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Systemy wspomagania dowodzenia w procesie planowania działań
operacyjnych: problemy modelowania, projektowania i integracji
R. ANTKIEWICZ, A. NAJGEBAUER, D. PIERZCHAŁA, Z. TARAPATA
e-mail: rantkiewicz@wat.edu.pl
Instytut Systemów Informatycznych
Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
W artykule przedstawione zostały problemy modelowania, projektowania i integracji systemów wspomagania
dowodzenia. Omówione zostały w szczególności zagadnienia teleinformatycznej platformy integracji
rozproszonych systemów dowodzenia oraz wymiany danych w rozproszonej symulacji działań bojowych,
metody wspomagania dowodzenia w procesie planowania działań operacyjnych, metody tworzenia
i udostępniania jednolitego obrazu pola walki. Pracę kończy opis przykładowego systemu wspomagania
decyzji na potrzeby zautomatyzowanych systemów dowodzenia SZ RP oraz wnioski wynikające
z przeprowadzonej analizy dotyczące w szczególności sieciocentrycznych aspektów w systemach
wspomagania decyzji na potrzeby zautomatyzowanych systemów dowodzenia.
Keywords: wspomaganie dowodzenia, systemy wspomagania decyzji, modelowanie i symulacja działań
bojowych, systemy rozproszone, sztuczna inteligencja, badania operacyjne

1. Wprowadzenie
Do sprawnego funkcjonowania współczesnych
sił zbrojnych niezbędne jest efektywne
wykorzystanie informatycznego wspomagania
procesów decyzyjnych. W siłach zbrojnych
w większości państw funkcjonuje duża liczba
zautomatyzowanych systemów dowodzenia.
Jednak powszechnym zjawiskiem jest różnorodność tych systemów (różni producenci
i technologie) skutkująca, ograniczonymi
możliwościami współpracy tych systemów,
polegającej na automatycznej wymianie
dokumentów, współdzieleniu danych czy
zapewnieniu możliwości pracy grupowej dla
geograficznie rozproszonych użytkowników.
Systemy te w większości oferują usługi
gromadzenia danych o wojskach własnych
i
przeciwnika
oraz
udostępniania
ich
w postaci tekstowej i graficznej. Zauważalne
braki
dotyczą
elementów
wspomagania
decyzji, wykorzystujących formalne metody
wspomagania decyzji. Na rozproszony system
dowodzenia możemy patrzeć z dwóch
perspektyw: organizacyjnej oraz technologicznej. Pierwsza perspektywa dotyczy struktury
systemu dowodzenia, na którą składają się
dwie podstawowe grupy elementów: stanowiska
dowodzenia oraz elementy sieci łączności.
Druga
perspektywa
dotyczy
zautomatyzowanych systemów dowodzenia, które

funkcjonują na rożnych szczeblach dowodzenia,
w różnych rodzajach wojsk. W Siłach Zbrojnych
RP funkcjonuje wiele zautomatyzowanych
systemów dowodzenia i wspomagania szkolenia
wojsk, jak np.: Szafran, Kolorado, Złocień
(wojska lądowe) oraz Dunaj, Podbiał, ICC (siły
powietrzne) a także Łeba, MCCIS, Siwosz
(marynarka wojenna).
Projektowanie rozproszonych systemów
informatycznych, działających przy ostrych
ograniczeniach czasowych oraz rosnących
potrzebach w zakresie przesyłania i przetwarzania danych a także w trudnych warunkach
środowiskowych, wynikających z konieczności
działania na polu walki, względnie częstego
rozwijania/zwijania
oraz
przemieszczania
stanowisk dowodzenia i sieci łączności,
w warunkach oddziaływania ogniowego i radio-elektronicznego, jest złożonym problemem
inżynierskim [3], [4]. Wyniki etapu projektowania, jeszcze przed rozpoczęciem jego
implementacji, powinny przejść fazę oceny
jakości przyjętych rozwiązań, w tym niezawodności i efektywności. Stosuje się w tym
celu analityczne i symulacyjne metody oceny
wskaźników niezawodności i efektywności,
wykorzystując badania operacyjne, w tym: teorię
niezawodności i eksploatacji, teorię masowej
obsługi, teorię grafów i sieci, optymalizację
wielokryterialną, teorię gier oraz symulację
komputerową.
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W dalszej części opracowania omówione
zostaną aktualne kierunki badań związanych
z modelowaniem, projektowaniem i integracją
systemów wspomagania dowodzenia. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z teleinformatyczną platformą integracji systemów
rozproszonych oraz wymiany danych w rozproszonej symulacji działań bojowych (punkt 2).
Zaprezentowane będą możliwości zastosowania
metod badań operacyjnych oraz modeli i metod
sztucznej inteligencji dla potrzeb wspomagania
dowodzenia we współczesnych operacjach
militarnych (punkt 3). Istotnym składnikiem
osiągania zdolności sieciocentrycznej przez
system dowodzenia jest możliwość udostępniania jednolitego obrazu pola walki.
Przedsięwzięcia konieczne do realizacji,
w związku z udostępnianiem tej usługi, będą
prezentowane w rozdziale 4. Na koniec
omówiony
zostanie
przykład
systemu
wspomagania decyzji dla zautomatyzowanych
systemów dowodzenia (punkt 5).

