
Legal Advisor of the European Programs 
Implementation Authority, acting close to the 
Ministry of Interior and Administration and 
providing legal, organizational and technical for 
the Plenipotentiary of the Government for SIS 
and VIS. The analysis demonstrated the lack of a 
complete legal basis for access and the transfer 
of information of all authorized government 
administration bodies to the SIS1+ system 
resources database through the SISone4ALL 
system. In the opinion of the Legal Adviser there 
was a need for a special law regulating the 
operation of the SISone4ALL system, while 
indicating that, the optimal regulatory from the 
point of view of preparing a comprehensive 
solution would be regulated by law in the 
functioning of elements of SISone4ALL 
(SIS1+), SIS II and VIS systems in Poland. 

Therefore, on behalf of the Government 
Plenipotentiary for SIS and VIS a draft law on 
the participation of the Republic of Poland in the 
Schengen Information System and Visa 
Information System [5] was prepared in April 
2007. The Act came into force in September 
2007. On the basis of it the following institutions 
in Poland received access to the CW PK SIS and 
VIS: 
− The Internal Security Agency, 
− Foreign Intelligence Agency, 
− The Government Protection Bureau, 
− The Central Anticorruption Bureau, 
− Inspector General for the Protection of 

Personal Data, 
− Ministry of Finance (through Customs and 

tax control offices) 
− Ministry of National Defence, 
− Ministry of Interior and Administration 

(through the voivodes (governors), prefects 
(local authorities), SIS and VIS Office in 
the European Programs Implementation 
Authority) 

− Ministry of Foreign Affairs (through the 
consulates) 

− Ministry of Justice (through the public 
prosecutor's office and courts) 

− Polish National Police, 
− Military Intelligence Service, 
− Counterintelligence Military Service, 
− Border Guard,  
− Head of the Office for Foreigners, 
− Polish Military Police. 
 

Moreover, the Act provides delegations to 
issue the following implementation regulations 
by the Ministry of Interior and Administration: 
− On the making of SIS data entries and 

updating, deleting and searching the data by 
the SIS National Information System, 

− On the detailed registering of cases, in 
which access to data or data were used in 
another way by the National Information 
System, 

− On the mode of access to the National 
Information System, 

− On the mode of handing over to the Police 
persons or entities found as a result of 
access to SIS data, as well as the 
responsibilities associated with the Police, 

− On the entry card designs and exemplary 
query papers asking for data from the 
Schengen Information System and on the 
method of filling them out. 

 
In parallel with the legislative work, based 

on the shared solution SISone4ALL by Portugal 
since February 2007 work was conducted for the 
construction of the SIS 1 + national component. 
It should be noted that the CW CK SIS and VIS 
is a result of the expansion of existing 
infrastructure hardware-software system for the 
National Criminal Information Center  
(KCIK8, see Figure 2) and the independent 
implementation of hardware-software infra-
structure for the SIS II and the VIS (see: Figure 
3). Such a solution of CW CK SIS and VIS 
implementations, for both the SIS 1 +, and the 
SIS II, aimed at ensuring: 
− A reliable point of access to SIS resources 

allowing the flow of information between 
the C-SIS (in the future, the CS-SIS), and 
central systems of the competent 
authorities, 

− The flow of information between the 
telecommunication infrastructure of the 
SIRENE Office, and central systems of the 
competent authorities, 

− Node sharing a dedicated software 
application that enables users to benefit 

                                                 
8 In this case, physical and logical databases KCIK and SIS were 
separated. 
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from the SIS, directly without the 
participation of legitimate authority of the 
central system, to its access rights, 

− The uniqueness of data entered into the SIS 
by authorized users, 

− Full accountability of users’ actions, 
including their authentication and 
authorization. 

 
Communication between the central 

systems of institutional members and CW PK 
SIS and VIS is assured through by the Ministry 
of Interior and Administration’s data 
communications network. This network was 
built with the mutual efforts of the Ministry of 
Interior and Administration and the Police in 
2000-2001, it was also incorporated into the 
Regional telecommunications network with 
integrated ISDN services, Decision No. 121 of 
the Minister of Interior and Administration of 6 
June 2002. Originally, a system based on the use 
of synchronous SMA terminal equipment made 
up the teletransmission platform for the 
simultaneously built digital commutation 
systems for the needs of the Ministry of Interior 
and Administration as well as the National 
Police Headquarters and the Metropolitan Police 
Headquarters. With the ongoing computerization 
process of the so-called Ministry of Interior and 
Administration group, new needs for data 
transmission arose. In connection with this, an IP 
subnet was launched, inter alia, on the SDH 
platform, providing the exchange of information 
between the administrations of the European 
Union, the so-called access point to the global 
network called the "Eurobramą" (Euro 
Gateway). To this end, throughput of main nodes 
forming a ring to the level of STM-16 (2.5 Gbit / 
s) was increased and other network nodes were 
built and launched. Presently, the Warsaw SDH 
teletransmission network includes 55 nodes, i.e. 
350 E1 - 2 Mbit/s links and 40 Ethernet links. In 
the area of Warsaw, it is a platform for 
transmitting, in particular, the so-called TESTA 
network of national domain, on which other 
systems work, inter alia, the EURODAC system, 
AIM, CECIS, STAY, PASSPORT and 
EMERYT. Ultimately, the running of about 30 
different applications is planned on the basis of 
this network, including, inter alia, the national 
components of the SIS 1 + as well as the SIS II 
and VIS, police and government commutation 
systems, PESEL-NET, CEPIK and many others. 
Warsaw SDH network is already a large urban 
network, and prospects for its growth reach more 
than 200 nodes in the area Warsaw. SDH 
Infrastructure was, moreover, included in a 

Ministry of Interior and Administration proposed 
so-called Department Data Communication 
Network (Resortowa Sieć Teleinformatyczna – 
RST) and the gradually implemented Public 
Administration Data Communication Network 
(in polish: Sieć Teleinformatyczna Administracji 
Publicznej – STAP9). 

 

 
Fig. 2. CN architecture for the needs of the SIS 1+ 

 
At present, Police, in accordance with the 

already mentioned decision no. 121, are 
responsible for the operating and maintenance of 
the SDH network. The Ministry of Interior and 
Administration takes on the role of network 
administrator and manages the network of the 
national domain of the TESTA network. 
Currently under development, for the needs of 
SIS II and VIS as well as, are modernization 
works, which will ensure increased flowability 
between major nodes to the level of STM-64 (10 
Gbit/s), as well as the acquisition of Ethernet 
ports scalability, redundancy at the level of 
connectivity and streams and traffic 
prioritization (Ethernet traffic). The possibility 
of sharing bandwidth channels in the streams 
will also be obtained. Given the continuous 
development of data communication systems of 
the public administration and the associated 
increase in demand for network resources, while 
simultaneously seeking to reduce costs of 
maintaining data communication networks of the 
Ministry of Interior and Administration, future 
plans include the modernizing the network to 
MPLS technology. 

Returning to the SIS and VIS, the basic 
components of CW PK SIS and VIS that ensures 
cooperation with the C-SIS (see: Fig. 2) are: 
− PKI subsystem authentication and 

authorization process, as well as controlling 
access to data and services, 

                                                 
9 Assumptions for STAP have been accepted by the Council of 
Ministers on 25.01.2005. 
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− LDAP subsystem storing information on 
authorizations, 

− E-mail for the SIRENE office, 
− The Portuguese SISone4ALL application as 

a graphical user interface, 
− Entry verification system, allowing the 

analysis of entry registration accuracy made 
in the system, 

− Adapter carrying out two-way 
announcement translation services in SIS 1 
+ and SIS II formats. 

 
In the concept of implementing the CW PK 

SIS and VIS for SIS 1 + it was assumed that, 
given the advanced technical and financial 
preparation, that has already been made by 
institutional users in Poland during the process 
of adapting their branch systems to cooperate 
with SIS II as well as the transitional nature of 
functioning of the Portuguese proposal, CW PK 
SIS must be made available to individual 
institutions that have built their branch systems 
in newer standards foreseen for SIS II and VIS. 
For this reason, in October 2006 the 
representative of government for SIS and VIS 
proposed the implementation of the so-called 
translator (otherwise: adapter, see: fig. 3), which 
ensures effective integration of the central node 
system with data communication systems of 
individual institutions. Implementing the adapter 
allows two-way translating of bulletins between 
SIS II and SIS 1+ formats. Using such a genuine 
EU-wide implementation solution helped avoid 
costly and time-consuming adapting of branch 
systems working in SIS II formats to the limited, 
when it comes to the period and scope of 
operation, SISone4ALL format, which is based 
on SIS I+ formats. SIS institutional users in 
Poland have already been obliged earlier to 
adapt their central systems to the technical 
requirements of SIS II. So, thanks to the 
translator, CW PK SIS did not have altered 
preparatory work schedules of individual 
institutions in Poland, which also significantly 
facilitated the future transition to the target 
version, i.e. SIS II and VIS, making it a big 
challenge in the near future. 

To ensure collaboration with the CS and 
CS-SIS-VIS the basic components of CW PK 
SIS and VIS (see: Fig. 3), should include: 
− Security subsystem using PKI technology to 

ensure transaction incontestability and the 
process of authentication and authorization, 
as well as controlling access to data and 
services, including implementing the 
functionality of the issuing of digital 
certificates and managing their life cycle, 

 
Fig. 3. CN architecture for the needs of the 

 SIS II and VIS 
 

− Subsystem LDAP storing information about 
entitlements, 

− The integration broker, to ensure the 
implementation of business processes (the 
flow of data) in SOA technology, 

− Central systems adapter, enabling CW PK 
SIS and VIS communication with CS-SIS 
and the CS-VIS (the so-called Steria 
Interconnecion Box), 

− Web application, enabling interaction with 
SIS II and VIS for individual users, 

− Reporting subsystem, which provides 
summaries and statistics on the functioning 
of the system, 

− A national and technical copy providing 
local access to data stored in the CS-SIS, 

− Operating database to ensure the 
functioning of the integration broker, web 
applications and reporting subsystem, 

− E-mail subsystem, enabling CW PK SIS 
and VIS communication with institutional 
users via e-mail, 

− Simulator, providing an alternative test bed 
for SIS II and VIS services. 

 
2.4. Applied mechanisms of security 
 
An important element, especially given the need 
to ensure compliance with the provisions 
governing the protection of personal data [6], in 
the area of action in the building of CW PK SIS 
and VIS, are the measures of protection, 
covering issues of incident and network 
management as well as physical, personal, 



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 2  1-12 (2008) 

 9

equipment and data security, and also security 
features10 such as: accountability, accessibility 
and reliability, and data access control collected 
in SIS and VIS, and shared services. 

Access from central systems of institutional 
users (SC UI) to the CW PK SIS and VIS is 
carried out through secure connections, using 
IPSec VPN technology in a SDH network. 
Bilateral authentication and authorization 
devices, taking part in conjunction occurs on the 
basis of digital certificates issued by the PKI 
system subsystem of CW PKP SIS and VIS. 

Identity management, including the process 
of authentication and authorization of individual 
users, is based on a simplified model of "user 
name and password" in the case of implementing 
SIS 1+, and on the basis of a digital certificate in 
the case of SIS II and VIS. All messages 
exchanged between the individual and 
institutional users and CW PK SIS and VIS, are 
digitally signed and time marked, in accordance 
with the XAdES-T standard. For example, 
incoming messages from institutional and 
individual users of CW PK SIS and VIS are 
recorded and verified by checking the 
correctness and validity of digital signatures. 

Given the temporary nature of the 
implementation of SIS 1+ and the planned 
replacement of this solution by SIS II for CW 
PK for SIS 1 + a centre-based technology cluster 
was built. Databases use the Oracle 10g engine 
in RAC mode. Application servers work in 
clusters based on JBoss technology, and access 
servers (proxy) work in Apache farms and load-
balancing equipment. Network infrastructure is 
built on the basis of redundant equipment. 

In accordance with the decision of the SIS 
and VIS Government Plenipotentiary on January 
4th 2006 for CW PK SIS II and VIS two 
processing centres were launched. The primary 
centre is located in the resources of the National 
Police Headquarters, while the backup center in 
the resources of the Border Guard Command 
Headquarters. The backup centre acts as a 
backup, called the "Hot reserve system" and at 
anytime it can take the role of the main centre. 
Both centres in the layer of application servers 
work in an Active-Active mode, while the layer 
of database servers in an Active-Passive mode. 
Databases are run by the Oracle 10g engine in 
the RAC mode, and switching centers is done 
through HP ContinentalCluster. The data 
between centres are replicated on the EVA 
matrix level using ContinousAccess technology. 
                                                 
10 These mentioned security features are in accordance with the 
standard PN-I-02000: 2002 “Technika informatyczna” 
(Information Technology). 

Application Servers work in BEA WLS clusters 
or Oracle iAS, and access servers (proxy) work 
in the farm-based Apache technology and load-
balancing equipment. Network infrastructure is 
built on the basis of redundant equipment in 
each centre. The centers are connected using 
DWDM technology by two independent optical 
fibre wires. Each of them have independent and 
redundant electrically powered lines and an 
adequate physical and electromagnetic security 
zone. 

 

2.5. Poland’s rated readiness to 
participate in SIS – results of 
SIS/SIRENE evaluation missions  

 
Poland’s readiness to participate in the SIS, 
including the Polish SIS 1+ Component data 
communication security, was the subject of an 
evaluation carried out on September 17-21, 2007 
by representatives of EU member states, the 
General Secretariat of the EU Council and the 
European Commission. The positive outcome of 
the evaluation was approved at a meeting of the 
SCH- EVAL group on October 25, 2007. During 
the discussion on the results of the SIS/SIRENE 
evaluation in Poland it was stated that: 
− The used data communication technologies 

are among the most modern, 
− Integration of national systems with the 

Schengen Information System is great - 
thanks to which all available data is made 
available both in the SIS, as well as national 
systems in response to a query, 

− Entering entries will be done through a data 
warehouse - a significant increase in the 
number of entries entered by Poland is 
noticeable every day, 

− Poland has developed an original solution, 
which is a SIS1+/SIS II translator- thanks to 
which it is better prepared than other 
countries to migrate from first to second-
generation SIS system, i.e. SIS II, 

− The Border Guard application was very 
well-developed - a high level of user 
interface transparency, 

− The dynamic approach on solving technical 
problems identified by the evaluation teams 
made a big impression - practical changes 
in the application functionality at the Police 
were entered the day during the evaluation. 

 

 

 



G. Bliźniuk, R. Kośla, A. Machnacz, Aspekt of data communication security In the Poland`s SIS and VIS 

 10

2.6. Information system national audit 
 
The national SIS component, functioning under 
the National Information System, in accordance 
with Article 29, paragraph 2 of the Act from 
September 24, 2007 on the participation of the 
Republic of Poland in the Schengen Information 
System and Visa Information System, was 
subject to checks carried out by the minister 
responsible for interior affairs. The audit was 
carried out by experts from the European 
Programs Implementation Authority on January 
04, 2008. This was after notification by the 
Chief Commissioner of Police of the readiness to 
launch the National Information System. The 
scope of inspections was related to NIS’s 
compliance with requirements set out in Art. 92 
paragraph 2 of the Schengen Implementation 
Convention. In particular, it was examined 
whether: 
− NIS is compatible with the Central SIS 

System, 
− NIS provides fast and efficient transfer of 

data from the central SIS in direct 
transmission mode (on-line), so that the file 
of the national data module (national copy) 
contains identical information, 

− NIS provides data for the purpose of 
conducting an automatic search for 
authorized institutional users, 

− Data available through NIS, which has been 
removed, will only be stored for the period 
stated in the regulations (one year - 
according to SIC, from one year to 3 years - 
according to [Council decision 
2007/533/WSiSW]); 

− Within the required period deleted data will 
be available only for consultation and for 
further verification of their accuracy and 
whether the data were entered legally, 

− Data available through NIS after the expiry 
of this period will be destroyed, 

− All cases are recorded, in which access to 
SIS data achieved for purposes of 
controlling whether the search is 
permissible, monitored, whether data 
processing is consistent with the law, for 
automatic monitoring and to ensure the 
proper functioning of N.SIS, as well as the 
data integrity and security, 

− Records are kept containing the history 
entries, the date and time of data transfer, 
the data used for searching, a reference to 
data transferred as well as the name of the 
competent authority and the surname of the 
person responsible for processing the data. 

It should be noted that the result of the 
aforesaid control showed that the National 
Information System meets the requirements set 
out in Article 92 paragraph 2 of the Schengen 
Implementation Convention. 

 
3. Conclusion and directions of 

further work 
 
Building the Schengen Information System and 
the Visa Information System was a major legal, 
technical and organizational undertaking. The 
price for the free flow of people, without border 
controls, was the need of collecting, processing 
and exchanging data on missing persons, wanted 
for questioning or detention as a witness, 
unwanted on the territory of the Schengen zone, 
as well as information on stolen or lost identity 
documents and weapons. 

Such extensive data communication 
systems, which are without doubt the SIS and 
VIS, require an adequate implementation of 
appropriate legislative, organizational and 
technical measures in order to ensure a level of 
security agreed by Member States. Belonging to 
the standard of security services of 
confidentiality, integrity and availability they 
need to be fully implemented in all components 
of the SIS and VIS – both in central systems (C-
SIS, the CS-SIS, the CS-VIS), as well as 
national components (N.SIS and N.VIS). When 
examining the priorities of implementing data 
communication security services of SIS and VIS, 
it can certainly be said that due to high demands 
for short-time response to a query to the SIS 
(recommendation – up to 5 seconds) and the 
requirement to maintain the quality of data 
entered into the system, implementing the 
availability of services is the most important and 
then integrity. Moreover, regulations for the 
protection of personal data in line with EU the 
directive applied by all Member States, impose a 
duty to protect the confidentiality of personal 
data processed – the service is performed in SIS 
at the level corresponding to the protection of 
classified information, which constitutes to 
official secrecy. This is so, because of, inter alia, 
the use of strong cryptographic mechanisms to 
encrypt transmitted data and user authentication 
and accountability. 

The need for constant synchronization of 
data between the Central SIS System, which in 
May 2008 nearly 25 million entries were stored 
(and this number is gradually rising), and the 
national copies as well as the need to ensure 
uninterrupted access to the central database 
system in the case of countries, which do not 
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have a copy of the national SIS influenced the 
decision to build a separate SISNET 
communication network. For SIS II and VIS 
SISNET it will be replaced with dedicated 
sTESTA network subnets. Availability 
requirements of SIS II and VIS as well as 
sTESTA network were set at to the level  
of 99.95%. 

According to the chronology of events, 
Poland gained access to the resources of the first 
generation Schengen Information System 
(SIS1+) on September 1st, 2007, since then, the 
exchange of information takes place both using 
the Portuguese SISone4ALL software, as well as 
through the SIS I+ <-> SIS II two-way 
communications translator created in Poland. 
With the implementation of the translator there 
weren’t any interruptions during the process of 
preparing institutional users in Poland to 
participate in the SIS II, despite delays by the 
European Commission to start the SIS II, which 
was originally planned for September 2007. It is 
also worth mentioning that the translator 
significantly facilitated the migration of Poland 
from SIS1+ to SIS II, because it will only 
require a software update used in institutional 
users’ systems, rather than developing an 
entirely new software11. For this reason, Poland 
has been highly rated for innovation and high-
level of implemented national systems. 

The participation of Poland in SIS and VIS 
will contribute positively to the level of citizens' 
safety and allow more effective cooperation 
between police forces and border guards in 
search of missing persons, wanted in connection 
with the European Arrest Warrant, the search for 
stolen items, the prevention of illegal 
emigration. The tasks related to the supervision 
of the functioning of the National Information 
System, whose main elements are components of 
the Polish SIS II and VIS will be carried out in 
accordance with the laws by: 
− Minister of Interior and Administration, 

through the so-called SIS and VIS Office – 
in the technical supervision of the 
functioning of the National Information 
System, and in particular the availability of 
its resources for authorized institutional 
users, 

− General Inspector for the Protection of 
Personal Data –protecting personal data 
processed in the National System of 
Science. 

                                                 
11 The other countries of the Schengen zone, which did not apply 
the concept of a translator like in the Polish model, have to take 
into account the need of developing completely new software. 

The entry of Poland into the Schengen zone 
on December 21, 2007 does not mean the end of 
the implementation of the Preparation of State 
Administration Bodies Programme to cooperate 
with the SIS and VIS. In 2008-2009, Poland 
must continue to work towards building national 
components of the Schengen Information 
System (SIS II) and building the Visa 
Information System (VIS) in the project 
coordinated by the European Commission. Many 
innovations were introduced into the design of 
the SIS II in comparison to the SIS 1+. These 
include the use of biometric data for facial 
photographs and fingerprint images and the so-
called tying entries. It is to enhance the 
capabilities of the SIS reliability. Moreover, new 
categories of data will be introduced; the 
functionality and work ergonomics with the 
system will be enhanced. Launching the Visa 
Information System (VIS) will streamline the 
process for issuing and checking visas to enter 
the member countries of the Schengen zone12. 
The relevant authorities of the Member States 
will have a complete overview of all visa 
applications submitted for entering into the 
Schengen zone. The new functionality of SIS II 
will be available for use, among others, thanks to 
a change in the infra-structure of the network 
(from SISNET to sTESTA). 

The continuation of the CW PK SIS II and 
VIS project will provide opportunities for 
collecting, processing and transmitting data 
using the electronic flow of information and 
decisions between the central SIS II (CS-SIS), a 
national copy of SIS II and the central VIS 
system, with central systems of institutional 
users and data communication infrastructure of 
the SIRENE office. Over 2,000 individual users 
and authorized operators registered in data 
communication systems of institutional users 
will be able to benefit from the services of CW 
PK SIS and VIS. This system will provide, as in 
the case of the implementation of CW PK SIS 
and VIS for the SIS 1+, uninterrupted service of 
30 operations per second, 7 days a week, 24 
hours a day, and timely responses from the 
standard query system will not exceed an 
average of 5 seconds. 

The full success of these IT ventures can 
only be stated when the smooth migration of 
data communication systems will be conducted 
in Poland, which make up components of PK 
SIS and VIS of the current version of 
SISone4ALL working in SIS I+ technology to 
the target version of the Schengen zone systems, 

                                                 
12 So-called “Schengen visas” 
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what are SIS II and VIS. In this case, the key is 
that in the years 2006-2007 conceptual and 
technological foundations were prepared in 
Poland for a relatively easy method of that 
migration, which is optimistic for the years 
2009-2010, when we have already achieved full 
operational capability to work in the target 
version of the second generation Schengen 
Information System and the Visa Information 
System. 
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In this article, requirements-oriented project scheduling method is presented. The method is use-case-oriented 
and shows how to prioritize use cases and schedule realization of information system. The method can be useful 
for project managers to plan and manage realization of information system. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Keywords: software engineering, requirements, use-cases, project management 
 
1. Introduction 
 
Managing requirements involves the translation 
of stakeholder requests into a set of system 
features. These in turn are detailed into 
specifications for functional and nonfunctional 
requirements. Detailed specifications are 
translated into test procedures, design, and user 
documentation. 

According to Rational Unified Process [1] a 
requirement describes a condition or capability 
to which a system must conform, either derived 
directly from user needs, or stated in a contract, 
standard, specification, or other formally 
imposed document.  

Requirements specify what the system must 
do rather than how the system does it. 
Requirements management is a systematic 
approach to: 
− Eliciting requirements,  
− Organizing requirements, 
− Documenting requirements, 
− Establishing and maintaining agreement 

between customer/user and the project team 
on the changing requirements.  
A typical form of organizing requirements 

[8] in types and connecting them with 
traceability relationship was presented in the 
Picture 1. 