2. Teleinformatyczna platforma
integracji rozproszonych systemów
dowodzenia oraz wymiany danych
w rozproszonej symulacji działań
bojowych
W celu efektywnego wykorzystania usług
rozproszonych systemów dowodzenia konieczna
jest ich integracja (w różnych płaszczyznach).
Nie jest to zadanie proste z powodu różnych
architektur i interfejsów wejścia-wyjścia,
poprzez które są „widziane” i „widzą” inne
systemy. W systemach dowodzenia funkcjonuje
wiele sposobów i protokołów/interfejsów
wymiany danych: Link (dla systemów czasu
rzeczywistego), HLA/RTI (dla systemów
symulacyjnych), MIP (dla systemów baz
danych), ADatP3 (dla sformalizowanych
dokumentów bojowych). Jednym z podejść
do integracji systemów jest
architektura
zorientowana usługowa (ang. Service-Oriented
Architecture - SOA). W przypadku rozproszonych systemów dowodzenia o różnych
architekturach, udostępniających dane na
różnym poziomie szczegółowości i w różnych
formatach, badanie efektywności rozwiązań
zgodnych z SOA, jest istotnym zadaniem
prowadzonym zarówno w Polsce (m.in. na
Wydziale Cybernetyki WAT), jak i na świecie.
Jedną z pierwszych prób integracji danych
pozyskiwanych
ze
zautomatyzowanych
systemów dowodzenia funkcjonujących w SZ
RP jest prototyp opracowanego na Wydziale
2