Traceability allows you to determine the 
origins of any requirement. Software is 
expensive and difficult to develop. It is, 
therefore, important that you only deliver a 
solution that solves the business problem no 
more and no less. 
 
 

 

 
 

Picture 1. Typical way of organizing requirements 
 
 
One of types of requirements is use case. 

Use cases represent functional requirements on a 
system. Use cases enable you to relate what you 
need from a system to how the system delivers 
on those needs. 

A use case describes a sequence of 
interactions between actors and the system that 
occur when an actor uses the system to achieve a 
certain business goal [3]. 

A use case describes:  
− The system, its environment, and the 

relationship between them. 
−  How things outside the system interact with 

the system. 
− The desired behavior for the system. 

Use cases are containers for contextually 
related requirements of the system under 
development. They are containers because they 
group all requirements related to achieving a 
particular goal into a single story of how that is 
achieved. 

 

Stakeholder Requests 

Features 
 

Supplementary Use Cases 
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During requirements specification use case 
model is produced. Use case model consists of: 
− Use case diagram, 
− Use case specification document, 
− Supplementary specification. 
Because it is a very powerful planning 
instrument, the use-case model is generally used 
in all phases of the development cycle by all 
team members. Use cases are used to plan 
content of iteration. An example of use cases 
allocation to iterations was depicted in Picture 2. 
 

 Picture 2.  An example of use cases allocation to 
iterations 

 
Benefits of use cases [8]: 
− Give context for requirements. 

 Put system requirements in logical 
sequences. 

 Illustrate why the system is needed. 
 Help verify that all requirements are 

captured. 
− Are easy to understand. 

 Use terminology that customers and 
users understand. 

 Tell concrete stories of system use. 
 Verify stakeholder understanding.  

− Facilitate agreement with customers. 
− Facilitate reuse: test, documentation, and 

design. 
As presented in Picture 2 use cases are used to 
plan iterations. Scheduling method of 
information technology project proposed in that 
paper shows how to allocate use cases to specific 
iterations. 
 
 

2. The scheduling method 
 
Use cases are described by set of attributes. 
Attributes which describe an use case could be 
divided into two groups: 
− Describing qualities of use case, 
− Used to use case management. 
Attributes describing qualities of use case could 
be following: 
− Benefit – use case importance for 

stakeholders. Values: Critical, Important, 
Useful. 

− Effort – could be expressed in terms of 
number of work weeks of development 
team. 

− Technical risk – realization risk connected 
with used technologies. Values: High, 
Medium, Low. 

− Stability – describes level of volatility of 
requirement. Values: High, Medium, Low. 

− Cost – costs connected with use case 
realization which can be expressed in 
money.  

Attributes used to use case management: 
− Status – formal state of requirement. 

Values: proposed, approved and 
incorporated.  

− Planned iteration – stores number of 
planned iteration in which specific use case 
should be incorporated. 

− Number in iteration – stores number of use 
case in planned iteration sequence,  

− Origin – this attribute is used to store 
information about feature which is realized 
by this use case.  

− Assigned to – a person or team who is 
responsible for use case realization. 

 
Attributes of use cases are usually presented 

in form of attribute matrix. In the picture 3 
attribute matrix was depicted for several use 
cases. 
 

 
 

Picture 3.  An example of attribute matrix for use 
cases 

UC 10 Approved   Low        High      3 weeks  40000

UC 13 Proposed Medium Low 1 week 15000

UC 40 Approved   High        High      2 weeks  25000 

Cost  Effort RiskStatus Priority 

Use Case 
14 

Use Case  
3 

Iteration n+1 

Use Case 
10 

Iteration n + 2 

Use Case  
5 

Use Case  
12 

Use Case  
2 

Iteration n 
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In order to apply the method, values of 
attributes should be numbers from the range 
<0,1>. For attributes whose values are not 
numbers were set numerical values which 
correspond to textual ones. 
Following values were set for attributes: 
Benefit: 
− Critical  – 0.9, 
− Important  – 0.5, 
− Useful  – 0.2, 
Technical risk: 
− High  – 0.9, 
− Medium  – 0.5, 
− Low  – 0.2, 
Stability: 
− High – 0.9, 
− Medium  – 0.5, 
− Low  – 0.2. 

In the method certain rule was applied: for 
attributes with highest importance (Critical, 
High) was established numerical value 0.9, for 
attributes with middle importance (Important, 
Medium) was set numerical value 0.5 and for 
attributes with the lowest importance (Useful, 
Low) was defined numerical value 0.2.  

Below example of attribute matrix with 
numerical values of attributes was presented. 

 
 Risk Stability Effort Cost 

UC10 0.2 0.9 3 40000 
UC13 0.5 0.2 1 15000 
UC18 0.5 0.9 2 22000 
UC27 0.2 0.2 4 43000 
UC39 0.2 0.9 4 45000 
UC40 0.9 0.9 2 25000 

 
Picture 4.  An example of attribute matrix for use 

cases with numerical attributes values 
 

Hardly ever, do we have situation when a 
project manager depends on value of one 
attribute. More common case is when many 
factors have impact on project manager’s 
decisions.  
A project manager is definitely interested in: 
− Quickest delivery of maximum system’s 

functionality which is  crucial for customer, 
− Minimizing effort, technical risk and costs. 

It is also important that the most stable use 
cases should be realize first. Hence, if we want 
to schedule use cases then we have to use many 
criterions of selection. In that case we deal with 
multi-criterion optimization. 
Among multi-criterion optimization methods can 
be enumerated [6]: 
− Pareto optimization, 

− Mini-max methods, 
− Method of consecutive resignations, 
− Coefficients’ importance method. 

In proposed scheduling method of 
information technology project, coefficients’ 
importance method was applied. Below was 
presented proposed scheduling method with 
application of selected optimization method to 
allocate use case to iterations.  
First we should define vector of criterions 
(attributes which describe use case qualities), 
where M is number of attributes.  
 

MmaaaaO Mm ,1,,...,,...,, 21 =>=< ,   (1) 
 
Furthermore, we should identify set of a project 
use cases P which consists of elements 

KkPpk ,1, =∈ , where K is number of use 
cases. 
 

2,2,,...,,...,, 21 ≥≥>=< Mkaaaap Mmk , (2) 
 

We have to normalize values of all criterions ma  

to normalized values  
N
ma  within range <0,1> 

minmax

min

mm

mmN
m aa

aa
a

−
−

= ,   (3) 

 
Considered normalization of criterions’ values 

ma  is indispensable so as to all criterions have 
identical domain. 
Next, we have to determine importance 

coefficients mf  for each criterion 
 

1,,...,,...,,
1

21 =>< ∑
=

M

i
iMm fwhereffff ,  (4) 

 
Importance coefficients for individual criterions 
are set subjectively. Those coefficients define 
importance degree of criterion participation in 
final result. In order to present results in 
percents, sum of all coefficients must be equal 1 
and normalized range of criterions’ values must 
be <0,1>. 

In the following step, value of factor mA  should 

be determined for each criterion. Factor mA  
defines criterion’s influence on use case 
assessment. This factor can increase value of 
assessment (maximizes an assessment) or 
decrease value of assessment (minimize an 
assessment). 
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Factor mA  can have following values: 
1  – for criterions increasing value of 
assessment, 
-1 – for criterions decreasing value of 
assessment. 
In the next step, we should calculate (final 
result) value of assessment for use case kw .  

∑
=

⋅⋅=
M

i

N
iiik afAw

1
,   (5) 

 
This should be done for each use case so as a 
result we will get vector of values of assessment 

kw  for all use cases. 
 

KkwwwwW Kk ,1,,...,,...,, 21 =>=< ,   (6) 
 

Then we have to apply following function to 
schedule use cases.  
 

)max( kw ,   (7) 
 

As a result we will get vector of scheduled use 
cases according to applied function. 
 

KkppppVP u
K

u
k

uu ,1,,...,,...,, 21 =>=< ,  (8) 
 
Next step is allocation of scheduled use cases 
from vector VP  to vectors of consecutive 
iterations VIm. Further, an example of vectors 
VIm was depicted (9). 

 
u
K

u
km

uuuuu ppVIppVIpppVI ,..,,...,,,,, 5423211 === ,  (9) 

 
The allocation should be done with 
consideration of duration time of iteration. 
Duration time of each use case is set by expert 
and stored in attribute Effort. For each vector 
VIm sum of values attribute Effort for All use 
cases in iteration m should not exceed duration 
time of iteration. 
 
3. Design of scheduling application 
 
Design of scheduling application was realized 
according to Rational Unified Process 
methodology. IBM Rational Software Modeller 
was used to model requirements and design of 
the application. All models were presented in 
Unified Modelling Language 2.0. Whole design 
of the application was divided into two elements: 
Use-Case Model and Design Model. 

First of all Use-Case Model was created. 
This model served as a definition of scope of 
system’s functionality. In the use case diagram 
actors and application’s use cases were depicted. 
Use case diagram of designed applications with 
one use case “Schedule project” (pol. 
Harmonogramuj projekt) was presented in the 
picture 5. 

 
 

Picture 5. Use case diagram of designed application 
 
 
The complete flow of events of “Schedule 

project” use case was depicted in activity 
diagram of UML 2.0. The complete flow of 
events of “Schedule project” use case was 
presented in the picture 6. 

 

 
 

Picture 6.  Activity diagram of “Schedule project” use 
case 
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Furthermore design model was created. 
Static structure of software was described on 
class diagrams and dynamic structure of 
software was presented on sequence and 
communication diagrams. 

In the picture 7 class diagram of scheduling 
application was presented. 

 

 
Picture 7. Class diagram of designed application 

 
 

Next operations required to realize 
scheduling task should be identified. In order to 
do that sequence and communication diagrams 
were used. Sequence diagram which presents 
realization of scheduling task by designed 
classes is shown in the following sequence 
diagram (Picture 8). 

 
Picture 8.  Sequence diagram of scheduling 

application 

As a next step communication diagrams were 
generated from designed sequence diagrams. 
Communication diagram which presents 
realization of scheduling task by designed 
classes is shown in the following communication 
diagram (Picture 9). 
 

 
 

Picture 9. Communication diagram of scheduling 
application 

 
 
Pattern of communications (relationships) is 
clearly visible on communication diagrams. This 
diagram was used to refine class diagram, 
previously presented in picture 7.  
The next and last step was implementation of 
operations in refined classes. 
 
 
4. The scheduling method 

implementation 
  
Implementation of the method was realized in 
IBM Rational RequisitePro – tool designed to 
requirements management. IBM Rational 
RequisitePro is integrated with Microsoft 
Project. Microsoft Project Intergration Wizard 
connects requirements in IBM RequisitePro with 
tasks in Microsoft Project   
Specific add-in was developed and added to 
Microsoft Project. This add-in is invoked from 
the option in Microsoft Project menu (Picture 
10).  
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Picture 10.  Added scheduling functionality to 
Microsoft Project 

 
 

In that add-in whole logic of scheduling 
method was designed and developed. Data about 
use cases are retrieved from IBM Rational 
RequisitePro by means of API RequisitePro 
Extensibility Interface (RPX) which is part of 
designed add-in.  This add-in allows project 
manager to select use cases’ attributes to 
schedule a project (Picture 11). 
 

 
 

Picture 11. Form for attributes selection to schedule  
a project in MS Project 

 
 

As a subject of allocation are only 
considered use cases which have attribute Status 
set to value “Approved”. In that moment, task of 
multi-criterion optimization is run. As a result 
we will get vector of scheduled use cases VP.  

Next, taking into consideration a duration 
time of iteration Tit and values of attribute 
Effort, allocation of use cases from VP to 
specific iterations is being done (vectors VIm). 
As a result, values of two attributes, for each 
considered use case, are changed: Planned 
iteration and Number in iteration.  

Scheduled use cases are shown in Microsoft 
Project in the form of tasks’ list and Gantt’s 
chart. This kind of solution does not require 

opening IBM Rational RequisitePro which 
requires using of license.  

Microsoft Project and scheduling function 
could also be started from IBM Rational 
RequisitePro by using, described above, add-in 
(Picture 12). 

 

 
 

Picture 12.  Added scheduling functionality to IBM 
Rational RequisitePro 

 
 
So, designed add-in allows selection of use 
cases’ attributes to sort use cases and their 
allocation to iterations also from IBM Rational 
RequisitePro environment (Picture 13).  
 

 
 

Picture 13.  Form for attributes selection to schedule  
a project in RequisitePro  

 
 
As a result of scheduling a project are filled 
values of attributes: Planned iteration and 
Number in iteration. Values of these attributes 
are stored in IBM Rational RequisitePro project. 
It should be emphasized that the method takes 
into consideration only those use cases for which 
value of attribute Status is set to “Approved”.  
In the Picture 14 attribute matrix of example 
project with scheduled use cases was presented. 
Attributes filled by scheduling application were 
encircled with dashed rectangle.   
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Picture 14. Attributes filled by scheduling application 
 
 
Furthermore, designed add-in creates Gantt 
diagram in Microsoft Project. This diagram is 
based on use cases and values of attributes 
Planned iteration and Number in iteration. 
In the picture 15 example of Gantt diagram 
created by scheduling application was presented. 
 

 
 

Picture 15. Gantt diagram for example project 
 
 

5. Summary 
 

This kind of scheduling method, implemented in 
commercially available tool, appears to be one 
of the most desired supporting tools for project 
managers. It gives them content-related input for 
project planning. Moreover project manager is 
able to benefit from that method during the 
whole project. It is common knowledge that 
intrinsic part of information technology project 
is change. In case of change, thanks to proposed 
method, a project manager can reassess values of 
attributes and dynamically change schedule of 
specific project. 

It is worth mentioning that due to simplicity 
of the method implemented application operates 
very fast and generates Gantt diagram within 
few seconds. 
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1. Architecture of Java EE application 
 
An application is called package of software with 
interface by which user gets access to 
functionality offered by this package [1]. An 
internet application we can define as a dynamic 
set of various software components deployed on 
application server which use different resources 
(e.g. database) due to deliver services via WWW 
infrastructure [1]. The main advantage of this 
kind of application is access to application logic 
through Internet browser. So, there is no need to 
install software on client computer (only Internet 
browser). Moreover, changes in application logic 
do not require changes on client machine. 
Practically, all business logic is located on 
application server. In the picture Pic.1 pattern of 
client’s request realization is presented in model 
request-response in architecture Java Enterprise 
Edition (Java EE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pic.1. Service of client’s request in Java EE 
architecture [2] 

 

 
In Java EE architecture fundamental 

architectural pattern is Model-View-Controller 
(MVC). Main tasks of Model components are 
realization of business processes and 
communication with database. Services offered 
by this layer are used by two other layers: 
View and Controller. Model is independent 
from View and Controller. View components 
are responsible for model visualisation. They 
dynamically generate html documents with 
content provided by Model, which are sent to 
client. Components of the third layer – 
Controller – are responsible for service of 
client actions. They are responsible for 
receiving client requests and service realization 
by invoking appropriate services, offered by 
Model and View components.  

In MVC architectural pattern we can 
distinguish following layers: Client, Controller, 
View, Model, Data [2, 3]. In the picture Pic.2 
client request realization in MVC pattern is 
depicted: 1. Client request; 2. Change of 
Model state; 3. Request to database; 4. Objects 
creation for data transfer; 5. Invoking JSP 
page; 6. Reading data from data objects; 7. 
Results presentation to client. 

In this paper, it was assumed that the main 
object of modelling and conducting efficiency 
analysis is Internet application in architecture 
Java EE. 
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Pic.2. Client’s request realization in MVC [2] 
 

2. Efficiency measures of Java EE 
application 

 
The main issue in the paper is efficiency of 
appropriate execution of Java EE application 
functionality.  Following measures were used to 
analyse efficiency of Java EE application: 
• Response time – this is a time between arrival 

of request to application server and beginning 
of sending application response to client,  

• Throughput – this is a number of requests, 
which application realizes in time unit,  

• Utilization of memory – this is percentage 
value of used memory in specified period of 
time.  

 

3. Event Graph and LEGOS methods 
 
Event Graph methodology is a way of presenting 
discrete-event simulation models in a simple and 
elegant language-independent manner. The 
methodology uses graph which represents events 
occurring in modelled system and their 
relationships. 

An Event Graph consists of nodes and 
directed edges. Each node corresponds to an 
event, or state transition, and each edge 
corresponds to the scheduling of other events. 
Each edge can optionally have an associated 
Boolean condition and/or a time delay. 

Picture Pic.3 shows the fundamental 
notation for Event Graphs and is interpreted as 
follows: the occurrence of Event A causes Event 
B to be scheduled after a time delay of t, 
providing condition (i) is true (after the state 
transitions for Event A have been performed). By 
convention, the time delay t is indicated toward 
the tail of the scheduling edge and the edge 
condition is shown just above the wavy line 
through the middle of the edge. If there is no time 

delay, then t is omitted. Similarly, if Event B is 
always scheduled following the occurrence of 
Event B, then the edge condition is omitted, 
and the edge is called an unconditional edge. 
Thus, the basic Event Graph paradigm contains 
only two elements: the event node and the 
scheduling edge with two options on the edges 
(time delay and edge condition). 
  
 
 
 

Pic.3. Event addition to list of events in Event 
Graph [5] 

 
Second type of edge (Pic. 4) is represented by 
dashed line and means: occurrence of event A 
will cause deletion from event list the first 
occurrence of event B (if exists on the list), if 
condition i is true.  
 

 

 
Pic.4 . Event deletion from event list in Event 

Graph [5] 
 
The special type of event in Event Graph is 
Run. The Run event is placed on the Event List 
at time 0.0 but is otherwise an ordinary event 
with associated state transitions and scheduling 
edges.  The aim of this event is starting 
simulation. Picture Pic.5 shows arrival process 
model with Run event.  

 

 

 
 

 
Pic.5. Arrival process model in Event Graph [6] 

 
Run event simply initializes cumulative 
number of arrivals (N) to 0 and schedules the 
first arrival. The state transition for the Arrival 
event is that the cumulative number of arrivals 
(N) is incremented by 1. 
The important extension of Basic Event Graph 
is the ability to pass parameters on edges to 
event nodes. This is presented in picture Pic.6 
for both scheduling and cancelling edges. 

 
 
 
 
 
 

 
Pic. 6. Edges with parameters in Event Graph [6] 
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The interpretation of the constructs in the picture 
Pic.6 is as follows. For the scheduling edge with 
parameter: when Event A occurs then, if 
condition (i) is true, event B is scheduled to occur 
after a delay of t time units; when B occurs, its 
parameter k will be set to the value given by the 
expression j. For the cancelling edge with 
parameter: when event A occurs then, if condition 
(i) is true, the first scheduled event of type B 
whose parameter k exactly matches j is removed; 
if no such event is found, then nothing happens; 
when event B occurs, the value of expression j is 
that which it had when the scheduling event A 
occurred. 

Listener Event Graph Objects (LEGOS) [7] 
are fundamentally Event Graphs, but have two 
simple, but important, additions. The first of 
these is encapsulation, and the second is the 
listener pattern. 

An Event Graph which represents self-
contained functionality can be encapsulated to 
create an Event Graph object, which can 
subsequently be treated as an atomic component 
in other models. Those components can be 
combined to create more complicated models. 
This hierarchical approach assures high 
scalability of created models. 

Listener pattern provides capability of 
connecting components without need of changing 
inner structure of those components [3, 9]. 

In practice we need at least two modules to 
show capabilities offered by LEGOS. We will 
use considered earlier arrival process model as 
the first of them (Pic.7).  

 

 
 
 
 
 
 

 
Pic.7. Module LEGOS of arrival process model [7] 

 
As the second module is multi-server queue 

model with one queue and many servers. In this 
model we can distinguish following events: 
request arrival to queue, begin of service and end 
of service and two state variables: number of 
elements in queue Q and number of idle servers 
S. Module which presents mentioned above 
model is shown in the picture Pic.8. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pic. 8. Module LEGOS of Multi-Server Queue [7] 
 

Our aim is building queuing model which uses 
both Arrival Process model and Multi-Server 
Queue model. In order to accomplish this, we 
need a mechanism by which events occurring 
in one object trigger events in another object, 
without breaking the encapsulation. This is 
accomplished using the listener pattern. The 
loosely-coupled nature of the listener 
connection is an important distinguishing 
feature of the LEGOS framework. In the 
queuing model, the listener connection means 
that each occurrence of the Arrive event in the 
Arrival Process LEGOS stimulates the 
occurrence of the Arrive event in the Multi-
Server Queue (Pic.9). 
 
 

 

 
 
 

Pic. 9. Queuing Model [7] 

4. SimKit library 
 
SimKit library is LEGOS implementation. 
Using SimKit we can create independent 
components and combine them in more 
complicated models. So, it is well suited to 
model Java EE application which is itself, set 
of collaborating components.  

One of the advantages of SimKit is 
separation of code which is responsible for 
modelling of system’s actions from code used 
to collecting statistics during an experiment. 
The same design pattern was used here – 
Listener. During experiment, classes 
responsible for statistics collection are 
listening changes of state of model classes. 
This is simple and flexible solution because 
connection between classes can be configured 
in code without need of changing those classes. 
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5. Java EE application model 
 
Model assumptions 
In the model of Java EE application have been 
made following assumptions: 
• Types of requests are distinguished by path 

of service realization. Type of request is 
marked as ki, where: 
                            . 

• For each type of request was set distribution 
time between two consecutive requests of 
this type. This distribution for type of request 
ki is denoted as gi, where: 
                              . 

• Each path of service realization starts from 
servlet and ends on JSP page. 

• A certain amount of memory is required to 
realize each request. This amount depends on 
type of request. For each of type request 
amount of memory is specified by 
distribution. Distribution of memory amount 
for type request ki is denoted by mi, where: 
                                   .  

• Request transmission time from client to 
server and response transition time from 
server to client were omitted. 

• Communication with database is realized by 
entity Enterprise Java Beans (EJB). Service 
time of component entity EJB encompasses 
service time of database. 

• Lengths of queues in the model are 
unlimited. 

 
Model elements 
Picture Pic.10 presents example of Java EE 
application model. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pic. 10. Example of model of Java EE application 
 
Presented model is queue model. In the model we 
can distinguish following types of elements: 

• Requests generator, 
• Dispatcher, 
• Servlet, 
• JSP (Java Server Pages) page, 
• Entity Enterprise Java Bean, 
• Stateless Session Enterprise Java Bean. 
In the following part of the paper models of 
types of elements were presented: Requests 
generator, Pool and Servlet. Furthermore, path 
types of request realization were also 
described.  
 
Requests generator 
Request generator generates requests of 
specified type.  
Parameters: 
• i – type of requests, which are generated 

by this generator, 
• gi – distribution function of time between 

two consecutive requests of type i, 
• mi – distribution function of memory 

required to service request of type i. 
State variable: LW – number of generated 
requests, 
Events: 
• Run – event required by methodology 

Event Graph which adds to event list first 
event of type Arrive for generator gi, 

• Arrive – event of request generation which 
increases number of generated requests 
and new request is created – r, 

• Arrive(k) – request generation event with 
parameter k – object of request. This event 
is required to connect Generator with 
Dispatcher. 

Picture Pic.11 presents state graph for requests 
generator in Event Graph methodology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pic. 11. Graph for requests generator 

 
Pool 
Elements types like Servlet, JSP page, entity 
EJB and session EJB use Pool. In case of 
servlets and JSP pages this is pool of threads. 
But for entity EJBs and session EJBs this is 
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pool of objects. Way of pool functioning is the 
same for all element types. Number of elements 
in pool np is limited by minimal number of 
elements in pool nmin and maximal number of 
elements in pool nmax, nmin ≤ np ≤ nmax. After 
starting an application, number of elements in 
pool is equal to minimal number of elements in 
pool, np = nmin. In case when this number is not 
enough to realize requests arriving to pool then 
new elements are added to the pool. By nc was 
denoted number of created elements in specified 
time. For pool, condition np + nc ≤ nmax should be 
true. If for certain element in pool there is no 
request to realize by specified time – timeout – 
this element is deleted. By nd was denoted 
number of excessive elements which are waiting 
for deletion and condition 0 ≤ nd ≤ np - nmin 
should be true. By nf was denoted number of free 
elements in pool, nd ≤ nf. 
In time of request arrival to pool there can be one 
of the following situations: 
• In pool there is idle element, nf > 0 and is get 

to request realization.  
• In pool there is no idle element, nf = 0 and np 

+ nc < nmax. Request is added at the end of 
pool’s queue. Pool manager creates new 
element which will get first request waiting 
in queue. 

• In pool there is no idle element, nf = 0 and np 
+ nc = nmax. Request is added at the end of 
pool’s queue. 

After request realization in pool there can occur 
one of the following situations: 
• In queue is at least one request which waits 

for realization – released element gets first 
request from queue. 

• In queue there is not any request which waits 
for realization and np = nmin – released 
element becomes idle element. 

• In queue there is not any request which waits 
for realization and np > nmin – released 
element becomes idle element.  

We can show pool’s parameters: 
• nmin – minimal number of elements in pool, 
• nmax – maximal number of elements in pool, 
• mem – memory required for one element in 

pool, 
• tt – timeout, 
• tc – creation time of element. 
Pool’s state variables are as follows: 
• np – number of elements in pool, 
• nf – number of idle elements in pool, 
• nc – number of created elements, 
• nd – number of elements which wait for 

deletion, 

• q – pool’s queue, 
• Um – memory required by pool. 
Pool’s events are following: 
• Run – event which initiate state of pool, 
• Arrive(k) – arrival of request k, 
• StartService – start of realization of the 

first request from pool’s queue  
(r = q.getFirst()), 

• EndService(k) – end of realization of 
request k, 

• AddServer – element’s addition to pool, 
• RemoveServer – deletion of an excessive 

element from pool. 
 
Picture Pic.12 presents state graph for pool in 
Event Graph methodology. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pic. 12. State graph for pool 
 
Servlet 
Servlet models way of functioning of servlet’s 
threads pool. Servlet realizes requests which 
arrive from generator and forwards them to 
JSP page. Servlet may realize one or many 
types of requests. Set of request types realized 
by specified servlet was denoted by Ks 
and KK s ⊂ . For each si Kk ∈  distribution 
function of request service time was specified 
si and si Ss ∈ . 
Parameters (besides those which possess pool): 
• Cm – memory required by servlet’s code, 
• Ks – set of request types realized by 

servlet, 
• Ss – set of distribution functions of request 

service time for each request type realized 
by servlet. 

Events (besides those which possess pool): 
• Process(k) – end of request’s service by 

servlet and invoking entity or session EJB, 
• EndProcess(k) – end of request’s service 

by external to servlet elements, 



T. GÓRSKI, Simulation efficiency analysis method of Java EE application 

 26

• EndService(k) – sending request to JSP page 
and releasing of servlet. 

Picture Pic.13 depicts state graph for servlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pic. 13. State graph for servlet 
 
Path types of request service 
It was assumed that service of each request starts 
from servlet and ends on JSP page. Furthermore, 
servlet may invoke entity or session EJB and 
forward result of its service to JSP page. Session 
EJB may invoke entity EJB. JSP pages and entity 
EJBs have not possibility to invoke other 
components. 
In the model following path types of request 
service were identified: 
• Request service by servlet > JSP, 
• Request service by servlet > session EJB > 

servlet > JSP, 
• Request service by servlet > entity EJB > 

servlet > JSP, 
• Request service by servlet > session EJB > 

entity EJB > session EJB > servlet > JSP. 
For each of paths queue model and Event Graph 
diagram were created. In the following part of the 
paper path type of request service with session 
EJB was presented. 
In that case path of service consists of three 
elements: servlet, session EJB and JSP page. This 
path is realized in consecutive steps: 
• Step 1 – request arrival to servlet 

(asynchronously), 
• Step 2 – invoking session EJB 

(synchronously), 
• Step 3 – request is forwarded to JSP page 

(asynchronously), 
• Step 4 – response is sent to client 

(asynchronously). 
Picture Pic.14 presents path type of request 
service with session EJB. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pic. 14. Path type of request service with session 
EJB 

 
Example of Java EE application model 
Example of Java EE application model serves 
four types of requests, K = {k1, k2, k3, k4}. In 
the model there are four generators: G1, G2, 
G3, G4, respectively for request types: k1, k2, 
k3, k4. Moreover, there are three elements of 
type servlet (Servlet1, Servlet2 and Servlet3), 
three elements of type JSP page (JSP1, JSP2, 
JSP3) and one element of type stateless session 
EJB (sessionEJB1) and entity EJB 
(entityEJB1). Queuing model of this 
application was presented in picture Pic.15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pic. 15. Queuing model of example application 
 
Path types of request service specify types of 
elements used to request realization. For 
example, if two types of requests A and B have 
the same path type – path type with session 
EJB – then A type requests are realized by 
Servlet1, sessionEJB1, JSP1 and B type 
requests are realized by Servlet2, sessionEJB2 
and JSP2. So this is important to specify 
concrete model elements for paths. 
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6. Library of Java EE application 
model elements 

 
This library was based on SimKit library. Basic 
SimKit library was extended by classes which 
implements Java EE application model elements 
and classes used to collecting statistics. Class 
diagram which presents classes of Java EE 
application model was depicted in picture Pic.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pic. 16. Class diagram of Java EE application model 

 
This library was created due to have set of 

components to configure different models of Java 
EE applications. Elements of types Servlet, JSP, 
entity EJB and session stateless EJB are pools so 
behaviour connected with pool was placed in 
class Pool. Furthermore, servlet and session 
stateless EJB have ability to invoke other 
components’ operations, so code responsible for 
such actions was placed in class ExtendedPool. 
Code, common for all bridges, was placed in 
class Bridge. Namesof descendant classes of 
class Bridge determine way of event conversion, 
e.g. BridgeEndServiceArrive class converts event 
EndService to Arrive. 

Classes which are used to statistics 
collection were presented in picture Pic.17. 
Those classes modify behaviour of standard 
SimKit classes. 

 
 
 
 
 
 
 

Pic. 17. Class diagram with statistics classes  

7. Design of simulation application 
 
Simulation application implements model of 
Java EE application presented in picture 
Pic.10. This application uses elements of 
extended SimKit library. Simulation 
application allows input of model and 
experiment parameters, experiment execution 
and visualisation of its results. For each of four 
types of requests are collected statistics of 
response time and throughput. For whole 
application memory utilization is also 
collected. Application assures separation of 
code responsible for user interface from code 
responsible for application logic. Code 
responsible for simulation was placed in two 
classes: ApplicationModel and Experiment 
(Pic.18).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pic. 18. Class diagram of application logic 
 

Class ApplicationModel is responsible for 
model creation. Class Experiment realizes 
experiment and report generation. Such 
organization of code allows on preparation of 
one model and conducting many experiments 
on the same model. Conversely, we can 
prepare one experiment and conduct it for 
different models. Way of using classes 
ApplicationModel and Experiment was 
presented in sequence diagram (Pic.19). 

First step is object creation of class 
ApplicationModel. Next, all elements of model 
are created by using methods: 
createGenerator, createServlet, createJSP, 
createSessionEJB, createEntityEJB and 
createDispatcher. In order to connect all 
elements in whole model method 
createApplication is invoked. Due to add 
monitors to the model, method addMonitors is 
invoked. After model creation object of 
Experiment class is created. Reference to 
object of ApplicationModel is available in 
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object of Experiment class. Invoking 
startSimulation method causes conducting of 
experiment. After experiment getReport method 
is invoked to get experiment’s results. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pic. 19. Sequence diagram of model and experiment 

configuration 
 

8. Simulation experiment 
 
As previously stated, designed application 
realizes simulation model of Java EE application 
presented in the picture Pic.10. For each of four 
types of requests we should determine 
distribution time between two consecutive 
requests and distribution of memory amount 
required to their service. Implemented model 
consists of three servlets (Servlet1, Servlet2 and 
Servlet3) and three JSP pages (JSP1, JSP2, 
JSP3). For each of these elements should be set 
maximal and minimal number of threads in pool. 
Furthermore, following parameters should be 
specified: memory amount for one thread, 
thread’s creation time, timeout and memory 
amount occupied by servlet’s code. Moreover, 
distribution of request type service time should 
be specified. For stateless session EJB and entity 
EJB should be set maximal and minimal number 
of components in pool, memory required by 
component, creation time of component and 
timeout. In the application you can use tabs to 
enter those values. 

After completing an experiment, report with  
its results is presented on tab „Wyniki” (eng. 
Results) (Pic.20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pic. 20. Report with experiment results 
 
The application allows determination of 
duration time of unstable state of model during 
simulation. For example, for mean time request 
realization of type 1 this measure is stable for 
simulation which lasts minimum 80 units of 
time (Pic.21).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pic. 21. Mean time of type 1 request realization 
depending on simulation time 

 

9. Summary 
 
The main result is set of model elements of 
Java EE application. LEGOS methodology was 
used to describe model of considered 
application. Extended library, which allows 
configuration of Java EE application, was 
designed and developed. In order to present 
capabilities of extended library, a simulation 
application was designed and developed. It is 
worth to emphasize that the library is easy to 
extend. 

It is planned to add to the library 
remaining elements of Java EE application: 
stateful session EJB and message-driven EJB. 
Furthermore, it is considered to build graphical 
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application which allows model configuration by 
technique drag-and-drop. The following step will 
be construction of models which encompass 
architectural and design patterns. It will lead to 
creation of method and tool which will allow 
estimating efficiency (performance) of Java EE 
systems at the stage of their design. 
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 W artykule przedstawiono opis sposobu wykorzystania metod wyznaczania przepływu w sieciach do 
rozwiązania specyficznego problemu planowania manewru wojsk. Zdefiniowano model sieci formalnej, 
bazującej na danych z cyfrowej mapy terenu, wykorzystywanej jako model środowiska w problemie 
planowania manewru. Sformułowano optymalizacyjny problem planowania przegrupowania K obiektów 
z rejonu startowego (reprezentowanego przez podzbiór wierzchołków sieci formalnej) do rejonu docelowego, 
z dodatkowym ograniczeniem na rozłączność dróg. Opisano sposób modyfikacji sieci pierwotnej oraz 
poszukiwania jednego z rozwiązań dopuszczalnych sformułowanego problemu planowania przegrupowania 
z użyciem metody znajdowania przepływu maksymalnego w sieci zmodyfikowanej. Przedyskutowano metodę 
poszukiwania rozwiązania optymalnego bazującą na algorytmie znajdowania przepływu zaspokajającego 
o minimalnym koszcie w pewnej sieci zastępczej. Opisane metody zilustrowano przykładami obliczeniowymi. 
Oszacowano złożoność obliczeniową prezentowanych algorytmów. Artykuł kończy omówienie rozszerzeń 
sformułowanego problemu wyjściowego oraz metod ich rozwiązywania. 

 
Keywords: planowanie manewru, drogi rozłączne, przepływy w sieciach 
 
1. Wprowadzenie  
 
Problem planowania manewru jest jednym  
z zasadniczych elementów działań bojowych  
i jest związany z przegrupowaniem jednostek 
wojskowych na polu walki zarówno w czasie 
działań bojowych, jak i na etapie ich 
planowania. W symulatorach walki, ale również 
w systemach wspomagania dowodzenia,  
proces planowania i symulacji przemieszczania 
obiektów ma wpływ na dokładność, 
adekwatność, efektywność i inne charakterystyki 
tych systemów (w szczególności symulatorów). 
Planowanie i symulacja przegrupowania jednos-
tek są również podstawowymi problemami 
rozpatrywanymi w systemach typu CGF (ang. 
Computer Generated Forces) [23]. Nieodłączną 
częścią tego typu systemów są moduły 
planowania tras przemieszczania bazujące na 
modelach terenu i wykorzystujące przetworzone 
z nich informacje. Dla przykładu moduł tego 
typu stosowany w systemie ModSAF opisany 
został w [19]. W wielu istniejących systemach 
symulacyjnych oraz systemach wspomagania 
decyzji stosuje się różne rozwiązania związane z 
omawianą tematyką  [2], [5], [18], [32]. W [2] 
autorzy opisują system mieszany planowania 
tras („po drogach-na przełaj”) z użyciem 
systemów typu GIS w symulatorach. Opisują 
m.in. tzw. hierarchiczny system planowania 

dróg, jako część prognostycznego systemu 
analiz taktycznych (ang. Predictive Intelligence 
Military Tactical Analysis System (PIMTAS)). 
Rozszerzeniem omawianego systemu jest tzw. 
Route Planning Uncertainty Manager (RPLUM) 
przedstawiany w [15]. System ten wykorzystuje 
analizę niepewności do analizy terenu  
i projektowania tras przemieszczania wy-
korzystując różne kategorie niepewności 
(prawdopodobieństwo, rozmytość). Autor [5] 
opisuje moduł planowania tras w systemie  
o nazwie Close Combat Tactical Trainer 
(CCTT). Kreitzberg w [18] opisuje analizator 
przemieszczania (ang. Tactical Movement 
Analyzer (TMA)). System ten wykorzystuje 
mapy cyfrowe, zdjęcia satelitarne, warunki 
pogodowe i rodzaj pojazdu, aby określić 
przejezdność kwadratu terenu (o długości boku 
ok. 0.5 km). W polskim systemie symulacyjnym 
SSWSO „Złocień”, wykorzystywany jest 
dwupoziomowy model terenu [33] bazujący na 
przetworzonych danych z map cyfrowych  
w formacie VPF (ang. Vector Product Format): 
w postaci siatki kwadratów o regularnych 
bokach oraz w postaci sieci drogowo-kolejowej. 
Oba te modele są zintegrowane, tzn. istnieje 
możliwość przejścia z jednego modelu  
do drugiego (patrz punkt 2). Wiele  
z prezentowanych systemów wykorzystuje  
do planowania przemieszczania tzw. ciągły 
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algorytm Dijkstry (ang. Dijkstra’s Continuous 
Algorithm) zaproponowany przez Mitchell’a 
[21]. Przegląd możliwych rozwiązań w tym 
zakresie przedstawiono m.in. w [32]. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono 
sposób wykorzystania metod wyznaczania 
przepływów w sieciach do rozwiązania 
specyficznego problemu planowania manewru 
wojsk lądowych. W punkcie 2 przed- 
stawiono model terenu. Punkt 3 zawiera 
zdefiniowanie specyficznego problemu 
planowania manewru wojsk. W punkcie 4 
przedstawiono metodę poszukiwania jednego  
z rozwiązań dopuszczalnych zdefiniowanego 
problemu z wykorzystaniem metody 
poszukiwania przepływu maksymalnego,  
a w punkcie 5 – metodę wyznaczania roz-
wiązania optymalnego z wykorzystaniem 
metody wyznaczania przepływu najtańszego  
w sieci. Punkt 6 zawiera opis kilku rozszerzeń 
rozpatrywanego problemu wyjściowego oraz 
metod ich rozwiązania. Opracowanie kończą 
wnioski. 

 
2. Model terenu 

 
Jednym z zasadniczych problemów  
w trakcie rozwiązywania wszelkiego rodzaju 
zagadnień transportowych (a zadanie 
przemieszczania jest szczególnym przypadkiem 
zadania transportowego), który niejednokrotnie 
rzutuje na charakter i dokładność rozwiązania, 
jest odpowiednie odwzorowanie „środowiska”, 
w którym jest rozpatrywane zagadnienie 
transportowe. Modelem takiego „środowiska” 
jest z reguły graf z opisanymi na nim 
odpowiednimi funkcjami, które opisują 
„środowisko”. Wówczas graf taki (jako struktura 
„środowiska”) staje się siecią, która w sposób 
ilościowy (czasami również jakościowy) opisuje 
otoczenie. W naszym przypadku opisem 
„środowiska” może być np. sieć dróg lub inna 
sieć opisująca możliwości poruszania się  
w rzeczywistym terenie z opisaną na gałęziach 
funkcją odległości między wierzchołkami sieci. 
Dla przykładu, w systemie JTLS [27], [36] teren 
reprezentowany jest za pomocą heksagonów 
(sześciokątów foremnych) o rozmiarach od 1km 
do 16km. Podobnie teren reprezentowany jest w 
systemie CBS [8], z tym, że heksagony mają 
rozmiar 3km. W CBS zastosowano dodatkowo 
reprezentację wektorowo-obszarową terenu.  
W obu tych systemach stosuje się ręczne  
i automatyczne metody planowania tras dla 
obiektów (np. w CBS tzw. kontroler wprowadza 
kolejne punkty (współrzędne), przez które ma 
przechodzić droga). Z kolei w systemie 

„Złocień”, który powstał na Wydziale 
Cybernetyki WAT na potrzeby SZ RP, 
wykorzystywany jest model otoczenia 

1 2( ) ( ), ( )OS t Z t Z t=  pola walki zawierający dwa 
składowe modele, powstałe po przetworzeniu 
danych z cyfrowych map terenu w formacie VPF 
[33]: pierwszym jest model bazujący na podziale 
terenu na regularną siatkę kwadratowych 
podobszarów (Z1(t)), a drugi to model sieci dróg 
(wraz z mostami, stałymi przeprawami, 
wiaduktami) - Z2(t). Pierwszy z modeli (Z1(t)) 
jest wykorzystywany do modelowania 
rozmieszczenia wojsk w terenie oraz na jego 
podstawie (a dokładniej: na podstawie funkcji 
opisanych na kwadratach sieci) określać 
będziemy wpływ terenu na przebieg działań 
(skuteczność ognia, widoczność, zdolność do 
maskowania itp.), natomiast drugi z modeli 
(Z2(t)) wykorzystywany jest  przy modelowaniu  
przegrupowania (przemieszczania) kolumn 
marszowych, dowozu zaopatrzenia, ewakuacji 
rannych itp., czyli takich działań, dla których 
wymagana jest sieć drogowa. Regularna sieć 
kwadratów dzieli interesujący nas obszar terenu 
na kwadratowe podobszary tych samych 
rozmiarów (o długości boku równej 200 m), 
przy czym każdy z kwadratów jest jednorodny 
ze względu na szereg charakterystyk go 
opisujących (stopień osłabienia prędkości, 
stopień widoczności, stopień maskowania, itp.). 
W sieci drogowo-kolejowej wierzchołkami sieci 
formalnej są skrzyżowania drogowe i kolejowe, 
a krawędzie (łuki) łączą sąsiadujące 
skrzyżowania. Oba te modele są zintegrowane, 
tzn. istnieje możliwość przejścia z jednego 
modelu do drugiego. Jest to możliwe dlatego, że 
każdy kwadrat w modelu sieci kwadratów 
zawiera informacje o odcinkach dróg przez 
niego przebiegających. Z drugiej strony, każdy 
odcinek drogi (reprezentowany w modelu sieci 
drogowo-kolejowej przez łuki) posiada 
informacje, przez które kwadraty sieci 
kwadratów przebiega. Dlatego też droga 
przemieszczania się dowolnego obiektu może 
zawierać zarówno odcinki sieci drogowo-
kolejowej, jaki i kwadraty sieci kwadratów.  
W obu modelach zakłada się, że  funkcje opisane 
na wierzchołkach i łukach sieci zależą od czasu. 
Na potrzeby artykułu, dla ustalenia opisu sieci S 
będącej modelem terenu, przyjmiemy 
następującą definicję: 
 

,S G D=    (1) 
 
gdzie: G - graf Berge’a, bez pętli, na którym 
opisana jest sieć S, ,G GG W U= , W=|WG|, 
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G G GU W W⊂ × , U=|UG|; , 'w w W W
D d

×
= ⎡ ⎤⎣ ⎦ - 

macierz odległości między wierzchołkami sieci. 
Niech maksymalne prędkości obiektów 
manewrowych (pojazdów, grup pojazdów lub 
oddziałów) wynoszą v1, v2,…, vk, ..., vK, przy 
czym 

1,
0kk K

v
=
∀ > . Ponieważ prędkości te mogą 

być różne dla różnych jednostek, więc 
minimalny czas , 'w wt pokonania łuku , 'w wu dla 
każdego , ' {1,..., }w w W∈  jest wektorem  
K-wymiarowym i ma postać: 
 

1 2
, ' , ' , ' , ' , ', ,..., ,...,k K

w w w w w w w w w wt t t t t=   (2) 

 
gdzie 1,...,k K∀ =  zachodzi: 
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   (3) 

   
Funkcja , '( )w wuζ  przyjmuje wartości  
z przedziału [0,1] i ich interpretacja jest taka, iż 
opisują one stopień osłabienia prędkości 
poruszania się po danym łuku ze względu na 
warunki topograficzne, atmosferyczne, itp. 
odcinka drogi (trasy), którego reprezentantem 
jest łuk (więcej na ten temat można znaleźć np. 
w [31], [33]). Wobec tego sieć S z (1) może być 
zdefiniowana jako: 
 

' , uS G t=    (4) 
 
gdzie:  , '[ ]u w w W Wt t ×=            (5) 
 
Sieć S z (1) będziemy wykorzystywać  
w przypadku szukania najkrótszych dróg 
przemieszczania w sensie odległości terenowej 
natomiast sieci S’ z (4) - w przypadku szukania 
najkrótszych dróg przemieszczania w sensie 
czasu.  
 
3. Zdefiniowanie problemu manewru 

wojsk lądowych 
 
Problem manewru wojsk lądowych sprowadza 
się do zaplanowania przegrupowania K obiektów 
manewrowych (pojazdów, kolumn pojazdów, 
pododdziałów) z pewnego rejonu początkowego 
do pewnego rejonu docelowego (końcowego). 

Za rejony możemy uważać pewne podzbiory 
wierzchołków sieci S. Obiekty podlegające 
przegrupowaniu przyjmują pewne ugrupowanie  
i najczęściej tym ugrupowaniem jest 
ugrupowanie marszowe, czyli kolumny 
pojedynczych obiektów. Problem wyznaczania 
planu przegrupowania dla wielu kolumn jest 
problemem bardzo złożonym. Zagadnienie to 
znacznie się komplikuje, z tego względu, że 
kolumny marszowe są rozciągnięte na pewnej 
długości, a w związku z tym określone 
wierzchołki i drogi w pewnych okresach czasu 
są zajęte przez daną kolumnę. Wobec 
powyższego w pewnych odcinkach czasu nie 
będzie możliwości przejazdu przez dany 
wierzchołek czy odcinek (łuk) drogi. Zajętość ta 
może wynikać również z działalności jednostek 
nadrzędnych.  