Cybernetyki WAT systemu GURU (Zautomatyzowane Narzędzia Wspomagania Decyzji).
Uzupełnia on zautomatyzowane systemy
dowodzenia - KOLORADO, SZAFRAN,
ŁEBA/MCCIS, PODBIAŁ, DUNAJ (obiekt
CRR-20) oraz system symulacyjny ZŁOCIEŃ
o procedury decyzyjne oparte na systemach
eksperckich oraz metodach optymalizacji
(patrz punkt 5).
Integracja zautomatyzowanych systemów
dowodzenia powinna zapewnić efektywne formy
współdziałania sztabowego. Za podstawowy cel
integracji uznaje się możliwość automatycznej
wymiany i zobrazowania dokumentów rozkazodawczych, w dalszej kolejności współpracę
nad tworzeniem nowych planów działań
i rozkazów operacyjnych czy w końcu tworzenie
i udostępnianie według potrzeb i uprawnień
jednolitego
zobrazowania
operacyjnego.
Integracja
zautomatyzowanych
systemów
dowodzenia powinna ostatecznie zapewnić
skuteczny proces dowodzenia operacjami
połączonymi. Tym samym uznaje się za
konieczną budowę operacyjnej bazy danych na
potrzeby systemów dowodzenia w celu
gromadzenia spójnej informacji o położeniu
wojsk, umożliwieniu śledzenia pododdziałów
(pojedynczego okrętu, platformy lądowej lub
powietrznej)
oraz
monitorowaniu
stanu
personelu, środków i materiałów.
Mechanizmy integracji implementowane
są wielowarstwowo: w warstwie wymiany
meldunków, w warstwie zobrazowania aktualnej
sytuacji na polu walki, w warstwie odpowiedzialnej za utrwalanie i przechowywanie
danych oraz w warstwie wymiany danych.
Zapewnia
to
elektroniczną
wymianę
dokumentów rozkazodawczych i zobrazowanie
wybranych treści tych dokumentów, co powinno
być możliwe zarówno w pionie (od
podwładnego do przełożonego i odwrotnie),
jak i w poziomie (między równorzędnymi
sztabami, między sztabami różnych rodzajów
wojsk). Do tego celu proponuje się wykorzystać
standardy ADatP3 i APP6A.
ADatP-3, jako standard określający
strukturę komunikatów stosowanych w siłach
zbrojnych NATO, jest powszechnie przyjęty i na
chwilę obecną jest jedynym formatem, który
może posłużyć do wymiany dokumentów
rozkazodawczych w zintegrowanym zautomatyzowanym systemie dowodzenia. Określa
formaty komunikatów wraz ze specyfikacją zdań
składowych, z uwzględnieniem kolejności ich
występowania i co najważniejsze z jednoznaczną
terminologią.

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 3(1) 1-12 (2009)

Standard APP6A wprowadza wspólne
symbole operacyjne, zasady ich kreślenia
i obrazowania. Ustanawia jeden spójny system
symboliki wojskowej dla wojsk lądowych,
który powinien być używany w systemach
dowodzenia
posiadających
funkcjonalność
obrazowania sytuacji operacyjnej na podkładzie
mapowym. Wojska lądowe dążą do wdrożenia
tego standardu w innych rodzajach wojsk. Cel
ten został już osiągnięty w wielu krajach NATO.
Program
Military
Interoperability
Programme (MIP) jest próbą osiągnięcia
wspólnej platformy komunikacyjnej oraz
reprezentacji danych w heterogenicznych
systemach dowodzenia współpracujących wojsk.
Punktem centralnym jest model danych
opracowywany w kolejnych wersjach standardu
(nazywanych „baseline”). W MIP starano się
uchwycić wszystkie informacje oraz zależności
między nimi, które mogłyby być wymieniane
przez systemy dowodzenia sprzymierzonych
armii, dając w ten sposób pełny obraz pola walki
oraz umożliwiając wymianę ustandaryzowanych
danych między różnymi systemami operującymi
w różnych interfejsach językowych. Ułatwić
ma to w efekcie międzynarodową współpracę
koalicjantów
w
zespołowym
osiąganiu
wspólnych celów.
Do migracji danych oraz ich translacji MIP
wykorzystuje m.in. koncepcję architektury SOA.
Systemy C2IS traktowane są przez MIP jako
odmiana systemów dziedzinowych, a sama
platforma MIP jako szyfrowana szyna danych,
zawierająca kanoniczną formę przekazywanych
danych w ramach przyjętego modelu „baseline”.
Takie podejście pozwala na współdzielenie
danych za pomocą standardowych interfejsów
wymienionych w specyfikacji platformy, między
różnymi systemami, na różnych szczeblach
dowodzenia. Ważną cechą tej platformy jest
jej nieinwazyjność w stosunku do systemów
dziedzinowych
(C2IS),
które
w
celu
komunikacji z innymi systemami muszą jedynie
implementować odpowiedni interfejs.
Stworzony w programie MIP kanoniczny
model danych (ang. Common Data Model) jest
rozwijany i poprawiany iteracyjnie. Model ten
opracowano na podstawie analizy wymagań na
wymianę danych między koalicjantami oraz
informacji, które muszą być przekazywane
pomiędzy dowódcami różnego szczebla. Model
kanoniczny miał do chwili obecnej cztery
wersje. Aktualna wersja to JC3IEDM (Joint
Command,
Control
and
Consultation
Information Exchange Data Model), która
w NATO jako STANAG 5525 jest w procesie
ratyfikacji. Wychodząc na przeciw nowym

technologiom, specyfikacja proponuje oprzeć
transfer danych na języku XML, wykorzystując
ku temu odpowiednie transformaty XSD oparte
na modelu danych zdefiniowanym w JC3IEDM.
Szerzej na temat integracji systemów
dowodzenia na platformie teleinformatycznej
można przeczytać w [10].
Sprzętowo-programowa platforma wymiany
danych w rozproszonej symulacji działań
bojowych powinna charakteryzować się
otwartością architektury, umożliwiając jej
maksymalną użyteczność i elastyczność.
Współczesne rozwiązania w zakresie sieci
komputerowych
dają
duże
możliwości
tworzenia rozproszonych architektur systemów
symulacyjnych, w których występować mogą
stanowiska symulacji konstruktywnej, symulacji
wizualnej oraz rzeczywiste symulatory lub
trenażery. Komunikację pomiędzy elementami
środowiska symulacyjnego zapewnić mogą
różne mechanizmy, spośród których wymienić
należy RPC, DCE, CORBA, RMI, WebServices,
HLA. Większość obecnie konstruowanych
symulatorów posiada architekturę wielowarstwową, w której wyróżnia się warstwę
pośredniczącą (ang. middleware). Jest to
uzasadnione
heterogenicznością
źródeł
danych, różnymi językami i środowiskami
programowania, długim planowanym okresem
użytkowania
systemu,
koniecznością
zapewnienia skalowalności i rekonfigurowalności, dużym jednoczesnym obciążeniem
systemu
przez
użytkowników.
Warstwa
pośrednia integruje sprzęt, systemy operacyjne
i aplikacje oraz izoluje warstwę użytkową od
sieciowej, w tym szczegółów związanych
z fizyczną organizacją sieci (adresy węzłów,
nazwy domen, itd.). Użytkownik posiada dostęp
tylko do elementów funkcjonalnych, bez wglądu
do technicznej organizacji sieci. Z każdym
mechanizmem związane są charakterystyczne
protokoły, np. w warstwie prezentacji technologia DCOM wykorzystuje komponenty
ActiveX a RPC (ang. Remote Procedure Call)
jest podstawą komunikacji w standardach
CORBA oraz HLA. CORBA i HLA umożliwiają
dostosowanie istniejących aplikacji poprzez
interfejsy w różnych językach programowania.
Cechy tej nie posiada jednak RMI, będące
rozwiązaniem opartym w pełni na Java.
W odniesieniu do protokołów komunikacyjnych
niskiego poziomu CORBA definiuje własny
protokół IIOP, RMI wykorzystuje TCP/IP,
natomiast HLA nie narzuca w definicji
standardu ograniczeń, pozostawiając tę własność
do określenia producentom implementacji HLA.
Wszystkie trzy rozwiązania umożliwiają
3
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zarządzanie obiektami, ale tylko HLA posiada
usługi zarządzania czasem symulacyjnym.
Zatem podstawowe standardy „przemysłowe”
warstwy pośredniej (np. CORBA) są jednak
niewystarczające. Od prawie dziesięciu lat
obligatoryjnym standardem warstwy pośredniej
adresowanym
dla
systemów
symulacji
rozproszonej jest High Level Architecture
(w wersji wojskowej DoD HLA 1.3 oraz
w wersji cywilnej IEEE 1516). Został
opracowany w postaci czterech zasadniczych
dokumentów:
• HLA Framework and Rules – IEEE 1516;
• HLA Federate Interface Specification –
IEEE 1516.1;
• HLA Object Model Template (OMT) –
IEEE 1516.2;
• Recommended Practice for High Level
Architecture Federation Development and
Execution Process (FEDEP) – IEEE
1516.3-2003.
Szerzej na temat integracji systemów
modelowania i symulacji działań bojowych
różnych rodzajów SZ RP oraz działań
połączonych można przeczytać w [13].