Zaproponowana w dalszej części punktu 
definicja problemu nie ogranicza go jednakże do 
problemu planowania manewru wyłącznie 
kolumn obiektów. Przyjmiemy jedynie 
założenie, że szerokość obiektu manewrowego 
jest nie większa niż jego długość. Wówczas, 
konstruując sieć kwadratów terenu, długość 
boku najmniejszego umownego kwadratu 
obszaru jednorodnego topograficznie będzie nie 
mniejsza niż szerokość tego obiektu 
manewrowego. Jeżeli obiekty manewrowe mają 
niejednorodną wielkość to za długość boku 
najmniejszego umownego kwadratu obszaru 
jednorodnego topograficznie przyjmujemy 
szerokość największego (w sensie szerokości) 
obiektu manewrowego. 

Każdy k-ty obiekt manewrowy ma tzw. 
długość czasową δk (jak np. kolumna pojazdów). 
Wierzchołek sieci będziemy uważali za zajęty  
z chwilą, gdy czoło obiektu manewrowego 
„wjedzie” na niego, a za zwolniony - jeżeli ogon 
obiektu „opuści” go. Czas zajętości wierzchołka 
równy jest długości czasowej δk obiektu 
manewrowego : 

k
k

kv
αδ =     (6) 

gdzie: 
δk - długość czasowa k-tego obiektu 

  manewrowego;  
αk - długość obiektu manewrowego; 
vk  - prędkość obiektu manewrowego. 

 
Pojęcie zajętości danego wierzchołka powoduje 
to, że w danej chwili nie może przejeżdżać przez 
niego więcej niż jeden obiekt. Przyjmujemy 
również założenie, że odcinek drogi między 
dwoma wierzchołkami (łuk) jest zajęty od 
chwili, kiedy czoło obiektu wjedzie na ten 
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odcinek, aż do momentu, kiedy ogon obiektu 
opuści go. 

W dalszej części opracowania zajmiemy się 
problemem wyznaczania optymalnego planu 
przegrupowania (manewru w sensie przemarszu) 
K obiektów z ustalonego rejonu początkowego 
do rejonu końcowego. Ustalmy również, że  
w dalszej części opracowania obiekt 
manewrowy nazywać będziemy krótko obiektem 
(chyba, że wyraźnie zaznaczymy, iż chodzi  
o inny obiekt niż manewrowy). 
Pod pojęciem planu przegrupowania (dla k-tego 
obiektu, k=1,...,K) będziemy rozumieć 
uporządkowane zbiory: wierzchołków Ik 
tworzących drogę oraz momentów Tk 
(tworzących harmonogram) osiągnięcia 
wierzchołków należących do danej drogi: 
 

( )0 1 =  ( ),  ( ),...,  ( ),...,  ( )kRr
kI i k i k i k i k (7) 

( )0 1( ) ( ), ( ),..., ( ),..., ( )kRr
k k kT I T k k k kτ τ τ τ= =  (8)

  
gdzie: ( )r

Gi k W∈  - r-ty wierzchołek na drodze 

dla k-tego obiektu; ( )r kτ - moment osiągnięcia 
wierzchołka ( )ri k  przez czoło k-tego obiektu, 

1

1, 0, 1
  ( ) ( )r r

k K r Rk
k kτ τ+

= = −
∀ ∀ ≥ , Rk - liczność 

zbioru wierzchołków drogi dla k-tego obiektu. 
Pod pojęciem planu przegrupowania P(I, T) K 
obiektów będziemy rozumieć uporządkowany 
zbiór par: 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 2 2, , ,  , ,...,  ,K KI T I T I T=P I T   (9) 
 
gdzie: 

( )1 2 ,  ,  .. . ,  ,  . . . ,   k KI I I I=I  (10) 

( )1 2 ,  ,  .. . ,  ,  . . . ,  k KT T T T=T  (11) 
 
Oznaczmy przez  is początkowy rejon (zbiór 
wierzchołków) rozlokowania K obiektów, 

{ }1 2 ' ', ,..., ,..., ,...,
s

s s s s s s
k K Ki i i i i i=       (12) 

 
przy czym Ks’≥K. 
Jeżeli przez s

kτ  oznaczymy moment rozpoczęcia 
przegrupowania k-tego obiektu, to 
uporządkowany zbiór wyżej wymienionych 
momentów będzie miał postać: 
 

( )1 2, ,..., ,...,s s s s s
k Kτ τ τ τ τ=  (13) 

 
Rejon docelowy dotarcia K obiektów oznaczmy 
przez id, 

 { }1 2 ', ,..., ,..., ,...,
d

d d d d d d
k K Ki i i i i i=  (14) 

 
przy czym Kd

’≥K. 
Założymy również (co wynika z analizy 
problemu przegrupowania i sensowności 
konstruowania planu manewru), że s di i∩ =∅ , 
tzn. zbiory początkowych i końcowych rejonów 
rozlokowania są rozłączne. 
Przez d

kτ  będziemy oznaczać moment przybycia 
k-tego obiektu do jednego z wierzchołków 
rejonu docelowego. Zbiór wymienionych 
momentów będziemy oznaczać przez : 
 

 ( )1 2, ,..., ,...,d d d d d
k Kτ τ τ τ τ=  (15) 

przy czym 

 1( ), ( )
1

k

r r

R
d s k
k k ki k i k

r

tτ τ δ−

=

= + +∑ , 1,k K=  (16) 

gdzie:  
 s

kτ  - element zbioru z (13); 

 1( ), ( )r r
k
i k i k

t − - czas pokonania (długość) 

łuku na drodze dla k-tego obiektu, pomiędzy 
wierzchołkami ir-1(k) oraz ir(k), (zob. (3));  

kδ - określone przez (6). 
Oznaczmy przez M zbiór następującej postaci : 
 

 { }1 2,  ,...,  ,...,  l LM = I I I I  (17) 
 
Jeśli przez (10) oznaczymy dowolny 
dopuszczalny K-elementowy uporządkowany 
zbiór dróg w sieci S (przy ustalonych 
wierzchołkach początkowych i końcowych) 
natomiast przez (11) zbiór terminów 
odpowiadających temu zbiorowi dróg, to 
naszym zadaniem jest tak ułożyć plan 
przegrupowania, tzn. wyznaczyć takie I* oraz 
odpowiadające mu T*, dla których zachodzi: 
 

( ) ( )* *, min ,
M

τ τ
∈

=
I

I T I T   (18) 

gdzie:   ( ) ( )
1

,  
K

d s
k k

k

τ τ τ
=

= −∑I T          (19) 

tzn. chcemy minimalizować sumę czasów 
przejazdu wszystkich obiektów z rejonu 
początkowego do docelowego. Czasami może 
nas interesować funkcja ( ),  τ I T  inaczej 
zdefiniowana, tzn. 

( )
1, 1,

,  max ( ) maxkR d
kk K k K

kτ τ τ
= =

= =I T  (20) 

Przy takiej definicji żądamy (wstawiając (20) do 
(18)), aby chwila dotarcia najwolniejszego 
obiektu do rejonu docelowego była jak 
najwcześniejsza. 
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Należy zauważyć, że przy tak 
zdefiniowanym problemie nie wymaga się, aby 
drogi dla poszczególnych obiektów były parami 
rozłączne. Celowo tak zdefiniowano problem, 
gdyż jest to przypadek ogólniejszy. W praktyce 
jednak często żąda się, aby drogi 
przemieszczania dla poszczególnych obiektów 
były parami rozłączne (tzw. drogi niezależne). 
Ograniczenie to podyktowane jest najczęściej 
wymogami bezpieczeństwa przegrupowania. 

W problemie (18), czy to z funkcją 
podkryterialną (19), czy też z funkcją (20), 
możemy stosować dodatkowe ograniczenia, 
które zawężają nam zbiór rozwiązań 
dopuszczalnych. Ograniczeniami tymi mogą 
być, np. odległości między drogami dla 
sąsiednich obiektów, przejazd przez wybrane 
wierzchołki pośrednie sieci, itp. (zob. np. w [16], 
[22], [29]). 

Przedstawimy obecnie rozwiązanie 
problemu (18)-(19) przy spełnieniu warunków 
niezależności (rozłączności) wyznaczanych dróg 
(czyli obiekty będą przemieszczać się w sieci 
dróg bezkolizyjnie), tzn. zakładać będziemy, że 
wierzchołki należące do dróg dla K obiektów 
(patrz (7)) spełniają zależność: 
 

'

'

, ' 1 , 0 ,
' 0 ,

':  '

  ( ) ( ')
k

k

r r

k k K r R
r R
r r k k

i k i k
= =

=
≠ =

∀ ∀ ≠  (21) 

 
W przypadku gęstej sieci tras przejazdu, tak 
zdefiniowany problem wystarczająco dokładnie 
opisuje rzeczywisty manewr. W przypadku 
przegrupowania (marszu) kolumn obiektów po 
sieci drogowej, stosuje się kilka rozłącznych 
dróg, co wynika z regulaminów i reguł 
taktycznych (np. batalion do marszu  otrzymuje 
jedną drogą, brygada – 2 lub 3, dywizja – od 3 
do 5, itd.). 
 
4. Metoda wyznaczania jednego  

z rozwiązań dopuszczalnych 
 
Metodami potencjalnie nadającymi się do 
rozwiązania problemu (18)-(19)  z ograni-
czeniami (21) dla rozłącznych parami dróg  
dla K obiektów mogą być algorytmy 
poszukiwania N-tej najkrótszej drogi zawarte  
np. w [12], [14], [20] oraz inne ([29], [30]).  
W celu znalezienia rozwiązania dopuszczal- 
nego powyższego problemu posłużymy się 
algorytmem wyznaczania maksymalnego 
przepływu w pewnej sieci S*, która powstanie  
w oparciu o sieć S’ z (4) (lub S z (1); na tym 
etapie nie ma to znaczenia, którą sieć 
wybierzemy). Wykorzystamy w tym celu 

fundamentalne twierdzenie o maksymalnym 
przepływie i mini-malnym przekroju, którego 
dowód można znaleźć, m.in. w ([9], str. 500), 
([17], str. 224), ([39], str. 171). 
 
Twierdzenie 1 
W każdej sieci S wartość dowolnego przepływu 
maksymalnego z s do t jest równa 
przepustowości dowolnego przekroju 
minimalnego. 

Dla nas będzie szczególnie interesujący 
jeden z wniosków, z tego twierdzenia (czasami 
formułowany jako tzw. twierdzenie Mengera). 
 
Wniosek 1 ([39], str. 172) 
Jeżeli przepustowość każdego łuku jest liczbą 
całkowitą, wtedy sieć można traktować jako 
digraf DAG, w którym przepustowość opisana 
na łuku u oznacza krotność połączeń (łukowych) 
między wierzchołkami łuku u. Wartość prze-
pływu maksymalnego określa wówczas liczbę 
wszystkich dróg łukowo rozłącznych  
z wierzchołka s do t w S.  

Z wniosku płynie natychmiastowa sugestia, 
co do sposobu znajdowania w sieci liczby dróg 
rozłącznych łukowo między ustaloną parą 
wierzchołków. Opiszemy teraz sposób tworzenia 
sieci S*, w której będziemy szukać K dróg 
rozłącznych wierzchołkowo. 
 
Opis tworzenia sieci S* 

1. Przypisujemy wszystkim łukom sieci S 
wartości przepustowości równe 1 (bo nasza 
sieć bazuje na grafie Berge’a, w którym dla 
każdej uporządkowanej pary wierzchołków 
może istnieć co najwyżej jeden łuk)  
i wówczas wartość maksymalnego przepływu 
(zgodnie z wnioskiem 1) między ustaloną 
parą wierzchołków będzie określać liczbę 
wszystkich dróg łukowo rozłącznych między 
tą parą. Nas jednakże interesują drogi 
rozłączne wierzchołkowo. Wbrew pozorom 
problem ten jest niewiele trudniejszy od 
problemu poprzedniego (punkt 2).  

2. Tym razem musimy dodatkowo przypisać 
wierzchołkom naszej sieci przepustowości 
równe 1. Ale wówczas należy przekształcić 
sieć, aby pozbyć się przepustowości 
opisanych na wierzchołkach. Można tego 
dokonać konstruując graf * * *,G W U= , na 

którym opisana będzie sieć S*  

([9], str. 503-504): zastępujemy każdy wierz-
chołek v z S przez dwa wierzchołki v’  
i v” w S* oraz prowadzimy łuk od v’ do v”, 
któremu przypisujemy wartość 
przepustowości taką, jaką miał wierz- 
chołek v (czyli 1). Wszystkie łuki, które 
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„wchodziły” do wierzchołka v - „wchodzić” 
będą do wierzchołka v’, a te które 
„wychodziły” z wierzchołka v – będą  
„wychodzić” z v”. Przepustowości tych 
łuków w zmodyfikowanej sieci będą takie, 
jak w sieci pierwotnej (czyli równe 1). 

3. Pozostaje jeszcze jedna modyfikacja sieci S’ 
– należy wyróżnić w sieci S* tzw. źródło s              
i odpływ t. Źródło s jest to dodatkowy 
wierzchołek, który dodajemy do zbioru 
wierzchołków sieci S* i z tego wierzchołka 
wychodzić będą łuki łączące Ks

’ 
wierzchołków ze zbioru is wierzchołków 
rejonu początkowego (pamiętać należy, że 
zgodnie z punktem 2 algorytmu, dołączamy 
te łuki do wierzchołków typu v’). Łukom tym 
przypisujemy przepustowości równe 1. 
Odpływ t jest to dodatkowy wierzchołek, 
który dodajemy do zbioru wierzchołków sieci 
S* i do tego wierzchołka będą dochodzić łuki 
z Kd

’ wierzchołków (opisanych jako v”) 
zbioru id wierzchołków rejonu docelowego. 
Łukom tym również przypisujemy 
przepustowości równe 1. Zmodyfikowana 
sieć S* (graf G*) zawiera zatem V=2W+2 
wierzchołków oraz A=U+W+Ks’+Kd’ łuków. 

 
Zdefiniujmy teraz formalnie nasz problem 
znajdowania K rozłącznych wierzchołkowo dróg           
w zmodyfikowanej sieci S*. Niech 

* *, ijS G c= , gdzie cij oznacza przepustowość 

łuku (i,j). Przepływem nazywamy 
przyporządkowanie nieujemnych liczb fij łukom 
(i,j), spełniające następujące warunki: 
1. dla każdego łuku (i,j) w S* zachodzi: 
 

0 ≤ fij ≤ cij  (22) 
 
2. sieć S* zawiera wyróżniony wierzchołek s 

(źródło), dla którego zachodzi: 
 

* *
si is

i W i W

f f F
∈ ∈

− =∑ ∑   (23) 

 
gdzie w pierwszej sumie sumujemy po 
wszystkich łukach wchodzących do wierzchołka 
i a w sumie drugiej – po wszystkich łukach 
wchodzących do wierzchołka s. Wielkość F          
nazywa się wartością przepływu. 
3. sieć S* zawiera wyróżniony wierzchołek t 

(odpływ), dla którego zachodzi: 
 

* *
ti it

i W i W

f f F
∈ ∈

− = −∑ ∑   (24) 

 

4. dla każdego z pozostałych wierzchołków j 
(wierzchołki pośrednie) zachodzi: 

 

* *

0ji ij
i W i W

f f
∈ ∈

− =∑ ∑   (25) 

 
Problem maksymalnego przepływu zdefiniujemy 
teraz następująco: dla danych S* , s, t, znaleźć 
funkcję przepływu [fij]*, spełniającą warunki 
(22)-(25) taką, że  
 

F([fij]*) = 
( , )

max  ([ ])
ij

ijf V s t
F f

⎡ ⎤∈⎣ ⎦
    (26) 

 
gdzie V(s,t) – zbiór wszystkich możliwych 
przepływów w S* z s do t. 

Problem ten można rozwiązać 
wykorzystując jeden ze znanych algorytmów 
wyznaczania maksymalnego przepływu, np. 
algorytm Forda-Fulkersona [1], [9], ([17], str. 
228), [39]. Jeżeli po rozwiązaniu problemu 
otrzymamy wartość przepływu F([fij]*)<K 
wówczas w sieci S* (i w konsekwencji w S) nie 
istnieje K rozłącznych wierzchołkowo dróg  
z podzbioru wierzchołków is do id (zbiór 
rozwiązań dopuszczalnych jest zbiorem pustym).  
W przeciwnym przypadku istnieje K dróg 
rozłącznych wierzchołkowo z podzbioru 
wierzchołków is do id, a drogi te możemy 
odczytać z sieci S* po ostatnim kroku algorytmu 
wyznaczania maksymalnego przepływu w ten 
sposób, że startujemy K razy z wierzchołka s  
i poruszamy się po łukach o wartości przepływu 
1 aż dojdziemy do wierzchołka t. Odczytane  
w ten sposób ciągi naprzemienne wierzchołków  
i łuków wskazują k-tą drogę z podzbioru is do id.  
Innymi słowy, K dróg w S* odczytujemy w ten 
sposób, że identyfikujemy tzw. łańcuchy 
powiększalne ([17], str. 226), ([39], str. 173), 
które tworzyliśmy na etapie działania algorytmu 
Forda-Fulkersona. Przy okazji należy zauważyć 
ważną cechę, która również jest dowodem na to, 
że jeżeli w sieci S* istnieje K dróg rozłącznych 
wierzchołkowo, to zidentyfikowane łańcuchy 
będą określać nam drogi rozłączne. Otóż z idei 
konstruowania łańcuchów powiększalnych 
podczas realizacji algorytmu Forda-Fulkersona 
wynika, że przy przepustowościach wszystkich 
łuków w S* równych cij=1 niemożliwa jest 
sytuacja, aby przez jakikolwiek łuk  
(a pamiętajmy, że poprzez zastąpienie każdego 
wierzchołka v z S przez dwa wierzchołki v’ i v” 
w S*,  z wierzchołków v z S „zrobiliśmy” łuki 
v’→v” w S*) przechodziła więcej niż jedna 
droga (zob. warunek (22) oraz (25)). 
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Zaprezentowaną wyżej ideę wyznaczania 
rozwiązania dopuszczalnego problemu manewru 
przedstawia przykład 1. 
 
Przykład 1 
Chcemy wyznaczyć drogi rozłączne 
wierzchołkowo dla K=2 obiektów, przy czym 
is={1,2,3} oraz id={6,7,8}. Sieć wyjściowa S 
znajduje się na Rys.1a. 

Na Rys.1b znajduje się sieć S* (jako 
modyfikacja sieci S zgodnie z algorytmem 
tworzenia sieci S*) wraz z zaznaczoną funkcją 
przepływu po wykonaniu ostatniego kroku 
algorytmu  
Forda-Fulkersona. Łatwo zauważyć, że 
przepływ ten spełnia warunki (22)-(25), a jego 
wartość wynosi si

i

f∑ =fs1’+fs2’+fs3’=1+1+0=2, 

czyli istnieją K=2 drogi rozłączne 
wierzchołkowo z is={1,2,3} do id={6,7,8}. Aby 
je odczytać startujemy 2 razy z wierzchołka s  
i przechodzimy po łukach mających wartość 
przepływu równą 1.  
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0

0
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Rys.1 Sieć S do przykładu 1 wraz  
z przepustowościami cij łuków (a) oraz 

odpowiadająca jej sieć S* (b) z funkcją przepływu 
[fij]* po realizacji algorytmu wyznaczania 

maksymalnego przepływu 
 

Otrzymujemy dwa następujące ciągi : 
 
s→1’→1’’→4’→4’’→6’→6’’→t; 
s→2’→2’’→5’→5’’→7’→7’’→t. 
 
Stąd drogi przemieszczania dla poszczególnych 
obiektów są następujące : 1→4→6; 2→5→7. 
Należy zauważyć, że równie dobrze mogliśmy 
połączyć wierzchołek 8’’ w S* z t i wówczas 
otrzymalibyśmy K=3 drogi rozłączne 
wierzchołkowo. Można było również połączyć 
wierzchołek s tylko z dwoma wierzchołkami z is 
i wówczas mielibyśmy zdefiniowane dokładnie 
K=2 wierzchołki początkowe (po jednym dla 
każdego z K obiektów). Wówczas problem 
przegrupowania z rejonu początkowego do 
rejonu docelowego K=2 obiektów sprowadziłby 
się do problemu wyznaczenia K=2 dróg  
z ustalonych wierzchołków początkowych  
do ustalonych wierzchołków końcowych.  
W pewnych jednak sytuacjach (o których 
napiszemy w dalszej części) wygodniejsze 
będzie posługiwanie się rejonami (podzbiorami 
wierzchołków) dla K obiektów, a nie konkret-
nymi wierzchołkami.  
 

Złożoność podstawowego algorytmu  
Forda-Fulkersona wynosi O(Afmax), gdzie fmax 
oznacza wartość maksymalnego przepływu  
w sieci, a efektywniejsza implementacja  
tego algorytmu (zwłaszcza w przypadku 
niecałkowitych wartości przepustowości) podana 
przez Edmondsa i Karpa [13] ma złożoność 
O(VA2). 
 
5. Metoda wyznaczania rozwiązania 

optymalnego 
 
W poprzednim punkcie pokazaliśmy jak można 
wyznaczyć jedno z rozwiązań dopuszczalnych 
problemu (18)-(19) z ograniczeniami (21) przy 
założeniu rozłączności parami dróg dla K 
obiektów. Zauważyliśmy wówczas, że jeżeli 
wartość przepływu F([fij]*)<K to problem ten nie 
ma rozwiązania. W przeciwnym przypadku sieć 
S* może zawierać wiele przepływów 
dopuszczalnych z s do t. Istnieje zatem problem 
znalezienia najtańszego z przepływów 
dopuszczalnych w sensie funkcji (19). Możemy 
wobec tego przyjąć, że nasza sieć S* zostanie 
rozszerzona o funkcję łukową ijt  z (2)-(3) 
(otrzymamy sieć S**), czyli będzie postaci: 
 

{ }** * 1, , ,ij ijS G t cψ=   (27) 
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Ponieważ tij jest wektorem K-wymiarowym 
(zob. (2)), więc na początku przyjmijmy, że dla 
każdego łuku (i,j) zachodzi (zob. (3)): 
 

1 ... ...k K
ij ij ijt t t= = = =   (28) 

 
Wówczas K-wymiarowy wektor tij długości 
czasowych łuku (i,j) możemy traktować jako 
skalar. Znaczy to tyle, że przemieszczamy  
K jednorodnych obiektów. Przy algorytmie 
rozwiązującym problem (18)-(19) z ogranicze-
niami (21) podamy jak można pozbyć się tego 
ograniczenia. 

Problem znalezienia rozwiązania 
optymalnego możemy obecnie rozpatrywać jako 
problem znalezienia najtańszego przepływu o 
określonej wartości F=K w sieci S** i możemy 
go zdefiniować następująco: dla danych S** , s, t, 
K, 
 

*( , )

minij ij
i j U

t f
∈

→∑   (29) 

przy ograniczeniach:  
jak w (22); 
jak w (23), ale podstawiamy F=K; 
jak w (24), ale podstawiamy  F=K; 
jak w (25). 
 
Zauważmy, że u nas fij może przyjmować tylko 
dwie wartości: 0 lub 1 i wówczas (25) określać 
będzie minimum z sumy czasów przejazdu K 
obiektów z s do t (czyli (19), jeśli tylko 

1,
0s

kk K
τ

=
∀ = ). 

Idea algorytmu rozwiązania tego problemu 
pochodzi od Busackera i Gowena [3]: najpierw 
znajdujemy najtańszą drogę z s do t, stosując 
jeden z algorytmów wyznaczania najkrótszych 
dróg, np. zawarty w [11], [12], [37], a następnie 
przesyłamy tą drogą możliwie najwięcej 
jednostek przepływu. Jeśli osiągnęliśmy już 
przepływ o wartości K, to kończymy obliczenia. 
W przeciwnym razie modyfikujemy sieć S**  
(w sposób opisany poniżej), biorąc pod uwagę 
dotychczas znaleziony przepływ. W zmody-
fikowanej sieci ponownie znajdujemy drogę  
o najniższym koszcie z s do t i przesyłamy nią 
możliwie najwięcej. Te dwa podstawowe kroki, 
polegające na znajdowaniu drogi o najniższym 
koszcie w sieci i modyfikowaniu sieci dla 
bieżącego przepływu, są na przemian 
powtarzane tak długo, aż albo otrzymany 
zostanie przepływ o docelowej wartości K, albo 
bieżąca sieć nie zawiera drogi z s do t (oznacza 
to, że K przekracza wartość maksymalnego 
przepływu F w sieci S**). 

Modyfikacja sieci S** [3], ([10], str. 246) 
Sieć zmodyfikowana (powiększająca) S  
względem przepływu F=[fij] w sieci S** ma taką 
samą strukturę jak sieć S**, a różni się jedynie 

zmodyfikowanymi przepustowościami ijc   

i zmodyfikowanymi kosztami ijt , które 
definiujemy następująco: 
• Jeśli łuk (j,i) w sieci ma niezerowy przepływ 

fji, to wirtualny (pozorny) łuk (i,j) jest 
użyteczny w przeciwnym kierunku i ma 
przepustowość fji, czyli 

ij jic f= , jeśli  fji > 0   (30) 
 

• Koszt przyporządkowany temu łukowi jest 
równy -tji, gdyż łuk (i,j) jest użyteczny tylko 
po to, by zredukować przepływ (a zatem by 
zredukować także koszt), czyli 

ij jit t= − , jeśli  fji > 0   (31) 
 

• Podobnie, jeśli przepływ fij wzdłuż łuku (i,j) 
jest mniejszy niż jego przepustowość cij, to 
możemy przesłać dodatkowy przepływ tym 
nienasyconym łukiem, pod warunkiem 
oczywiście, że przepływ fji ma wartość zero, 
zatem 

ij ij ijc c f= − ,  jeśli fji = 0 i cij > fij  (32) 
 

• Koszt przesłania dodatkowej jednostki 
przepływu w tym przypadku jest taki sam jak 
koszt oryginalny, czyli 

ij ijt t= ,  jeśli fji = 0 i cij > fij  (33) 
 

• Wreszcie, ponieważ nasycone łuki nie są 
użyteczne zgodnie z ich orientacją, 
przyjmujemy 

0ij ij ijc c f= − = , ijt = ∞ ,   
jeśli  fij=cij i fji=0  (34) 

 
Zauważmy, że powyższe warunki zapewniają 
spełnienie zależności fij fji=0, bowiem w tym 
samym czasie łuk nie może być użyty do 
przesyłania przepływu w obu przeciwnych 
kierunkach. Pozostałe łuki z S**, czyli łuki  
z zerowym przepływem, nie ulegają zmianie  
w zmodyfikowanej sieci S .  
 

Schemat algorytmu znajdowania 
najtańszego przepływu można przedstawić w 
sposób następujący [3], ([10], str. 247). 
Dokładna postać tego algorytmu znajduje się np. 
w [3], [9] oraz [10]. 
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Algorytm Busackera-Gowena 
S  := S**; 

( , )
: 0

G
iji j U

f
∈
∀ = ; 

 
WHILE (wartość przepływu < K) AND  
(istnieje droga z s do t w S ) DO 

znaleźć najkrótszą drogę P z s do t w S ; 
 IF nie istnieje taka droga THEN  
  EXIT; 
 wysłać dodatkowy przepływ wzdłuż P,  

aż albo P stanie się nasycona, albo  
wartość przepływu osiągnie K; 

 IF droga P staje się nasycona THEN  
        utworzyć zmodyfikowaną sieć S ; 

END WHILE.  
 

Następujące twierdzenie mówi o tym, że  
w taki sposób przeprowadzony algorytm daje 
rozwiązanie optymalne, tzn. najtańszy przepływ: 
 
Twierdzenie 2 [3] 
Niech 1f  będzie najtańszym przepływem  
o wartości F1 w sieci G, *

1G - siecią 
zmodyfikowaną względem przepływu 1f , a P - 
najtańszą drogą z s do t w sieci *

1G . Przepływ 
2f , otrzymany z 1f  poprzez przesłanie 

dodatkowych jednostek drogą P z s do t, jest 
także najtańszym przepływem w G  
o odpowiednio powiększonej wartości.  
 
Ideę algorytmu przedstawimy w przykładzie 2. 
 
Przykład 2 
Podobnie jak w przykładzie 1, chcemy 
wyznaczyć drogi rozłączne wierzchołkowo dla 
dwóch obiektów, przy czym is={1,2,3} oraz 
id={6,7,8}. Sieć wyjściowa S znajduje się na 
Rys.2a. Pierwsza liczba z opisanych na łukach 
podaje koszt (czas) pokonania tego łuku 
(przyjmujemy założenie, jak w (28)) natomiast 
druga opisuje przepustowość tego łuku. 
Na Rys.2b znajduje się sieć S** (jako 
modyfikacja sieci S* z Rys.1b) przy czym 
pierwsza z liczb na łukach opisuje koszt 
pokonania łuku, a druga jego przepustowość. 
Należy zauważyć, że koszt każdego łuku z v’ do 
v” jest zerowy ponieważ w sieci S, na jej 
wierzchołkach nie była opisana funkcja kosztu. 
Z podobnego powodu również zerowy jest koszt 
na wszystkich łukach (s,v’) oraz (v”,t) w S**. 
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Rys.2. Sieć S do przykładu 2 wraz z kosztami ijt  

i przepustowościami ijc  łuków (a)  
oraz odpowiadająca jej sieć S** (b) 

 
Iteracja 1 

Na początku wszystkim łukom przypisujemy 
przepływ zerowy. Następnie wyznaczamy 
najkrótszą drogę z s do t w sieci z Rys.2b; jest 
nią droga P=(s,3’,3”,5’,5”,4’,4”,7’,7”,t). Koszt 
przesłania jednostki przepływu tą drogą jest 
równy 0+0+1+0+1+0+1+0+0=3, a maksymalny 
możliwy przepływ wynosi oczywiście 
F=1<K=2. Określamy więc przepływ o wartości 
1 po tej drodze, czyli fs3’ = f3’3” = f3”5’ = f5’5” = f5”4’ 
= f4’4” = f4”7’ = f7’7”= f7”t = 1, modyfikujemy sieć 
uwzględniając otrzymany przepływ (zob. Rys.3) 
i przechodzimy do następnej iteracji. Zauważmy, 
że na Rys.3 nie narysowaliśmy łuków, którymi 
został przesłany aktualny przepływ, gdyż 
zgodnie z (34), dla każdego takiego łuku (i,j) 

zachodzi : 0ij ij ijc c f= − =  oraz ijt = ∞  i łuk  
o takich parametrach nigdy więcej nie będzie 
brany pod uwagę przy wyznaczania drogi 
najkrótszej, bo jego koszt czasowy jest równy 
nieskończoności. 
 



Z. Tarapata, Zastosowanie metod wyznaczania przepływu w sieciach do planowania manewru wojsk 

 40

Iteracja 2 

Najkrótszą drogą z s do t w sieci z Rys.3 jest  
P=(s, 1’ ,1” ,4’ ,5” ,8’ ,8” ,7’ ,4” ,6’ ,6”,t). Koszt 
przesłania jednostki przepływu tą drogą jest 
równy 0+0+2+(-1)+2+0+3+(-1)+4+0+0=9, 
maksymalny możliwy przepływ po tej drodze 
wynosi oczywiście F=1. Przesyłamy 1 jednostkę 
i otrzymujemy przepływ o całkowitej wartości 
F=1+1=2, czyli tyle ile chcieliśmy otrzymać, 
tzn. F=K=2. Skumulowane wartości 
przepływów łukowych wynoszą teraz: fs3’ = f3’3” 
= f3”5’ = f5’5”=1, f5”4’ = 0, f4’4” = 1, f4”7’ = 0, f7’7”= 
f7”t = fs1’ = f1’1” = f1”4’ = 1, f5”8’ = f8’8” = f8”7’ = 1, 
f4”6’ = f6’6” = f6”t= 1. Należy zauważyć, że z łuków 
którymi w obu iteracjach przesyłaliśmy 
jakikolwiek przepływ, f5”4’=0 oraz f4”7’=0, gdyż 
w pierwszej iteracji przesłaliśmy tymi łukami 
przepływ równy 1, ale w drugiej iteracji 
przesłaliśmy łukami przeciwnymi również 
przepływ równy 1, czyli tak jak byśmy przesłali 
w tym samym kierunku przepływ równy  
1+(-1)=0. 
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Rys.3. Sieć S  po pierwszej iteracji wraz ze 

zmodyfikowanymi kosztami ijt   

oraz przepustowościami ijc  
 
Na Rys.4 pokazano sieć S** po iteracji nr 2 
(ostatniej) oraz po przypisaniu łukom sieci 
ostatecznych wartości przepływu otrzymanych 
po realizacji algorytmu. Wartości przepływów 
łukowych otrzymane po zakończeniu działania 
algorytmu identyfikują nam 2 drogi rozłączne 
wierzchołkowo z s do t: 
♦ s→1’→1’’→4’→4”→6’→6”→t;  

koszt (czas przejazdu) wynosi: 
0+0+2+0+4+0+0=6; 

♦ s→3’→3”→5’→5”→7’→7”→t;  
koszt (czas przejazdu) wynosi: 
0+0+1+0+8+0+0=9; 
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Rys.4. Sieć S** po zakończeniu działania algorytmu 
z opisanymi na łukach przepływami końcowymi 
 

Na tej podstawie możemy w prosty sposób 
otrzymać zbiory Ik oraz Tk  z (7) i (8) 
przechodząc jednocześnie na sieć wyjściową S  
z Rys.2a. Otrzymamy: 
 
 I1 = (1,4,6) 
 T1=(0,2,2+4)=(0,2,6); 
 I2 = (3,5,7) 
 T2=(0,1,1+8)=(0,1,9);  
 

Złożoność algorytmu Busackera-Gowena 
wynosi [1]: 2

max ( )n O V⋅ , gdzie  
 

( )( ) ( )( ){ }max max min 1 , 1 ,n Deg s Deg t f= − − (35) 
 

przy czym Deg(s), Deg(t) oznaczają stopień 
wierzchołka źródłowego s oraz  docelowego t,  
fmax oznacza maksymalną wartość przepływu, 
którą chcemy osiągnąć. Biorąc pod uwagę, że 
maksymalna wartość przepływu, którą chcemy 
osiągnąć jest równa K otrzymujemy złożoność 
algorytmu dla naszego problemu równą 

2( )K O V⋅ . Jeżeli jako algorytmu wyznaczania 
najkrótszej drogi użyjemy efektywnej 
implementacji algorytmu Dijkstry ([6], [9], [11], 
[17], [39]) opartej o kopce Fibonacciego 
( ( )logO V V A+  zamiast ( )2O V ), wówczas 

złożoność obliczeniowa rozpatrywanego 
problemu wynosi ( )logK O V V A⋅ + , gdzie 
V=2W+2 oraz A=U+W+Ks’+Kd’. Zauważmy, że 
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z założenia s di i∩ =∅  wynika, iż ' / 2sK W≤  

oraz ' / 2dK W≤  (pamiętamy, że W oznacza 
liczbę wierzchołków w sieci wyjściowej S). 
Odnosząc zatem złożoność opisywanego 
algorytmu do rozmiaru pierwotnej sieci S (S’) 
możemy napisać, iż złożoność prezentowanego 
algorytmu wynosi ( )logK O W W U W⋅ + + .  
Powstaje jednakże problem związany z tym, że 
algorytm Dijkstry nie działa poprawnie jeżeli 
wagi łuków są liczbami ujemnymi (a u nas tak 
będzie w sieci zmodyfikowanej S , zob. Rys.3). 
Można wówczas wykorzystać modyfikację 
algorytmu Dijkstry zaproponowaną przez 
Edmondsa i Karpa w [13]. Zaproponowali oni, 
aby po każdej modyfikacji sieci S  znaleźć 
najmniejszy z ujemnych kosztów łukowych tmin 
sieci i następnie do kosztu każdego łuku dodać 
liczbę –tmin. Pozbywamy się wówczas ujemnych 
kosztów sieci, a rozwiązanie (w sensie drogi,  
a nie jej długości !) jakie otrzymujemy w sieci 
S  po zwiększeniu kosztów wszystkich łuków  
o –tmin jest takie samo, jak w sieci S  z ujemnymi 
kosztami. 

 

6. Rozszerzenia problemu planowania 
manewru 

 
Rozpatrzymy teraz kilka rozszerzeń 
rozważanego problemu. 

 
(A) Przypadek manewru niejednorodnych 
obiektów 
Pozostańmy przy problemie (18)-(19)  
z ograniczeniami (21). W poprzednim punkcie 
podano metodę znalezienia rozwiązania 
optymalnego tego problemu, przy założeniu  
(28). Zakładaliśmy zatem, że przemieszczane 
obiekty są jednorodne z punktu widzenia czasu 
pokonywania tego samego odcinka drogi (łuku), 
tzn., że przemieszczamy identyczne obiekty. 
Podamy teraz sposób pozbycia się tego 
ograniczenia. Zauważmy przy tym, że algorytm 
opisany w poprzednim punkcie działa w ten 
sposób, że dokładnie K razy szukana jest droga 
najkrótsza z s do t w modyfikowanej na bieżąco 
sieci S . Z (3) wynika, że czasy pokonania łuku 
(i,j) dla k-tego obiektu zależą od maksymalnej 
prędkości vk tego obiektu. Uporządkujmy zatem 
obiekty manewrowe zgodnie z ich rosnącymi 
prędkościami poruszania się, tzn. przypiszmy im 
takie kolejne numery 1,...,K, że zachodzi : 
 

v1≥...≥vk≥...≥vK   (36) 

Wówczas otrzymamy następującą zależność 
(por. z (3)) : 

( , )1, 1 2,
     

G

k n
ij iji j Uk K n K

n k

t t
∈= − =

>

∀ ∀ ∀ ≤  (37) 

Zależność ta mówi, że dla wybranego łuku (i,j) 
czas pokonania tego łuku przez obiekt  
o numerze k+1 będzie dłuższy niż przez obiekt  
o numerze k, k=1,..., K-1. Rozwiązanie problemu 
(18)-(19) z ograniczeniami (21) dla K dróg 
wierzchołkowo rozłącznych może być 
następujące: w k-tej iteracji algorytmu 
Busackera-Gowena będziemy wyznaczać 
najkrótszą drogę z s do t dla k-tego obiektu 
uporządkowanego zgodnie z (36). W związku  

z tym, w modyfikowanej sieci S  kosztem ijt  
łuku (i,j) w k-tej iteracji będzie liczba k

ijt   
z zastrzeżeniem, że jeżeli w sieci z iteracji  
k’=k-1, która używana jest w iteracji bieżącej,  

jakiś łuk został wyrugowany (tzn. ijt = ∞ , zob. 
(34)), to oczywiście musimy również przypisać 

temu łukowi ijt = ∞ . Jeżeli z kolei jakiemuś 
łukowi (j,i) w iteracji k’ został przypisany koszt 

'k
ji ijt t= −  (zob. (31)), to w bieżącej iteracji 

również musimy przypisać temu łukowi wartość  
k

ji ijt t= − . Wartości przepływów pozostawiamy 
takie, jakie otrzymujemy w kolejnych iteracjach.  
 
(B) Przypadek dla dróg nierozłącznych 
(kolizyjnych) 
Najprostszym przypadkiem dla dróg kolizyjnych 
są drogi rozłączne łukowo. W takich drogach 
mogą powtarzać się jedynie wierzchołki dla 
obiektów. W związku z tym istnieje 
niebezpieczeństwo, że w tym samym czasie 
więcej niż jeden obiekt przejeżdżałby przez jakiś 
wierzchołek. Rozpatrywanie tego przypadku 
szczegółowo przekracza zakres tego 
opracowania, wskażemy zatem jedynie ideę 
rozwiązania tego problemu. Problem 
kolizyjnych dróg opisany został między innymi 
w [4], [16], [22]. Rozpatrywany może być nie 
tylko dla wspólnych wierzchołków, ale również 
dla wspólnych odcinków dróg (łuków sieci). 
Wówczas problem ten staje się nietrywialny  
i złożony, i można próbować szukać jedynie 
metod dających przybliżone rozwiązania. 
Wracając do dróg rozłącznych łukowo, 
wystarczy zastosować algorytm Busackera-
Gowena w sieci S z Rys.2, powiększając ją  
o wierzchołek s i t i dodając odpowiednie łuki do 
lub z tych wierzchołków (tak jak przy tworzeniu 
sieci S* z S w punkcie 3 opisu). W algorytmie 
znajdowania najkrótszej drogi należałoby 
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uwzględnić okresy zajętości poszczególnych 
wierzchołków, wynikające z wyznaczenia dróg 
dla wcześniejszych obiektów i przy takiej 
modyfikacji przeprowadzać realizację wyżej 
wymienionego algorytmu. Wydaje się, że ten 
problem można w stosunkowo łatwy sposób 
rozwiązać. 
(C) Inne rozszerzenia 
Następne ograniczenia dla rozważanego 
problemu mogą wynikać z faktu, że drogi dla 
poszczególnych obiektów muszą spełniać pewne 
dodatkowe warunki (np. na minimalne  
i maksymalne odległości między nimi, muszą 
przechodzić przez pewne zadane wierzchołki 
pośrednie, itp.). Rozwiązania tych i temu 
podobnych problemów można znaleźć np. w [4], 
[12], [14]. Problem przechodzenia dróg przez 
wybrane wierzchołki pośrednie mógłby być 
zastosowany u nas np. do tego, aby 
przemieszczać K obiektów z ustalonych 
wierzchołków początkowych do ustalonych 
wierzchołków końcowych. Tak rozumiany 
problem wyznaczania dróg rozłącznych jest 
znanym problemem trudnym obliczeniowo 
(należy do klasy NP) i opisywany jest m.in.  
w [25], [26], [30]. Dla przykładu, w pracy [30] 
opisano aproksymacyjny algorytm znajdowania 
K rozłącznych dróg, który jest uogólnieniem 
algorytmu Dijskstry. Rozwiązanie problemu 
przemieszczania obiektów z rejonu 
początkowego do końcowego przedstawione  
w tym opracowaniu nie zapewnia bowiem 
przemieszczania tych obiektów ze ściśle 
określonych wierzchołków do innych 
konkretnych wierzchołków. Nawet wybranie 
dokładnie K wierzchołków początkowych  
i końcowych (po jednej parze dla każdego 
obiektu) nie zapewnia nam tego, że każdym 
obiektem będziemy się przemieszczać do 
ustalonego wierzchołka końcowego. Otrzymane 
rozwiązanie gwarantuje nam jedynie tyle, że 
wyznaczymy dokładnie K dróg rozłącznych 
wierzchołkowo (jeśli tyle oczywiście istnieje), 
dotrzemy wszystkimi obiektami do rejonu 
końcowego (zbioru wierzchołków), przy czym 
każdy obiekt osiągnie inny wierzchołek z tego 
rejonu (ale nie mamy wpływu na to, który to 
będzie wierzchołek z podzbioru wierzchołków 
końcowych) i suma czasów przemieszczania 
wszystkich obiektów będzie najmniejsza  
z możliwych. Kolejne rozszerzenia tego 
problemu mogą dotyczyć sytuacji oddziaływania 
na sieć przez potencjalnego przeciwnika. 
Powstaje wówczas problem planowania 
manewru w warunkach stochastycznych. 
Rozwiązanie podobnego problemu zostało 
zaproponowane np. w [7], [28].  

7. Podsumowanie 
 

Rozpatrywany w artykule problem wraz 
przedstawionymi w punkcie 6 rozszerzeniami 
wpisuje się w etap planowania manewru. Na 
etapie symulacji przemieszczania (np. kolumn 
marszowych) istnieje potrzeba synchronizacji 
przemieszczanych kolumn [29]. Rozwiązuje się 
wówczas problem sterowania optymalnego 
(ruchem kolumn) celem np. zsynchronizowania 
czasów ich dotarcia do wybranych punktów 
synchronizacji [35]. Innym, nieopisywanym  
w punkcie 6 rozszerzeniem rozważanego  
w artykule problemu może być problem 
planowania manewru (poszukiwania dróg)  
w warunkach wielokryterialnych. Obszerny 
przegląd stosowanych rozwiązań oraz adaptacji 
standardowych algorytmów wyznaczania dróg 
najkrótszych do rozwiązania problemu 
wielokryterialnego przedstawiono w [34], [38]. 
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Praca dotyczy analizy istniejących modeli wspomagania decyzji w działaniach ratowniczych i reagowaniu 
kryzysowym oraz ich zastosowań w praktycznych problemach związanych z zarządzaniem kryzysowym. 
W pracy skupiono się wyłącznie na specyficznych modelach pokrycia i alokacji zasobów, które są jednymi 
z wielu modeli wykorzystywanych we wspomnianych problemach. Przedstawiono przegląd różnorodnych 
modeli (pokrycia, P-medianowych i P-wyśrodkowanych) w odniesieniu zarówno do pojedynczej sytuacji 
kryzysowej, jak i zbioru tych sytuacji oraz opis ich zastosowań w działaniach ratowniczych 
i reagowaniu kryzysowym. Sformułowano modele optymalizacyjne opisanych problemów pokrycia i alokacji 
oraz odniesiono się do złożoności obliczeniowej tych problemów. Zaprezentowano przykład liczbowy 
wykorzystania jednego ze zdefiniowanych modeli w celu optymalnego rozlokowania służb ratowniczych, 
w oparciu o zbiór zagrożeń będących źródłami hipotetycznych sytuacji kryzysowych w aglomeracji 
warszawskiej. 

 
Keywords: modele pokrycia i alokacji zasobów, systemy zarządzania kryzysowego, wspomaganie decyzji  
w działaniach ratowniczych 
 
1. Wprowadzenie 
 
Działalność związana z ratownictwem  
i reagowaniem kryzysowym, jak każda inna 
działalność, jest związana z planowaniem, 
organizowaniem, realizacją i kontrolowaniem 
wykonania zbioru zadań. Podporządkowana  
jest określonemu celowi lub celom, wymaga 
istnienia odpowiednich zasobów materialnych 
oraz informacyjnych i jest elementem szerszego 
frontu działań związanego z zarządzaniem 
kryzysowym. W polskim prawodawstwie 
istnieje ustawa o zarządzaniu kryzysowym [31], 
według której: „[…] zarządzanie kryzysowe  
to działalność organów administracji publicznej 
będąca elementem kierowania bezpieczeń-
stwem narodowym, która polega na 
zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przy-
gotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli  
w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu  
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych 
oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub 
przywróceniu jej pierwotnego charakteru […]”. 
W związku ze wspomnianą ustawą organizuje 
się tzw. Centra Zarządzania Kryzysowego, 
których działalność sprowadza się do realizacji 
zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. 
Dwoma z takich zadań są: zapobieganie 
sytuacjom kryzysowym i reagowanie  

w przypadku ich wystąpienia (np. sposób użycia 
służb ratowniczych). Następstwem coraz to 
nowych wymagań stawianych ratownictwu  
w kontekście zarządzania kryzysowego, na-
rzucających wysoką jakość i szybsze działanie 
służb ratowniczych, jest zwiększenie ich 
zdolności do działań, co może być szczególnie 
istotne w momencie pojawienia się katastrofy  
o dużej sile i zasięgu rażenia. W efekcie 
klasyczne sposoby zarządzania oparte na  
intuicji i doświadczeniu zaczynają zawodzić. 
Powoduje to coraz większe zapotrzebowanie  
na metody usprawniające ten proces. Możliwość 
usprawnień dopatruje się w odpowiednich 
metodach wspomagania decyzji i rozwiązaniach 
informatycznych, które stają się standardowymi 
elementami wyposażenia Centrów Zarządzania 
Kryzysowego. 