3. Metody wspomagania dowodzenia
w procesie planowania działań
operacyjnych
Systemy wspomagania decyzji (ang. Decision
Support Systems (DSS)) odgrywają wielką rolę
w zaawansowanych technicznie armiach
różnych krajów, usprawniając m.in. procesy
związane z planowaniem działań wojennych
[8]. Plany i decyzje podjęte z pomocą
eksperckich systemów wspomagania decyzji
zwiększają możliwości rozważenia większej
liczby rozwiązań możliwych do zastosowania.
Metody sztucznej inteligencji, w tym systemy
eksperckie i sieci neuronowe, znajdują liczne
zastosowania w różnych armiach. Zadania
realizowane
przez
wojskowe
systemy
wykorzystujące techniki sztucznej inteligencji są
następujące:
• interpretacja (analiza różnego rodzaju
danych napływających z pola walki), w tym
rozpoznanie sytuacji decyzyjnych (często
polegające na identyfikacji wzorców);
• diagnozowanie (poszukiwanie defektów,
nieprawidłowych działań w różnych
systemach);
• monitorowanie
(ciągła
obserwacja
i interpretacja sygnałów pochodzących
4

z
obserwowanych
obiektów
w
rzeczywistym czasie);
• predykcja (przewidywanie biegu wydarzeń
w oparciu o modelowanie zjawisk);
• planowanie (wypracowywanie czynności
potrzebnych do osiągnięcia określonych
celów);
• projektowanie (działań, struktur, urządzeń);
• robotyzacja pola walki (wykorzystanie
robotów do szczególnie niebezpiecznych
zadań, np. rozminowanie pól minowych,
dezaktywacja terenu skażonego).
W ramach modelowania działań bojowych
i wspomagania dowodzenia można wyróżnić
następujące obszary militarnych zastosowań
badań operacyjnych i metod sztucznej
inteligencji [1], [8]:
• modele walki;
• modele szczebla taktycznego – modele
pojedynków i walk grupowych;
• modele szczebla operacyjno-taktycznego
i operacyjnego – modele masowe;
• metody wspomagania dowodzenia;
• zadania optymalizacji decyzji i algorytmy
ich rozwiązywania;
• informatyczne
systemy
wspomagania
decyzji (w tym systemy eksperckie).
Dodatkowymi
kryteriami
pozwalającymi
przeprowadzić klasyfikację zastosowań badań
operacyjnych i sztucznej inteligencji są:
• rodzaje sił zbrojnych,
• rodzaje działań wojsk,
• operacje wojenne,
• operacje pokojowe,
• udział w zwalczaniu skutków klęsk
żywiołowych.
Omówienie
metod
wspomagania
dowodzenia w tradycyjnych działaniach
militarnych, na których opierają się również
działania połączone, wymaga odwołania się do
określenia procesu dowodzenia. Wyróżnia się
różne fazy cyklu decyzyjnego: ustalanie
położenia, planowanie, stawianie zadań,
kontrola. Zarówno w fazie ustalania położenia,
jak i w fazie planowania, wykorzystuje się
metody badań operacyjnych oraz techniki
sztucznej inteligen-cji. Przy ustalaniu położenia
szczególnie analiza możliwości wykrycia celów
pociąga za sobą potrzebę optymalizacji użycia
środków rozpoznawczych oraz zastosowania
technik rozpoznawania wzorców w procesie
klasyfikacji terenu i możliwości jego
pokonywania.
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PLANOWANIE
Ocena sytuacji
(*etapy*)
Analiza zadania (*Czynności*)
Sprecyzowanie zadania własnego;
Określenie myśli przewodniej - celu
działania;

Określenie kryteriów do porównania
wariantów działania;
Wytyczne do pracy sztabu;
Ocena czynników wpływających na
wykonanie zdania;

Ocena otoczenia;
Ocena przeciwnika;
Wypracowanie wariantów działań
przeciwnika;