Jednym z podstawowych problemów 
związanych z działaniami ratowniczymi jest 
problem odpowiedniego rozmieszczenia służb 
ratowniczych tak, aby w przypadku ewen-
tualnego wystąpienia sytuacji kryzysowej 
efektywność wykorzystania tych służb była  
jak najlepsza. Problemy optymalnego roz-
mieszczenia służb ratowniczych doczekały się 
bardzo wielu modeli rozwiązujących przeróżne 
kwestie dotyczące tego właśnie tematu. 
Jednakże w wielu pracach rozważa się 
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wyłącznie problem alokacji służb ratowniczych 
w odniesieniu do rutynowych zdarzeń takich, jak 
wypadki samochodowe, czy niewielkie pożary. 
Zapomina się, że wydarzenia dużej skali, które 
wywołują sytuacje kryzysowe, posiadają 
specyficzną charakterystykę i nie powinno się  
w pełni przenosić wszystkich rozwiązań 
dotyczących rutynowej działalności służb 
ratowniczych. Analizując zagadnienia alokacji  
w wypadku sytuacji kryzysowych powinno  
się przede wszystkim rozstrzygnąć kwestię 
liczby i położenia służb. Dodatkowo ze względu 
na rzadkość i dużą, potencjalną siłę i zakres 
oddziaływania takich zdarzeń sformuło- 
wane modele powinny rozważyć: odpowiednią 
strategię rozmieszczania, liczbę służb 
przypadającą na każde potencjalne miejsce 
katastrofy oraz odległość między służbami,  
a miejscami możliwej katastrofy. Mimo różnic 
jakie dzielą sytuacje kryzysowe od rutynowych 
wypadków, obie te grupy zdarzeń posiadają 
szereg znaczących podobieństw, które decydują 
bardzo często o tym, iż wykorzystuje się do nich 
podobne modele.  

Celem niniejszej pracy jest dokonanie 
analizy istniejących modeli wspomagania 
decyzji w działaniach ratowniczych  
i reagowaniu kryzysowym oraz wskazanie, na 
przykładzie aglomeracji warszawskiej, sposobu 
wykorzystania tychże modeli. Skupimy się przy 
tym wyłącznie na specyficznych modelach 
pokrycia i alokacji zasobów, które są jednymi  
z wielu modeli wykorzystywanych we 
wspomnianych problemach. W rozdziale 2 
dokonano przeglądu modeli pokrycia i alokacji 
w działaniach ratowniczych i reagowaniu 
kryzysowym. Rozdział 3 zawiera sformułowania 
modeli matematycznych problemów pokrycia  
i alokacji z rozdziału 2. Rozdział 4 dotyczy 
krótkiej analizy złożoności sformułowanych 
problemów. W rozdziale 5 zaprezentowano 
przykład liczbowy wykorzystania jednego ze 
zdefiniowanych modeli. 

 
2. Przegląd modeli pokrycia i alokacji 

w działaniach ratowniczych  
i reagowaniu kryzysowym 

 
Przedstawimy obecnie przegląd różnorodnych 
modeli pokrycia i alokacji zasobów wy-
stępujących w literaturze oraz krótkie 
odniesienie do ich zastosowań w działaniach 
ratowniczych i reagowaniu kryzysowym. 
 
 
 

Modele pokrycia (ang. Covering Models) 
 
Modele pokrycia są najbardziej powszechnymi 
modelami dla problemów alokacji służb ratow-
niczych. Celem tych modeli jest zapewnienie 
odpowiedniego „pokrycia” wszystkich miejsc  
z wybranego obszaru. Dany obszar uznaje się za 
„pokryty”, jeśli pomoc służb ratowniczych jest 
dostępna i znajdują się one w odpowiedniej 
odległości. W literaturze problem pokrycia dzieli 
się na dwa zasadnicze typy: problem 
rozmieszczenia (LSCP – Location Set Covering 
Problem) oraz problem maksymalnego pokrycia 
(MCLP – Maximal Covering Location Problem). 

Problem LSCP został podjęty wcześniej, bo 
już w 1971r. przez Toregasa [30]. Głównym 
celem tego zagadnienia jest rozmieszczenie jak 
najmniejszej liczby służb ratowniczych tak,  
aby pokrywały wszystkie punkty danego obszaru  
bez względu na liczbę mieszkańców, odleg- 
łość i liczebność. Badając ten problem, Chuch  
i ReVelle [5] oraz White i Case [33], rozpoczęli 
w 1974r. rozwijać model MCLP, który nie 
wymagał pokrycia przez służby ratownicze 
wszystkich punktów. To właśnie model MCLP  
i różne jego odmiany miały rzeczywiste 
zastosowanie do rozwiązywania problemów 
alokacji służb ratowniczych. Przykładem może 
być praca Eatona [9] z 1985r., która przyczyniła 
się do zastosowania modelu MCLP do 
rozplanowania położenia służb medycznych  
w Austin w Teksasie. Rozwiązanie to  
w znacznym stopniu ograniczyło średni czas 
reakcji służb pomimo ciągłego wzrostu liczby 
zgłoszeń. Innym przykładem może być 
uogólniony model MCLP Schillinga [25]  
z 1979r., dzięki któremu rozplanowano 
położenie jednostek straży pożarnej  
w Baltimore. 

Dotychczasowe modele nie uwzględniały 
jednak faktu, iż system ratownictwa może „nie 
wytrzymać” dużej liczby zgłoszeń oraz nie brały 
pod uwagę czasowej niedostępności 
poszczególnych jednostek. Dlatego też powstało 
szereg modeli, które uwzględniały te czynniki 
poprzez zapewnienie nadmiarowego lub 
zapasowego pokrycia. Na uwagę zasługują tu 
prace Benedicta [1] (1983r.), Eatona [10] 
(1985r.), Hogana i ReVelle’a [13] (1986r.), 
którzy sformułowali model MCLP, 
zapewniający dodatkową, zapasową ochronę 
wszystkich punktów określonego obszaru. 
Model ten zwany popularnie BACOP1 (Backup 
Coverage Problem 1) zakładał dostępność 
zapasowej jednostki ratowniczej w przypadku 
nieosiągalności jednostki podstawowej.  
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Kolejne badania przyniosły modele 
uwzględniające stochastyczne  i probabilistyczne 
właściwości wypadków, takie jak złożoność  
i niepewność tych zdarzeń. Duży wkład  
w rozwój modeli stochastycznych wniósł Daskin 
[8] (1983r.), który wprowadził parametr 
reprezentujący prawdopodobieństwo, że co 
najmniej jedna jednostka ratownicza jest  
w stanie obsłużyć każdy punkt wybranego 
obszaru. Opracowany przez niego model 
MEXCLP (Maximum Expected Covering 
Location Problem) w sposób formalny opisywał 
problem rozmieszczenia P służb ratowniczych  
w celu maksymalnego pokrycia obszaru  
z oczekiwaną liczbą ludności. W 1986r. ReVelle 
i Hogan [22] zmienili nieco model MEXCLP  
i zaproponowali PLSCP (Probabilistic Location 
Set Covering Problem). W modelu tym 
dodatkowo zdefiniowali średnią niedostępność 
służb ratowniczych dla każdego punktu oraz ich 
niezawodność. Tak więc, położenie jednostek 
uzależnione było od prawdopodobieństwa ich 
dostępności. 

Innym podejściem do modeli 
stochastycznych było użycie scenariuszy, 
reprezentujących odpowiednie wartości parame-
trów dla danych rodzajów wypadków. Schiling 
[24] (1982 r.) rozszerzył model MCLP, 
uwzględniając scenariusze tak, aby powstały 
model maksymalizował pokrycie punktów dla 
wszystkich możliwych scenariuszy. Model miał 
rozstrzygać ostateczne położenie jednostek  
w taki sposób, aby było ono optymalne dla 
każdego scenariusza. 

Jedną z podstawowych metod w teorii 
alokacji jest metoda kolejkowa. Do najbardziej 
znanych modeli opartych na teorii  
kolejek, wykorzystywanych do rozwiązywania 
problemów rozmieszczenia służb ratowniczych 
należą: model hipersześcianu (ang. hypercube)  
i przybliżony model hipersześcianu opracowane 
przez Larsona [17], [18] (1974 r., 1975 r.). 
Model hipersześcianu był używany do  oceny 
wartości szeregu charakterystyk wyjściowych 
takich, jak wskaźniki wykorzystania pojazdów  
i średni czas przemieszczania. W 1986 r. model 
ten został rozszerzony o heurystyczne 
planowanie rozmieszczenia i znalazł rzeczywiste 
zastosowanie w optymalizacji położenia  
karetek w Bostonie i Nowym Yorku. W 1996 r. 
Marianov i ReVelle [19] sformułowali 
realistyczny model alokacji służb ratowniczych 
bazując na teorii kolejek. W swoim modelu 
założyli, że czas przemieszczania, czy też 
pokonywana odległość przez służby ratownicze, 
są wartościami losowymi. Celem tego modelu 
było natomiast takie rozmieszczenie określonej 

liczby pojazdów np. karetek, aby 
maksymalizować liczbę obsługiwanych 
zgłoszeń.  

O nieklasycznych modelach i metodach 
planowania tras (uwzględniających m.in. zmianę 
charakterystyk sieci komunikacyjnej w czasie 
oraz problemy tzw. tras najprostszych), które 
mają zastosowanie m.in. w problemach 
planowania rozmieszczenia służb ratowniczych 
traktuje praca [29]. 

 
Modele P-medianowe (ang. P-Median Models) 

 
Inną miarą oceny efektywności rozmieszczenia 
służb ratowniczych jest kryterium średniej 
(całkowitej) odległości między zgłoszeniami 
(punktami) z określonego obszaru, a jednost-
kami ratowniczymi. Jeśli wartość ta maleje, to 
efektywność rozmieszczenia rośnie. Zagadnienie 
P-medianowe jako pierwszy podjął Hakimi [12] 
w 1964 r. i zdefiniował je w następujący 
sposób: należy rozmieścić P służb ratowniczych 
w taki sposób, aby minimalizować średnią 
(całkowitą) odległość między punktami  
z danego obszaru, a położeniem jednostek 
ratowniczych. Następnie ReVelle i Swain [23]  
w 1970 r. sformułowali na podstawie problemu 
P-medianowego zadanie programowania 
liniowego i użyli metody podziału i ograniczeń 
do rozwiązania tego zadania. Od tego czasu 
sformułowany model P-medianowy zyskał dużą 
popularność w rozwiązywaniu problemów 
alokacji służb ratowniczych. W 1974r. Carbone 
[3] sformułował deterministyczny model  
P-medianowy do minimalizacji odległości 
pokonywanej przez ludzi między jednostkami 
medycznymi. Zauważył jednak, że liczba ludzi 
przypadająca na dany punkt jest wartością 
niepewną, dlatego też przekształcił model 
deterministyczny w model stochastyczny.  
W 1973 r. Calvo i Marks [6] natomiast 
sformułowali model do rozplanowania położenia 
całej hierarchii jednostek służby zdrowia takich 
jak: szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia. 
Model miał na celu minimalizować pokonywaną 
odległość i koszty ponoszone przez pacjentów,  
a maksymalizować wykorzystanie jednostek.  
W 2004 r. Paluzzi [21] omówił i przetestował 
heurystyczny model P-medianowy do 
planowania położenia służb ratowniczych  
w mieście Carbondale. Celem tego modelu było 
takie ulokowanie nowych posterunków straży 
pożarnej, aby zminimalizować sumaryczną 
odległość między wyznaczonymi punktami 
danego obszaru, a posterunkami straży. 

Jednym z najważniejszych zastosowań 
modelu P-medianowego jest dynamiczna 
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alokacja pojazdów ratowniczych podczas 
wypadków. Duży wkład w rozwój tego tematu 
mieli Carson i Batta [4], którzy opracowali  
i sformułowali w 1990 r. model dla tego 
zagadnienia. W modelu zostały użyte 
scenariusze do odzwierciedlenia warunków, 
jakie mogą panować w miejscu zgłoszenia. 
Karetki miałyby być tak rozlokowane, aby przy 
uwzględnieniu opracowanych scenariuszy 
zminimalizować średni czas reakcji na 
zgłoszenie. W 1976 r. Berlin [2] użył dwa 
modele P-medianowe dla rozlokowania szpitali  
i karetek. Celem pierwszego modelu było 
skrócenie średniej odległości między szpitalem  
a potencjalnym pacjentem oraz zminimalizo-
wanie średniego czasu dojazdu karetek. 
Natomiast drugi model miał na celu 
zminimalizować średnią odległość między bazą 
karetek, a szpitalem. 

Zagadnienia niepewności były również 
rozważane w wielu modelach P-medianowych. 
Na uwagę zasługuje tu praca Mirchandaniego 
[20], który w 1980 r. sprawdził możliwości  
tego modelu, uwzględniając stochastyczne 
właściwości przemieszczania i zgłoszenia, do 
rozmieszczenia posterunków straży pożarnej. 
Autor założył w swoim modelu, iż służby 
ratownicze nie zawsze są w stanie obsłużyć 
zgłoszenie i użył procesu Markowa do 
skonstruowania modelu, gdzie jego stan był 
określony przez rodzaj zgłoszenia, czas 
przemieszczenia i obsługi oraz dostępność 
jednostek ratowniczych. W 1999 r. inny model  
P-medianowy Serra’y i Marianova [26] 
uwzględniający niepewność, jaka towarzyszy 
zgłoszeniu, przemieszczeniu i odległości został  
z powodzeniem użyty w Barcelonie do 
rozlokowania posterunków straży pożarnej. 
 
Modele P-wyśrodkowane (ang. P-Center 
Models) 
 
W odróżnieniu od modeli P-medianowych, które 
skupiają się na optymalizacji całkowitych lub 
średnich wartości charakterystyk całego sys-
temu (np. systemu ratownictwa), modele  
P-wyśrodkowane mają na celu minimalizowanie 
najgorszych wartości charakterystyk tego 
systemu i znacznie ważniejsze są tu odchylenia 
w pracy systemu, niż jego średnie „osiągi”.  
W literaturze te modele często używane są jako 
modele minimaksowe do minimalizacji 
maksymalnej odległości między punktem 
obsługi a najbliższą jednostką. W związku  
z tym, że w modelach P-wyśrodkowanych każde 
zgłoszenie jest zawsze obsługiwane przez 

najbliższą jednostkę, to pełne pokrycie 
wszystkich punktów jest zawsze zapewnione. 

Opisywany w tym rozdziale problem został 
podjęty bardzo wcześnie, bo już w 1857 r. przez 
Sylvestera [27], jednak dopiero w ostatnich kilku 
dekadach model P-wyśrodkowany oraz jego 
rozszerzenia zostały w pełni wykorzystywane  
do alokacji jednostek takich, jak szpitale, 
posterunki straży pożarnej oraz inne instytucje. 
W 1977 r. Garfinkel [11] przetestował 
omawiany model do rozlokowania określonej 
liczby służb ratowniczych w zadanej sieci 
drogowej. Do rozwiązania sformułowanego 
zadania użył programowania liniowego,  
które wykorzystywało specjalne techniki 
wyszukiwania oraz kombinację testów  
i heurystyki. W 1989 r. został sformułowany 
model P-wyśrodkowany do rozplanowania 
położenia jednostek ratowniczych tak, aby 
zminimalizować maksymalną odległość przy 
zadanym prawdopodobieństwie dostępności 
jednostek. Stochastyczny model P-wy-
środkowany został również sformułowany  
w 1998 r. przez Hochbauma i Pathria [14]  
w celu minimalizacji maksymalnej odległości  
w sieci we wszystkich przedziałach czasowych. 
Koszt oraz odległość między rozlokowanymi 
jednostkami zmieniała się w zależności  
od przedziału czasu. Autorzy użyli k 
zdefiniowanych sieci dla reprezentacji różnych 
przedziałów czasowych i dla każdej takiej sieci 
uzyskali rozwiązanie dzięki użyciu specjalnego 
algorytmu aproksymacji. W 2002 r. model  
P-wyśrodkowany Talmara [28] został użyty do 
rozlokowania trzech helikopterów ratunkowych 
tak, aby mogły one obsłużyć rosnącą liczbę 
wypadków w Alpach. Głównym celem 
sformułowanego modelu było zminimalizowanie 
maksymalnego, a więc najgorszego, czasu 
odpowiedzi na zgłoszenie. Autorzy użyli 
efektywnej metody heurystycznej do 
rozwiązania tego problemu. 

 
3. Sformułowania problemów 

pokrycia i alokacji w działaniach 
ratowniczych 

 
W rozdziale tym skonstruujemy modele 
optymalizacyjne dla problemów pokrycia  
i alokacji zasobów w działaniach ratowniczych 
opisanych w rozdziale 2. 
 
Uogólniony model alokacji służb 
ratowniczych dla sytuacji kryzysowych 
 
Zaproponowany model alokacji służb 
ratowniczych będzie uwzględniał cechy 
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charakterystyczne wydarzeń dużej skali i będzie 
mógł zostać użyty jako uogólnienie modelu 
pokrycia, modelu P-medianowego i modelu  
P-wyśrodkowanego. Będziemy rozważać zbiór 
I, który będzie zawierał numery wszystkich 
punktów będących środkami obszarów 
wymagających obsługi przez jednostki 
ratownicze oraz zbiór J, który będzie zawierał 
numery punktów będących środkami możliwych 
lokalizacji służb ratowniczych. Ilekroć będzie 
mowa o określonym punkcie i∈ I  lub j∈J , to 
będzie to równoznaczne z odnoszeniem się do 
określonego obszaru. Oznaczmy przez I oraz J 
moce zbiorów, odpowiednio I oraz J. 
Zdefiniujemy trzy grupy zmiennych 
decyzyjnych [16]: 
 

1,    je li dowolna jednostka ratownicza 
      znajduje si  w 
0,    w przeciwnym przypadku

j

ś
x ę j

⎧
⎪= ∈⎨
⎪⎩

J    

         

1,    je li jednostka z punktu 
 obsługuje punkt 

0,    w przeciwnym przypadku
ij

ś j
z i I

∈⎧
⎪= ∈⎨
⎪⎩

J
             

 

1,    je li punkt  jest pokryty
0,    w przeciwnym przypadkui

ś i
u

∈⎧
= ⎨
⎩

I  

 
Punkt i uważa się za pokryty, jeśli obsługuje go 
co najmniej minimalna, wymagana przez niego 
liczba jednostek ratowniczych. Aby oddać 
niepewność jaka towarzyszy zgłoszeniu należy 
zdefiniować scenariusze możliwych sytuacji 
kryzysowych, których numery będą się 
znajdować w zbiorze K (przez K oznaczymy 
moc zbioru K). Dlatego też definiujemy 
następujące parametry: βik∈[0,1] reprezentujący 
prawdopodobieństwo, że sytuacja kryzysowa k 
wystąpi w lokalizacji ze środkiem w punkcie i; 
eik∈[0,1] reprezentujący „siłę” oddziaływania 
sytuacji kryzysowej na ludność  
z punktu i; Mi określający liczbę ludności  
w punkcie i. Zdefiniowane prawdopodobieństwa 
nie sumują się do jedynki, gdyż może pojawić 
się więcej niż jedno wydarzenie w 
rozpatrywanym czasie oraz jedna sytuacja 
kryzysowa może mieć wpływ na wiele punktów 
jednocześnie. W związku z tym wielkość 
zagrożonej populacji w punkcie i, podczas 
wystąpienia sytuacji k, będzie reprezentowana 
przez iloczyn: iikik Meβ . Wartość ta jest 
jednocześnie wagą i-tego punktu, dla k-tej 
sytuacji kryzysowej w naszym modelu alokacji. 

Niech 
,

, ,k j ij i ij i j
S x z u

∈∈ ∈ ∈
⎡ ⎤= ⎣ ⎦ IJ I J

 oznacza 

wektor zmiennych decyzyjnych. Każdy z trzech 
omawianych modeli (model pokrycia, model  
P-medianowy i model P-wyśrodkowany) 
posiada funkcję celu, która wprawdzie będzie się 
różniła dla każdego modelu, jednak będzie 
uwzględniała zdefiniowane wyżej zmienne 
decyzyjne Sk i wymagane parametry (βik, eik, Mi). 
Uogólniona postać tej funkcji będzie 
przedstawiała się w następujący sposób: ( )kSσ . 
Dodatkowo należy rozważyć następujące 
parametry wejściowe [16]: iQ  - minimalna 
liczba służb ratowniczych, które muszą być 
przypisane do punktu i, aby mógł być uznany za 
pokryty; P - maksymalna liczba jednostek 
ratowniczych możliwa do rozlokowania  
w zbiorze J, jkp ∈[0,1] - współczynnik 
zmniejszenia zdolności działania jednostki  
z punktu j∈J w wyniku zaistnienia sytuacji k. 
Współczynnik pjk utraty zdolności do działania 
przez jednostkę j podczas wystąpienia sytuacji 
kryzysowej k wynika z założenia, że zdolność 
jednostek do prowadzenia działań w trakcie 
pojawienia się sytuacji kryzysowej może zostać 
utracona w wyniku np. ciężkiej sytuacji na 
drodze lub awarii jednostki.  
Sformułowanie ogólnego zadania alokacji P 
służb ratowniczych w momencie pojawienia się 
sytuacji kryzysowej k tak, aby każdy obszar ze 
środkiem w punkcie i był obsługiwany przez 
wymagane Qi  jednostek ma postać: 
 

( ) max/minkSσ →           (1) 
przy ograniczeniach: 

j
j

x P
∈

≤∑
J

    (2) 

   ij jk i i
j

z p Q u i
∈

≥ ∀ ∈∑
J

I   (3) 

        ,ij jz x i j≤ ∀ ∈ ∈I J   (4)

{ }0,1     jx j∈ ∀ ∈J   (5) 

{ }, 0,1 ,ij iz u i j∈ ∀ ∈ ∈I J   (6) 
 
Ograniczenia (2) i (5) reprezentują fakt, że 
istnieje P jednostek ratowniczych, które należy 
rozmieścić w zbiorze J możliwych lokalizacji. 
Ograniczenie (3) zapewnia, że punkt i jest 
uważany za pokryty, jeśli Qi jednostek 
ratowniczych jest przypisanych do niego. 
Szczegółowe sformułowania zadań 
optymalizacji (w szczególności postaci funkcji 
celu) w dalszej części gwarantują, że nie 
wystarczy przyjąć ui=0, i∈ I , aby grupa 



Z. Tarapata, Ł. Daleki , Wykorzystanie modeli pokrycia i alokacji zasobów do wspomagania decyzji  
w działaniach ratowniczych i reagowaniu kryzysowym 

 50

ograniczeń (3) była spełniona. Można zauważyć, 
że zmniejszenie zdolności do działania przez 
jednostki ratownicze jest wyrażone przez iloczyn 
zijpjk. Ograniczenie  (4) wymusza, aby zgłoszenie 
w punkcie i było obsługiwane tylko i wyłącznie 
przez jednostkę ratowniczą j, która może 
świadczyć usługi w tym punkcie. Ostatni 
warunek (6) zapewnia, że zij i ui będą 
przyjmowały wartości jeden lub zero.  
Sformułowane powyżej zadanie optymalizacyjne 
uwzględnia tylko jeden scenariusz (k-ty) sytuacji 
kryzysowej. Jeśli jednocześnie miałoby miejsce 
wiele sytuacji kryzysowych, wówczas funkcja 
celu musiałaby je brać wszystkie pod uwagę. 
Modyfikację tę przedstawimy w dalszej części 
rozdziału. 
 
Model pokrycia i alokacji służb ratowniczych 
dla sytuacji kryzysowych 
 
Mając odpowiednie wymagania co do pokrycia 
obranego obszaru jesteśmy zainteresowani tym, 
aby obszar pokrycia obejmował jak najwięcej 
punktów. Zakładając, że znamy scenariusz 
sytuacji kryzysowej k, wartość pokrycia 
obranego obszaru (tzn. wielkość zagrożonej 
populacji w tym obszarze) będzie wynosiła: 

ik ik i i
i

e M uβ
∈
∑

I

. W związku z tym funkcja celu 

będzie przedstawiała się następująco [16]: 
 
( ) maxk ik ik i i

i

S e M uσ β
∈

= →∑
I

   (7) 

 
Wartość funkcji (7) dla rozwiązania 
optymalnego oznaczymy przez kV . Tak 
sformułowana funkcja celu pozwoli odnaleźć 
rozwiązanie optymalne *

kS  dla sytuacji 
kryzysowej k. Przy każdym innym scenariuszu 
rozplanowanie położenia służb ratowniczych 
zgodne z *

kS  może wyglądać inaczej. Dlatego 
też jeśli chcielibyśmy wziąć pod uwagę 
jednocześnie cały zbiór sytuacji kryzysowych, 
wówczas otrzymalibyśmy rozwiązanie globalne 
S , a funkcja celu mogłaby przedstawiać się  
w następujący sposób:  

 
mink

k

R
∈

→∑
K

    (8) 

gdzie: 
 kk VVR −= *    (9) 

 * max{ : }kV V k= ∈K  (10) 
 

 V* jest najlepszą wartością rozwiązania ze 
zbioru { }:kV k ∈K , a więc w tym przypadku 
jest to wartość maksymalna. Rk stanowi różnicę 
między wartością rozwiązania najlepszego V*,  
a wartością Vk rozwiązania dla sytuacji 
kryzysowej k. W związku z tym funkcja celu (8) 
postuluje, aby sumaryczna wartość, jaka dzieli 
najlepszą wartość rozwiązania od wartości 
rozwiązań dla wszystkich sytuacji kryzysowych, 
była jak najmniejsza. Jeśli natomiast wzięłoby 
się pod uwagę, że prawdopodobieństwo i siła 
występujących jednocześnie sytuacji 
kryzysowych może być różna, wówczas można 
jeszcze wprowadzić parametr wk, który byłby 
wagą danej sytuacji kryzysowej. W związku  
z tym ostateczna postać funkcji celu w 
przypadku pojawienia się jednocześnie wielu 
sytuacji kryzysowych może wyglądać 
następująco:  
 

mink k
k

w R
∈

→∑
K

  (11) 

 
Modele pokrycia powinny zawierać warunek 
określający, kiedy jednostki ratownicze mogą 
obsługiwać zgłoszenie. Jako przykład można tu 
podać sytuację, kiedy zgłoszenie mogą obsłużyć 
jednostki, które znajdują się tylko  
w odpowiedniej odległości od zgłoszenia  
|w punkcie i ograniczonej przez Di. Jeśli dij 
będzie reprezentowało najkrótszą odległość 
między punktem i, a jednostką położoną  
w punkcie j, to warunek będzie sformułowany  
w następujący sposób: 
 

0 gdy ,ij ij iz d D i j= > ∀ ∈ ∈I J  (12) 

W takim razie w zbiorze { }:i ij ij d D= ∈ ≤N J  

będą znajdowały się wszystkie możliwe 
położenia jednostek ratowniczych, które będą 
mogły obsługiwać zgłoszenia w punkcie i.  
W związku z tym poniżej została przedstawiona 
proponowana postać modelu pokrycia alokacji 
służb ratowniczych dla k-tej sytuacji kryzysowej 
(problem PP): 
 

maxik ik i i
i

e M uβ
∈

→∑
I

  (13) 

 
przy ograniczeniach: 

i

j jk i i
j

x p Q u i
∈

≥ ∀ ∈∑
N

I  (14) 

j
j

x P
∈

≤∑
J

   (15) 

{ }, 0,1 ,j ix u i j∈ ∀ ∈ ∈I J  (16) 
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Po uwzględnieniu wag wk sytuacji kryzysowych 
proponowana wersja modelu pokrycia i alokacji 
dla całego zbioru K sytuacji kryzysowych może 
przedstawiać się następująco (problem PPK): 
 

mink k
k

w R
∈

→∑
K

  (17) 

 
przy ograniczeniach: 

, ,
i

j jk i i
j

x p Q u i k
∈

≥ ∀ ∈ ∈∑
N

I K (18) 

oraz (15) i (16). 
 
Model P-medianowy alokacji służb 
ratowniczych dla sytuacji kryzysowych 
 
Model P-medianowy definiuje sytuację, w której 
poszukujemy takiego położenia służb 
ratowniczych, aby odległość pomiędzy punktem 
zgłoszenia a jednostką ratowniczą była jak 
najmniejsza. Tak obrane kryterium oceny bazuje 
na stwierdzeniu, że efektywność alokacji rośnie 
wraz ze zmniejszaniem się odległości między 
punktem obsługi a rozlokowywaną jednostką.  
W związku z tym, skoro dystans dla zgłoszenia  
z obszaru ze środkiem w punkcie i jest 
definiowany jako suma odległości między 
punktem i a lokalizacjami wszystkich jednostek 
obsługujących to zgłoszenie, to funkcja celu dla 
k-tej sytuacji kryzysowej będzie wyrażona  
w następujący sposób [16]: 

 
minik ik i ij ij

i j

e M d zβ
∈ ∈

→∑∑
I J

 (19) 

 
przy czym przyjmujemy założenie, że każdy 
punkt i jest obsługiwany, tzn. do każdego punktu 
i, co najmniej Qi jednostek ratowniczych jest 
przypisanych do obsługi (patrz (22)). W związku 
z tym zachodzi: 1,  iu i= ∀ ∈I . 
Zwróćmy uwagę, że autorzy pracy [16] 
proponując postać funkcji celu (19) „ważą” 
sumaryczny dystans ij

j

d
∈
∑

J

 dla ustalonego 

punktu i∈ I  iloczynem iikik Meβ , który można 
interpretować jako wielkość zagrożonej 
populacji w obszarze o środku w punkcie i 
(waga punktu i). Wydaje się, że można pokusić 
się o bardziej adekwatną postać funkcji celu dla 
tego modelu (ale ewentualne zmiany mogą 
prowadzić do modelu nieliniowego). 
W ostateczności, model P-medianowy dla 
podanej sytuacji kryzysowej k, będzie 
sformułowany w następujący sposób  
(problem PM) [16]: 

 minik ik i ij ij
i j

e M d zβ
∈ ∈

→∑∑
I J

 (20) 

 
przy ograniczeniach: 

 j
j

x P
∈

≤∑
J

   (21) 

   ij jk i
j

z p Q i
∈

≥ ∀ ∈∑
J

I  (22) 

         ,ij jz x i j≤ ∀ ∈ ∈I J  (23) 

{ }, 0,1 ,j ijx z i j∈ ∀ ∈ ∈I J (24) 
 
Jeśli wartość funkcji celu dla rozwiązania 
optymalnego powyższego modelu zostanie 
oznaczona przez '

kV , to funkcja celu modelu 
uwzględniającego cały zbiór K sytuacji 
kryzysowych, które mogą zajść jednocześnie 
może przedstawiać się następująco: 
 

' mink
k

R
∈

→∑
K

   (25) 

gdzie: 
 ' ' **

k kR V V= −    (26) 
** 'min{ : }kV V k= ∈K              (27) 

 
Po uwzględnieniu wag '

kw  sytuacji kryzysowych 
proponowana wersja modelu dla całego zbioru 
K sytuacji kryzysowych będzie przedstawiała się 
następująco (problem PMK): 

 
' ' mink k

k

w R
∈

→∑
K

  (28) 

przy ograniczeniach: 
  ,ij jk i

j

z p Q i k
∈

≥ ∀ ∈ ∈∑
J

I K (29) 

oraz (21), (23) i (24). 
 
Model P-wyśrodkowany alokacji służb 
ratowniczych dla sytuacji kryzysowych 
 
Model P-wyśrodkowany alokacji służb 
ratowniczych dla sytuacji kryzysowych zostanie 
sformułowany w ten sposób, aby minimalizował 
maksymalny dystans dla wszystkich zgłoszeń 
(punktów). Maksymalny dystans oznaczać 
będziemy prze L. Dystans dla zgłoszenia  
w punkcie i można zdefiniować jako średnią 
odległość, jaka dzieli obszar ze środkiem  
w punkcie i ze wszystkimi najbliższymi 
jednostkami ratowniczymi Qi. Model  
P-wyśrodkowany dla danej sytuacji kryzysowej 
k można sformułować następująco  
(problem PW) [16]: 
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min→L    (30) 
 

przy ograniczeniach: 
          j

j

x P
∈

≤∑
J

           (31) 

           ij jk i
j

z p Q i
∈

≥ ∀ ∈∑
J

I  (32) 

          ,  
ik ik i ij ij

j

i

e M d z
L i

Q

β
∈ ≤ ∀ ∈
∑

J I  (33) 

                     ,ij jz x i j≤ ∀ ∈ ∈I J  (34) 

          { }, 0,1   ,ij iz u i j∈ ∀ ∈ ∈I J (35) 
 
Model P-wyśrodkowany różni się od modelu  
P-medianowego jedynie funkcją celu (30) oraz 
ograniczeniem (33), gdyż w modelu tym zakłada 
się minimalizację maksymalnego dystansu dla 
wszystkich zgłoszeń, która wynika z (30) i (33), 
przy czym iloczyn iikik Meβ  można traktować 
raczej jako wagę i-tego punktu, a nie wielkość 
zagrożonej populacji w obszarze o środku  
w punkcie i. 
Jeśli wartość funkcji celu dla rozwiązania 
optymalnego powyższego modelu zostanie 
oznaczona przez "

kV , to funkcja celu modelu 
uwzględniającego cały zbiór K sytuacji 
kryzysowych, które mogą zajść jednocześnie 
będzie przedstawiała się następująco: 

 
" mink

k

R
∈

→∑
K

   (36) 

gdzie: 
 " "

k kR V V= −    (37) 
"min{ : }kV V k= ∈K              (38) 

 
Po uwzględnieniu wag "

kw  sytuacji kryzysowych 
proponowana wersja modelu dla całego zbioru 
sytuacji kryzysowych K może przedstawiać się 
następująco (problem PWK): 

 
" " mink k

k

w R
∈

→∑
K

  (39) 

 
przy ograniczeniach: 

, ,ij jk i
j

z p Q i k
∈

≥ ∀ ∈ ∈∑
J

I K  (40) 

,  ,
ik ik i ij ij

j

i

e M d z
L i k

Q

β
∈ ≤ ∀ ∈ ∈
∑

J I K (41) 

oraz (31), (34) i (35). 
 
 

4. Analiza złożoności sformułowanych 
problemów pokrycia i alokacji 

 
Wszystkie sformułowane w rozdziale 3 
problemy optymalizacyjne: PP definiowany 
przez (13)-(16), PM definiowany przez  
(20)-(24), PW definiowany przez (30)-(35), PPK 
definiowany przez (17)-(18) oraz (15) i (16), 
PMK definiowany przez (28)-(29) oraz (21), 
(23) i (24), PWK definiowany przez (39)-(41) 
oraz (31), (34) i (35), są liniowymi zadaniami 
programowania binarnego.  
W Tabeli 1 podano rozmiary sformułowanych  
w rozdziale 3 problemów.  
 
Problem Liczba zmiennych 

decyzyjnych 
Liczba 

ograniczeń 
PP I+J I+1 
PM I⋅J+J I⋅J+I+1 
PW I⋅J+I+J I⋅J+2⋅I+1 
PPK I+J I⋅K+1 
PMK I⋅J+J I⋅J+I⋅K+1 
PWK I⋅J+I+J I⋅J+2⋅I⋅K+1 

 
Tabela 1. Rozmiary danych dla sformułowanych 

problemów 
 
W przypadku dużej liczności zbiorów I oraz J 
rozwiązanie wszystkich zadań staje się 
czasochłonne (wykorzystując np. do rozwiązania 
algorytm Balasa, którego złożoność oczekiwana 
jest zbliżona do wielomianowej, ale 
pesymistyczna złożoność jest wykładnicza). 
Najłatwiejszym do rozwiązania (posiadającym 
najmniejszy rozmiar danych wejściowych, tzn. 
sumę liczby zmiennych decyzyjnych  
i ograniczeń) jest problem PP, następnie 
problem PM, w dalszej kolejności problem PW, 
a najtrudniejszymi – problem PPK, PMK i PWK. 
Zwróćmy uwagę, że problemy PPK, PMK  
i PWK dotyczą K sytuacji kryzysowych 
jednocześnie (są rozszerzonymi problemami, 
odpowiednio PP, PM i PW, dla K sytuacji). 
Rozwiązanie tych problemów sprowadza się w 
pierwszej kolejności do rozwiązania K 
problemów, odpowiednio PP, PM i PW,  
i dopiero wówczas możemy skonstruować 
funkcję celu tych problemów oraz je rozwiązać. 
  
5. Przykład liczbowy 

 
Na Rysunku 1 został przedstawiony fragment 
mapy Warszawy, dla którego zaprezentujemy 
przykład wykorzystania modelu P-medianowego 
opisanego przez (28)-(29) oraz (21), (23) i (24).  
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Rysunek 1. Fragment mapy Warszawy z zaznaczonymi punktami wystąpienia potencjalnych sytuacji 

kryzysowych oraz możliwych lokalizacji jednostek ratowniczych,  źródło: [7] 
 
Fragment mapy zawiera punkty będące środkami 
obszarów wymagających obsługi przez jednostki 
ratownicze (I=7) oraz punkty będące środkami 
możliwych lokalizacji jednostek ratowniczych 
(J=8). W ramach omawianego przykładu  
będą rozpatrywane K=3 rodzaje sytuacji 
kryzysowych: katastrofa z udziałem niebez-
piecznych substancji chemicznych, rozległy 
pożar oraz zamach terrorystyczny z udziałem 
ładunku wybuchowego. Wartości wszystkich 
parametrów zamieszczonych w przykładzie mają 
charakter szacunkowy.  
W Tabeli 2 zostały zamieszczone wartości wag 
dla rozpatrywanych sytuacji kryzysowych.   
 
 

ID sytuacji 
kryzysowej k 

Nazwa sytuacji 
kryzysowej k 

Waga 
( '

kw ) 

1 
Katastrofa z udziałem 

substancji 
chemicznych 

0.3 

2 Rozległy pożar 0.5 

3 
 

Zamach 
terrorystyczny  

z udziałem ładunku 
wybuchowego 

0.2 

 
Tabela 2. Wagi '

kw  sytuacji kryzysowych, źródło: [7]  
 

 
W Tabeli 3 zostały zamieszczone wartości 
parametrów Mi i Qi wszystkich punktów 
zamieszczonych na mapie i wymagających 
obsługi przez jednostki ratownicze. 
W Tabeli 4 zamieszczono odległości (dij)  
w kilometrach, jakie dzielą punkty wymagające 
obsługi przez jednostki ratownicze (i),  
a możliwe lokalizacje tych jednostek (j). 
W Tabeli 5 dla każdego punktu i zostały 
zamieszczone wartości parametrów uwzględ-
niających sytuację kryzysową k. 
 
 

ID 
punktu 

i 
 

Nazwa 
punktu i 

Ludność 
(Mi) 

Wymagana 
liczba 

jednostek 
(Qi) 

1 Centrum 90 tys. 4 

2 Powiśle  
i Stare Miasto 50 tys. 3 

3 Stadion Legii 15 tys. 2 

4 Dworzec 
Zachodni 5 tys. 1 

5 Dworzec 
Wschodni 5 tys. 1 

6 Port Lotniczy 10 tys. 1 
7 WAT 10 tys. 1 

 
Tabela 3. Parametry Mi, Qi  punktów wymagających 

obsługi przez jednostki ratownicze, źródło: [7] 
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ID  
lokalizacji j 

Nazwa 
punktu i 

j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 j=6 j=7 j=8 
Centrum 3 8 1 1 4 8 10 2 
Powiśle i 

Stare 
Miasto 

2 8 2 2 5 9 10 1 

Stadion 
Legii 2 4 1 3 4 10 7 5 

Dworzec 
Zachodni 7 9 2 2 2 4 10 5 

Dworzec 
Wschodni 1 6 5 6 7 10 10 2 

Port 
Lotniczy 11 8 7 8 3 9 7 10 

WAT 13 15 8 6 7 2 20 7 
 

Tabela 4. Odległości dij między punktami, źródło: [7] 
 

 
ID 

punktu 
i 

ID sytuacji 
kryzysowej 

k 

Prawdopodobieństwo 
zajścia katastrofy(βik) 

Siła 
oddziaływania 

(eik) 
1 1 0.1 0.2 
1 2 0.4 0.8 
1 3 0.3 0.8 
2 1 0.1 0.3 
2 2 0.6 0.7 
2 3 0.1 0.4 
3 1 0.1 0.6 
3 2 0.6 0.8 
3 3 0.4 0.9 
4 1 0.5 0.4 
4 2 0.4 0.5 
4 3 0.4 0.8 
5 1 0.6 0.5 
5 2 0.4 0.5 
5 3 0.4 0.8 
6 1 0.6 0.3 
6 2 0.3 0.3 
6 3 0.7 0.9 
7 1 0.3 0.4 
7 2 0.4 0.6 
7 3 0.1 0.6 

 
Tabela 5. Parametry ikβ , ike  punktu i w zależności 

od sytuacji kryzysowej k, źródło: [7] 
 
 
W Tabeli 6 dla każdej lokalizacji j został 
zamieszczony współczynnik zmniejszenia 
zdolności działania w wyniku sytuacji k. 
Do wymaganych przez model P-medianowy 
parametrów należy jeszcze dodać maksymalną 
liczbę jednostek ratowniczych możliwą do 
rozlokowania w potencjalnych lokalizacjach  
P=8. Wartość ta jest zgodna z liczbą możliwych 
lokalizacji, a więc istnieje możliwość obsadzenia 
wszystkich punktów. 
 

ID  
lokalizacji j

ID sytuacji 
kryzysowej k 

Zmniejszenie 
zdolności (pjk)

1 1 0.3 
1 2 0.2 
1 3 0.5 
2 1 0.4 
2 2 0.2 
2 3 0.4 
3 1 0.1 
3 2 0.2 
3 3 0.7 
4 1 0.3 
4 2 0.4 
4 3 0.3 
5 1 0.5 
5 2 0.4 
5 3 0.1 
6 1 0.2 
6 2 0.2 
6 3 0.6 
7 1 0.8 
7 2 0.1 
7 3 0.1 
8 1 0.3 
8 2 0.4 
8 3 0.3 

 
Tabela 6. Parametry jkp  punktu j w zależności od 

sytuacji kryzysowej k, źródło: [7] 
 
Zgodnie z wartościami przedstawionymi  
w Tabeli 1, rozmiar danych dla naszego 
problemu P-medianowego (PM), dla pojedyn-
czej sytuacji kryzysowej jest następujący: liczba 
zmiennych decyzyjnych wynosi I⋅J+J=64, 
liczba ograniczeń jest równa I⋅J+I+1=64. Aby 
rozwiązać zadanie opisane przez (28)-(29) oraz 
(21), (23) i (24) (problem PMK) należy najpierw 
K=3 razy rozwiązać problem PM, a następnie 
można skonstruować funkcję celu (28) problemu 
PMK i rozwiązać ten problem, który posiada: 
I⋅J+J=64 zmiennych decyzyjnych oraz 
I⋅J+I⋅K+1=78 ograniczeń. Do rozwiązania 
problemu użyto implementacji GLPK 4.8 (GNU 
Linear Programming Kit), która jest zbiorem 
funkcji i procedur napisanych w języku C  
i zorganizowanych w jedną bibliotekę [34]. 
GLPK zawiera między innymi metody do roz-
wiązywania dużej skali problemów 
programowania liniowego (PL) oraz 
programowania mieszanego liniowego (MPL). 
GLPK 4.8 JNI jest interfejsem Java  
dla biblioteki GLPK 4.8 napisanym przy 
wykorzystaniu Java Native Interface. Techno 
logia ta pozwala zintegrować Javę  
z innymi językami programowania, w tym 
przypadku z językiem C. Rozwiązanie problemu  
z wykorzystaniem wspomnianej biblioteki, na 
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komputerze z procesorem Intel Centrino® Core 
Duo 2.2GHz zajmuje kilkadziesiąt milisekund. 
Tabela 7 zawiera macierz przydziału 
optymalnego jednostek (ich lokalizacji, j) do 
obszarów  potencjalnego wystąpienia sytuacji 
kryzysowych i (wartości zmiennych 
decyzyjnych zij, liczba 1 oznacza przydział, 
pusta komórka oznacza brak przydziału). 
Wartość funkcji celu dla rozwiązania 
optymalnego wyniosła 220040, a jednostki 
ratownicze powinny się znaleźć w punktach  
o numerach: 1, 3, 4, 5, 6, 8.  
 

 
ID  

lokalizacji j 
ID 

punktu i 
j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 j=6 j=7 j=8 

i=1 1  1 1    1 
i=2 1   1    1 
i=3 1  1      
i=4    1     
i=5 1        
i=6     1    
i=7      1   

 
Tabela 7. Macierz przydziału optymalnego jednostek 

(ich lokalizacji  j) do obszarów  potencjalnego 
wystąpienia sytuacji kryzysowych i (wartości 

zmiennej decyzyjnej zij, liczba 1 oznacza przydział) 
 
Dzięki uzyskanemu rozwiązaniu, można również 
zaplanować (wskazać), które jednostki będą 
obsługiwały poszczególne obszary. Dla 
przedstawionego rozwiązania będzie to 
wyglądało następująco: 
• Centrum (i=1) – jednostki o numerach (j): 1, 

3, 4, 8, 
• Powiśle i Stare Miasto (i=2) – jednostki  

o numerach (j): 1, 4, 8, 
• Stadion Legii (i=3) – jednostki o numerach 

(j):1, 3, 
• Dworzec Zachodni (i=4) – jednostka  

o numerze (j): 4, 
• Dworzec Wschodni (i=5) – jednostka  

o numerze: 1, 
• Port Lotniczy (i=6) – jednostka o numerze: 5, 
• WAT (i=7) – jednostka o numerze (j): 6. 
 