Ocena wojsk własnych;
Opracowanie wariantów działania;
Rozważenie wariantów działania;
Porównanie wariantów działania;

Decyzja i zamiar dowódcy;
Opracowanie planu operacji.
Sposób wykorzystania sił w działaniach
połączonych
jest
w
znacznej
mierze
zdeterminowany naturą działań wojennych,
które są jednym z instrumentów polityki. W tej
sytuacji zwycięstwo w wojnie współczesnej nie
musi być mierzone wielkością zadanych
strat, poniesionych ofiar, zwycięskimi czy
przegranymi starciami lub też zajętymi terenami.
Miarą zwycięstwa jest obecnie stopień osiągnięcia politycznych celów wojny i charakter
tego celu bardzo silnie wpływał będzie na
wykorzystanie poszczególnych komponentów
zadaniowych, a w tym i w działaniach
połączonych. Strategia prowadzenia wojny,
a przede wszystkim dokonany przez kierownictwo wybór elementów do atakowania
oraz sposobu atakowania tych elementów
mieć będzie decydujący wpływ na sposób

wykorzystania poszczególnych komponentów –
rodzajów sił w działaniach połączonych.
Podejmowanie decyzji w operacji i walce
jest problemem złożonym, wymagającym
uwzględnienia dużej ilości danych przy
istotnych ograniczeniach czasowych. Dla sprawnego zarządzania w sytuacjach konfliktowych,
jakimi są sytuacje pola walki, niezbędne jest
wykorzystanie
technik
informatycznych
wspomagających podejmowanie decyzji. Na
potrzeby szeroko rozumianego wspomagania
podejmowania decyzji w operacji i walce
z wykorzystaniem narzędzi informatycznego
wspomagania
niezbędne
jest
posiadanie
sformalizowanych opisów modeli i metod
wspomagania decyzji [9], [10], [15], [16].
W literaturze związanej z wykorzystaniem
modeli i metod badań operacyjnych oraz
sztucznej inteligencji do modelowania procesów
pola walki trudno doszukać się rozwiązań
spektakularnych, gotowych do natychmiastowej
implementacji. Często są to rozwiązania niepublikowane, o charakterze niejawnym. Dobrym
źródłem informacji dotyczącym opisywanej
problematyki są materiały z dwóch cyklicznych konferencji: krajowej “Automatyzacja
dowodzenia” [11] oraz międzynarodowej
„Military Communication and Information
Systems Conference” (MCC, RCMCiS) [12].
W ramach prowadzonych na Wydziale
Cybernetyki WAT prac zaproponowany został
pewien schemat postępowania łączący techniki
badań operacyjnych i sztucznej inteligencji do
rozwiązywania
realnych
problemów
decyzyjnych na polu walki. Został on
zaprezentowany na Rysunku 1.