Analizując otrzymane rozwiązanie można 
zauważyć, iż lokalizacje o numerach 2 oraz 7 nie 
zostały wybrane jako odpowiednie miejsca na 
umieszczenie w nich jednostek ratowniczych 
oraz to, że wszystkie obszary posiadają 
wymaganą liczbę jednostek ratowniczych 
zgodnie z tym, co zostało podane w Tabeli 3. 
Wpływ na wybór takiego rozwiązania miała 
przyjęta przez model P-medianowy miara oceny 

w postaci wartości funkcji celu (19) (dla k-tej 
sytuacji kryzysowej). Model ten wymaga 
poszukiwania takiego rozmieszczenia jednostek, 
aby odległość między ich położeniem  
a punktami wymagającymi obsługi była jak 
najmniejsza przy uwzględnieniu wagi w postaci 
iloczynu iikik Meβ , który można interpretować 
jako wielkość zagrożonej populacji w punkcie i, 
podczas wystąpienia sytuacji k. Wpływ 
odległości od punktów wymagających obsługi 
jest niezwykle zauważalny po przyjrzeniu się 
fragmentowi mapy (Rysunek 1). Zwłaszcza 
lokalizacja o numerze 7 już na „pierwszy rzut 
oka” odstaje od pozostałych punktów. Można 
również zauważyć, iż do obsługi punktu  
i zostały wybrane najbliższe mu lokalizacje 
jednostek ratowniczych. Przy tak 
rozplanowanym położeniu jednostek 
ratowniczych, w momencie pojawienia się 
realnego zagrożenia decydent będzie mógł dużo 
łatwiej i szybciej podjąć decyzję, które siły 
powinien wysłać na miejsce zdarzenia. 
 
6. Podsumowanie 
 
Przedstawione w pracy modele dotyczą realnych 
problemów zarządzania kryzysowego,  
a większość z nich, co podkreślano w rozdziale 
2, została sprawdzona w praktyce. Określone  
w rozdziale 4 rozmiary danych sformułowanych 
problemów optymalizacyjnych sugerują, że  
w praktycznych zastosowaniach (w przypadku 
dużych liczb I oraz J), rozwiązanie tych 
problemów z wykorzystaniem standardowych 
algorytmów może okazać się czasochłonne (co 
jest istotne zwłaszcza w przypadku konieczności 
reagowania on-line, wymagającego bardzo 
szybkiej decyzji). Dlatego też w wielu 
opisywanych pracach, pisze się o zastosowaniu 
algorytmów heurystycznych do rozwiązania 
sformułowanych problemów. Godząc się na to, 
że rozwiązanie może nie być optymalne (ale 
jednak nienajgorsze), zyskujemy na czasie 
potrzebnym na reakcję. Odrębnym zagadnieniem 
jest oszacowanie wartości parametrów: ikβ , ike  
oraz jkp . Wartości tych parametrów mogą 
(powinny) być szacowane przez ekspertów od 
zarządzania kryzysowego z udziałem 
analityków. Być może celowe jest również 
przeprowadzenie analizy scenariuszowej,  
w której dla różnych wariantów wartości 
parametrów i wariantów sytuacji kryzysowych 
można przeprowadzić analizę najgorszych 
skutków i na tej podstawie podejmować decyzje.   
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Praca zawiera opis algorytmu decyzyjnego oraz propozycję jego kwantowej implementacji. Algorytm składa 
się z czterech kroków – prowadzą one do wyznaczenia macierzowej postaci operatora kwantowego, który poz-
wala na rozwiązanie postawionego zadania decyzyjnego. Dla zadania decyzyjnego o n zmiennych należałoby 
rozwiązać układ 22n równań, aby wyznaczyć postać wspomnianego operatora. Dlatego też w pracy została 
opisana metoda szybkiego wyznaczania macierzowej postaci operatora unitarnego, która praktycznie eliminuje 
konieczność wykonywania jakichkolwiek obliczeń matematycznych.  

 
Keywords: algorytm decyzyjny, kwantowa implementacja, metoda szybkiego wyznaczania macierzy unitarnych 
 
1. Zadanie decyzyjne  
 
Zadanie decyzyjne [7] można opisać za pomocą 
dwóch wektorów: wejściowego X, który zawiera 
dane potrzebne do rozwiązania zadania oraz 
wyjściowego Y, z którego można odczytać 
wynik obliczeń. Postać wektora X, zawiera-
jącego n składowych jest następująca: 
 

).,...,,,( 321 nxxxxX =  (1) 
 

Zadanie decyzyjne może posiadać 
rozwiązanie dwuwartościowe lub wielo-
wartościowe. W przypadku, gdy rozwiązanie jest 
dwuwartościowe, a takiego typu zadaniom jest 
poświęcona ta praca, wektor wyjściowy Y 
powinien posiadać jedną składową, zazwyczaj 
typu binarnego, której wartość, po rozwiązaniu 
zadania, powinna wskazać, czy odpowiedź na 
postawione pytanie brzmi „tak” bądź „nie”: 
 

).()( 1yXY =    (2) 
 
Przykład 1  
Pracownik działu windykacji, firmy sprzedającej 
pewne towary na zasadzie kredytu, musi 
zdecydować, czy należy zablokować sprzedaż 
(przypadek klasyfikacji dwuwartościowej) 
klientowi podejrzewanemu o nierzetelność. 
Omawiana sytuacja decyzyjna dotyczy 
momentu, gdy klient spóźnia się z płatnościami 
swoich należności, a wciąż składa zamówienia 
na kolejne partie towaru.  

Do tego, aby możliwe było podjęcie decyzji  
o blokadzie należy rozpatrzyć szereg czynników, 
które tworzą wektor parametrów wejściowych X: 
 

),,,,,,,( 87654321 xxxxxxxxX =  (3) 
gdzie: 
x1 – wartość wszystkich należności klienta 

 [kwota w PLN], 
x2 – wartość przeterminowanych należności 

 klienta [kwota w PLN], 
x3 – czas przeterminowania najstarszej 

należności [liczba dni], 
x4 – kwota wpłaty zadeklarowana przez 

 klienta [kwota w PLN], 
x5 – czy w przeszłości klient był rzetelny? 

[wartość binarna], 
x6 – czy klient współpracuje z rzetelnymi 

odbiorcami? [wartość binarna], 
x7 – czy firma posiada deklaracje wekslowe 

od danego klienta? [wartość binarna], 
x8 – czy klient posiada zdolność kredytową? 

[wartość binarna]. 
Pracownik nakładający blokady, przed 

podjęciem decyzji, analizuje wydruk, na którym 
wyszczególnieni są potencjalni klienci do zablo-
kowania sprzedaży. Wydruk ten sporządzany 
jest według dwóch kryteriów: przekroczenie 
progu 20% wartości przeterminowanych faktur 
względem całej należności klienta oraz 
sześciodniowe przekroczenie terminu zapłaty 
(pod uwagę brana jest data przeterminowania 
najstarszej należności). Mając do dyspozycji 
powyższe informacje, pracownik musi podjąć 
decyzję o zatrzymaniu lub wydaniu 
zamówionego towaru. 
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Możliwy jest przypadek nie wpłynięcia 
środków na czas, na konto firmy, choć klient 
dokonał już zapłaty. Należy więc zawsze 
kontaktować się z klientem przed nałożeniem 
blokady. Jeżeli klient nie deklaruje uregulowania 
całej należności, ale przynajmniej taką jej  
część, która zmniejszy kwotę należności prze-
terminowanych poniżej progu 20%, to jest to 
okoliczność przemawiająca na korzyść klienta  
i w takiej sytuacji zazwyczaj nie stosuje się 
blokady. 

Na decyzję, dotyczącą wydania towaru, 
pozytywnie wpływają także takie czynniki jak: 
wypracowany rzetelny wizerunek klienta, 
rzetelność jego odbiorców, posiadanie przez 
firmę deklaracji wekslowych od tego klienta 
oraz jego zdolność kredytowa (często firmy 
zaciągają kredyty, aby spłacić swoje długi). 

Rozwiązaniem tego problemu jest wartość 
wektora Y. Będzie to zmienna typu binarnego: 
gdy przyjmie wartość „zero”, należy zastosować 
blokadę; w przeciwnym wypadku – można 
wydać towar. 
 
2. Kwantowy algorytm decyzyjny 
 
Skonstruowany algorytm decyzyjny, dla którego 
można przedstawić propozycję implementacji  
za pomocą macierzy unitarnych, czyli taki 
algorytm, który powinien być wykonywalny za 
pomocą komputera kwantowego (według 
założeń z [3] i [8]), ma postać czterech kroków: 
1) przedstawienie zadania decyzyjnego           

w postaci możliwej do zapisania w rejestrze 
[2, 4, 5, 8] komputera kwantowego, 

2) podanie tabeli prawdy (zero-jedynkowy 
układ kombinacji wartości argumentów 
pewnej funkcji logicznej i zależnych od 
nich wartości tejże funkcji) dla 
rozwiązywanego zadania, 

3) ustalenie wartości wejściowych i odpowia-
dających im wartości wyjściowych, 
pojawiających się w rejestrze obliczenio-
wym – kombinacjom wejściowym, dla któ-
rych wynik powinien brzmieć „0”, 
przypisywane są najniższe wartości 
wyjściowe (wg wartości liczby binarnej 
zapisanej w rejestrze kwantowym), 

4) wyznaczenie postaci macierzowej operatora 
unitarnego, realizującego obliczenia, na 
pod-stawie 2n par wartości „wejście-
wyjście” (dla n zmiennych decyzyjnych).  
Pokazany, w przykładzie 1, sposób zapisu 

zadania decyzyjnego nie może być bezpośrednio 
zastosowany w obliczeniach kwantowych. 
Wynika to z niemożności, przynajmniej w chwili 
obecnej, przekazania wartości współczynników 

innych niż binarne (jest to związane z koniecz-
nością zagwarantowania stanu kwantowego 
rejestru). Zatem zmienne wejściowe zadania 
trzeba przedstawić w takiej postaci, aby były 
typu binarnego. Dodatkowo przestrzegane musi 
być następujące założenie: jeżeli zero ma być 
odpowiedzią na zadawane w zadaniu pytanie, 
brzmiącą „nie”, a jedynka – „tak”, to wartości 
przyjmowane przez zmienne wejściowe muszą 
również odzwierciedlać tą intencję: przypisy-
wanie zmiennym wartości zero oznacza, że ich 
znaczenie jest negatywne i przybliża roz-
wiązanie całego zadania Y do wartości zero; 
natomiast przyjmowanie przez zmienne wartości 
jeden przybliża rozwiązanie zadania Y do war-
tości jeden (założenie to będzie miało znaczenie 
w dalszej analizie funkcji decyzyjnej). 
 
Przykład 2  
Zmienne decyzyjne, z przykładu 1, można 
zapisać w następującej formie: 
x1 – czy nie nastąpiło przekroczenie progu 20% 

wartości  przeterminowanych  faktur 
względem całej kwoty należności klienta? 

x2 – czy najstarsza niezapłacona faktura ma 
poniżej 6 dni opóźnienia w płatności? 

x3 – czy klient deklaruje wpłacenie kwoty, która 
zmniejszy zadłużenie do progu poniżej 
20%? 

x4 – czy klient w przeszłości był rzetelny? 
x5 – czy klient współpracuje z rzetelnymi 

odbiorcami? 
x6 – czy firma posiada deklaracje wekslowe od 

danego klienta? 
x7 – czy klient posiada zdolność kredytową? 
 
Następnie, dla rozwiązywanego zadania, 
decydent powinien podać tabelę prawdy, na 
podstawie której będzie można skonstruować 
macierzową postać kwantowego operatora 
rozwiązującego zadanie decyzyjne (dla tabeli 
prawdy można również wyznaczyć postać 
funkcji decyzyjnej f(x), jaka w danym zadaniu 
powinna być realizowana). Dane wejściowe oraz 
rozwiązanie zadania są zapisywane  
w n-bitowym rejestrze kwantowym |k>. Należy 
zwrócić uwagę, że postać wektora X (równanie 
(1)) zostanie bezpośrednio odwzorowana  
w stanie początkowym rejestru kwantowego |k>: 
 

.,...,,, 321 nxxxxk =  (4) 
 
Wektor Y, początkowo posiadający tylko jedną 
składową y1 (równanie (2)), również musi zostać 
zapisany w n-bitowym rejestrze kwantowym 
(jako jego stan końcowy |k’>, czyli rozwiązanie 
zadania). Zaproponowany algorytm decyzyjny 
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rozwiązuje ten problem tak, że wynik zadania 
jest zapisywany w rejestrze kwantowym            
w postaci liczby binarnej (tak samo jak dane 
wejściowe):  
 

.,...,,, ''
3

'
2

'
1

'
nxxxxk =  (5) 

 
Na podstawie tabeli prawdy wiadomo, ile razy 
funkcja decyzyjna f(x) przyjmuje wartość zero,  
a ile wartość jeden. W związku z tym 
interpretacja wyniku jest taka, że liczby binarne, 
uzyskane w stanie końcowym rejestru |k’>, od 
wartości zero do liczba przypadków dla f(x)=0 
pomniejszona o jeden – oznaczają negatywny 
wynik zadania, a pozostałe liczby odpowiadają 
pozytywnym wynikom zadania. 
 
Przykład 3  
Niech zadanie z przykładu 2, dla lepszej 
czytelności wyników, zostanie ograniczone do 
zadania opartego na czterech zmiennych: x1, x2, 
x3 i x4 (interpretacja zmiennych jest taka sama 
jak w przykładzie 2). Tabela prawdy dla tego 
zadania może mieć postać jak w Tab.1. 
 

x1 x2 x3 x4 f(x) 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 1 0 1 
0 0 1 1 1 
0 1 0 0 1 
0 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 
0 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 
1 0 0 1 1 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 1 
1 1 0 0 1 
1 1 0 1 1 
1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 

 
Tab. 1. Tabela prawdy dla zadania decyzyjnego 

 
 
Na podstawie tabeli prawdy można wyznaczyć 
wartości, jakie powinny pojawiać się w cztero-
bitowym rejestrze kwantowym – w jego stanie 
początkowym i końcowym – aby rozwiązać 
postawione zadanie. Zostało to zilustrowane     
w tabeli Tab.2. 
 
 
 
 

Stan początkowy |k> Stan  * 
końcowy |k’> 

|0000> |0000> 
|0001> |0001> 
|0010> |0011> 
|0011> |0100> 
|0100> |0101> 
|0101> |0110> 
|0110> |0111> 
|0111> |1000> 
|1000> |0010> 
|1001> |1001> 
|1010> |1010> 
|1011> |1011> 
|1100> |1100> 
|1101> |1101> 
|1110> |1110> 
|1111> |1111> 

* najmniejsze wartości stanów końcowych rejestru 
kwantowego, oznaczające negatywną odpowiedź układu, 
zostały zapisane pogrubioną czcionką 

 
Tab. 2. Stany początkowe i końcowe rejestru 

kwantowego dla przykładowego zadania 
 

Ostatni krok algorytmu decyzyjnego to 
wyznaczenie postaci macierzowej operatora 
kwantowego rozwiązującego zadanie na pod-
stawie znanych stanów początkowych  
i odpowiadających im stanów końcowych 
rejestru obliczeniowego. Stan początkowy  
i odpowiadający mu, w danym zadaniu, stan 
końcowy będą również nazywane parami 
„wejście-wyjście”. 

Stan |k> każdego n-bitowego rejestru 
kwantowego można więc zapisać za pomocą 
superpozycji 2n składowych [2, 4, 5]: 
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przy zachowanym warunku normalizacyjnym: 
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Stan rejestru kwantowego może również 

być wyrażony jako kolumnowy wektor K 
amplitud: 
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Niech K reprezentuje początkowy stan rejestru 
obliczeniowego |k>, a K’ jego stan końcowy 
|k’>: 
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Macierz unitarna reprezentująca operator 
odpowiedzialny za przekształcenie: 
 

'KK U⎯→⎯      (10) 
 

ma postać podaną w (11). 
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Liczba elementów, które należy wyznaczyć,  
aby otrzymać macierz U, wynosi więc 22n  
dla n-bitowego rejestru kwantowego, który 
będzie przekształcany przez U. Z tego wynika, 
że należy ułożyć i rozwiązać układ 22n równań 
[1]. Operacja działania operatora kwantowego 
na stan rejestru może być przedstawiona jako 
zwykłe mnożenie macierzy: reprezentującej 
przekształcenie U przez macierz opisującą stan 
początkowy rejestru |k>. Uzyskanie odpowied-
niej liczby równań, do wyznaczenia postaci 
macierzy U, jest możliwe tylko wtedy, gdy 
zapisane zostaną w nich wszystkie kombinacje 
wartości, które mogą się pojawić na wejściach 
(wszystkie stany początkowe rejestru 
obliczeniowego z bazy standardowej) oraz 
odpowiadające im wartości na wyjściach układu 
(stany końcowe).  

Jeżeli U oznacza macierz reprezentującą 
działanie układu kwantowego, a K i K’ 
kolumnowe wektory reprezentujące odpowied-
nio stan początkowy |k> i stan końcowy| 
k’> rejestru obliczeniowego, to operację 
wykonywaną przez układ obliczeniowy można 
zapisać: 

'KUK =   (12) 
 

i rozwinąć, korzystając z (8), (9) i (11): 
 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−−−−−

−

−

'
12

'
1

'
0

12

1

0

12,121,120,12

12,11,10,1

12,01,00,0

nnnnnn

n

n

uuu

uuu
uuu

α

α
α

α

α
α

MM

K

MMMM

K

K

 

(13) 

Wektory K i K’ tworzą w każdym zadaniu nie 
powtarzające się pary „wejście-wyjście” 
ponieważ każdy stan początkowy rejestru 
posiada skorelowany z nim stan końcowy 
(postać stanu końcowego zależy od postaci 
przekształcenia U). 
 Dla n-bitowego rejestru kwantowego takich 
par macierzy „wejście-wyjście” jest 2n, co jest 
zwielokrotnione liczbą równań wynoszącą 2n, 
która powstaje przy każdym mnożeniu macierzy 
U przez wektor K. 
 Układ równań, który należy rozwiązać,  
aby poznać postać macierzy U, został 
przedstawiony równaniem (14), gdzie wartości 
zapisane w nawiasach przy amplitudach α 
oznaczają numery kolejnych par macierzy K-K’. 
  
3. Metoda szybkiego wyznaczania 

macierzy reprezentującej operator 
unitarny 

 
Układ równań (14) można rozwiązać dowolną 
metodą. Jeżeli jednak, tak jak w omawianym 
przypadku, rejestr obliczeniowy może 
początkowo być tylko w jednym ze stanów 
bazowych (z bazy standardowej), co powoduje, 
iż amplituda tylko jednej składowej danego 
stanu wynosi jeden, a pozostałe amplitudy mają 
wartość zero, to można zaproponować metodę 
szybkiego wyznaczania operatora unitarnego, 
zgodnie ze spostrzeżeniem 1. 
 
Spostrzeżenie 1  
Dana jest następująca operacja: U K = K’, gdzie 
U jest macierzą unitarną o m wierszach  
i m kolumnach, a K i K’ są wektorami 
kolumnowymi posiadającymi m wierszy. 
Postacie K i K’ są znane, natomiast postać U jest 
nieznana. Wektor K reprezentuje dowolny stan 
rejestru kwantowego pochodzący z bazy 
standardowej. „Parą” K i K’ są dwa wektory 
kolumnowe takie, że wynik mnożenia 
U przez K daje macierz K’. Przy powyższych 
założeniach postać macierzy U jest taka, że jej 
kolumny są tworzone z wartości przyjmowanych 
przez wektor K’. Kolejność umieszczania 
kolumn macierzy K’ w macierzy U jest 
określona przez wartość binarną rejestru 
kwantowego, zapisanego za pomocą wektora K, 
który to wektor jest parą aktualnie wstawianego 
wektora K’. 
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 (14) 

 
Spostrzeżenie 1 można zapisać za pomocą 
algorytmu. Niech pary K-K’ będą zapisane  
w kolumnach dwuwymiarowej tablicy 
tab_K[m][2m] w taki sposób, że K znajdują się 
w kolumnach o indeksach parzystych (licząc od 
zera), a odpowiadające im K’ w sąsiednich 
kolumnach o indeksach nieparzystych; funkcja 
dec przekształca liczby zapisane w postaci 
binarnej, pobierane z kolumn tablicy tab_K, do 
ich postaci dziesiętnej; wyliczanie elementów ui,j 
macierzy U, które zostaną zapisane w tablicy 
tab_U[m][m] można przedstawić za pomocą 
pseudokodu: 
 
for (k=0; k<2m-1; k=k+2) { 
   j=dec(tab_K[0..m-1][k]); 
   for (i=0; i<m; i++) 
      tab_U[i][j]=tab_K[i][k+1]; 
} 
 
Dowód 1 
Zgodnie z założeniami, wektor K reprezentuje 
jeden ze stanów kwantowych z bazy 
standardowej, czyli ma postać macierzy 
jednokolumnowej zawierającej jedną jedynkę,  
a pozostałe wartości są zerami. To powoduje,  
że w układzie równań (14) lewa strona każdego 
równania redukuje się do pojedynczego iloczynu 
ui,jαr(s), gdzie i jest numerem wiersza,  

a j numerem kolumny wyznaczanej macierzy U; 
r to numer wiersza wektora K; s natomiast 
oznacza numer analizowanej pary wektorów  
K-K’. Iloczyn ui,jαr(s), który się nie zredukuje, 
koresponduje z jedyną niezerową amplitudą αr(s) 
z wektora K i jest równy αr’(s) z wektora K’. 
Przez to wektor K’, powstały z iloczynu U przez 
K, jest równy jednej z kolumn macierzy U. 
Numer tej j kolumny jest równy numerowi 
wiersza r, w którym w wektorze K znajduje się 
wartość jeden. 
 
Przykład 4  
Kontynuując zadanie z przykładu 3 można 
wyznaczyć postać macierzową operatora 
kwantowego za pomocą metody opisanej 
spostrzeżeniem 1 dla par „wejście-wyjście” 
ujętych w tabeli Tab.2. Pary K-K’ dla tego 
zadania zostały przedstawione symbolicznie  
w (15), a finalna postać macierzowa operatora 
U, realizującego przekształcenie opisane w (10), 
ma postać jak w (16). 
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4. Podsumowanie  
 
Zaproponowany w drugim paragrafie pracy 
algorytm decyzyjny opiera się na konieczności 
wyznaczenia operatora kwantowego, który roz-
wiązuje postawione zadanie. Operator ten  
ma postać macierzy unitarnej, a obliczenia 
odbywają się w ten sposób, iż n-bitowy rejestr 
kwantowy (n to liczba zmiennych decyzyjnych) 
jest poddawany przekształceniu przez wspom-
niany operator. Taka strategia daje szansę na 
realną implementację algorytmu, gdy w użytku 
pojawią się komputery kwantowe, ponieważ 
rejestr obliczeniowy jest w stanie kwantowy 
zarówno  w stanie początkowym jak i koń-
cowym – zgodnie z równaniem (6) i warunkiem 
opisanym równaniem (7). 

Algorytm został uzupełniony metodą 
szybkiego wyznaczania macierzy reprezen-
tującej operator unitarny [9]. Zaobserwowane 
właściwości macierzy unitarnych powodują,  
że wyznaczenie postaci operatora kwantowego 
U jest szybsze (praktycznie odbywa się bez 
żadnych obliczeń matematycznych) niż 
rozwiązywanie układu 22n równań (14). Należy 
jedynie pamiętać, że zastosowanie tej metody 
jest możliwe tylko wtedy, gdy w roz-
wiązywanym zadaniu dla n-bitowego rejestru 
obliczeniowego znanych jest 2n par „wejście-
wyjście”, w przypadku których wszystkie stany 
początkowe rejestru kwantowego należą do bazy 
standardowej. 
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