Rys. 1. Schemat wspomagania decyzji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych
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4. Metody tworzenia i udostępniania
jednolitego obrazu pola walki
w rozproszonych systemach
dowodzenia
Współczesne systemy dowodzenia oraz systemy
wspomagania decyzji na polu walki muszą
uwzględniać szeroki zakres funkcjonalności
związanej ze zobrazowaniem aktualnej sytuacji
na polu walki [6]. Rozwój technologii pozwolił
na zwielokrotnienie źródeł danych, z których
taki obraz może być zasilany. Można tu
wymienić: sieci sensorów, zautomatyzowane
systemy dowodzenia i ich bazy danych
oraz sensory zintegrowane z systemami
uzbrojenia. Biorąc pod uwagę te wymagania
wprowadzono
nowy
termin
określający
specyficzny zakres usług, pozwalający na
dostarczenie skorelowanego, zagregowanego
i syntetycznego obrazu pola walki. Zakłada się,
że wytworzony zbiór danych, wizualizowany
w systemie GIS, zawiera możliwie aktualną
informację dotyczącą wszystkich aktorów
egzystujących na polu walki, uwzględniając
w szczególności: lokalizację sił własnych,
obcych i neutralnych, morskich, powietrznych i lądowych oraz zawierający dodatkowe dostępne informacje wywiadowcze
i środowiskowe, które umożliwiają zarządzanie
polem walki. Network Centric Warfare (NCW),
czyli koncepcja operacji sieciocentrycznych,
będąca jednym z priorytetowych kierunków
badań i rozwoju technologii, opiera się na
uzyskiwaniu przewagi informacyjnej na polu
walki, wykorzystując wielość źródeł informacji
oraz mechanizmów trafnego i precyzyjnego
dostarczania obrazu operacji. Wynikiem analizy
potrzeb koncepcji NCW stało się określenie
wymagań zobrazowania mapowego, które ma
w pełni wyposażyć dowódców poszczególnych szczebli w narzędzie wspomagania
prowadzenia działań.
Biorąc pod uwagę specyfikę systemu
dowodzenia, którego jedną z głównych cech jest
rozproszenie elementów decyzyjnych oraz
elementów
wykonawczych,
mechanizmy
uwspólnionego obrazu pola walki powinny
udostępniać wspólna warstwę integracji oraz
wizualizacji danych o różnym stopniu
szczegółowości. Proponowane metody muszą
uwzględniać
rozproszenie
tych
źródeł
i stosowane w nich różne typy opisu danych.
Detale wizualizowanych danych są jednym
z aspektów odróżniających Common Tactical
Picture (CTP) oraz Common Operational Picture
(COP). Kolejnym stają się źródła zasilające i ich
6

autonomia. Obraz taktyczny CTP prezentuje
aktualną lokalizację sił i newralgicznych
obiektów pola walki oraz infrastruktur w czasie
rzeczywistym. Obraz operacyjny COP wiąże
wyselekcjonowane informacje z wielu systemów
dowodzenia, sensorów (o różnym zagregowaniu). Zadaniem COP jest łączenie danych
o
różnej
rozdzielczości
pochodzących
z
CTP
z
dodatkowymi
informacjami
pogodowymi oraz statystycznymi.
Wymagania stawiane zobrazowaniu pola walki
obejmują dostarczenie mechanizmów:
•
dostosowania atrybutów zobrazowania;
•
manipulowania warstwami GIS, warstwami
zawierającymi dane taktyczne oraz
operacyjne.
•
analizy planowania;
•
wprowadzania dodatkowych warstw dla
zadań i elementów graficznych;
•
objaśniania i wyjaśniania aspektów
symboliki taktycznej oraz map elektronicznych;
•
wytwarzania danych i raportowania.
W ramach budowanych rozwiązań COP,
bardzo często oprócz samych aplikacyjnych
mechanizmów GIS, dostarcza się dodatkowo warstwy pośrednie, których zadaniem
jest filtrowanie oraz agregacja danych.
Wprowadzenie technologii związanych z
sieciami semantycznymi zaowocowało rozwojem modeli ontologicznych. Bazując na nich
możemy wytworzyć nowe zbiory danych,
które dzięki swoim właściwościom nie tylko
pozwalają na przechowywanie danych, ale
również na implementację metod wnioskowania.
Narzędzia zezwalające na budowanie systemów
regułowych oraz implementację mechanizmów
wnioskujących dostępne są od wielu lat, jednak
dopiero zastosowanie opisu semantycznego
oraz
budowanie
modeli
ontologicznych
i wykorzystywanie rozszerzonej semantyki
modeli pozwala na automatyzację integracji
heterogenicznych źródeł danych. Prowadzone
badania w ramach NATO wykazały użyteczność
modeli ontologicznych, szczególnie w domenie
automatyzacji wnioskowania, które może
prowadzić do agregacji, łączenia, kojarzenia
dużych zbiorów danych reprezentujących
sytuację na polu walki.
Wiele prac dotyczących wykorzystania
ontologii w modelowaniu pola walki odnosi się
do
problemu
budowania
świadomości
sytuacyjnej (ang. Situation Awareness), której
elementem są CTP oraz COP [5], [6]. W tym
przypadku modele ontologiczne wykazują
szczególną użyteczność z powodu oferowania
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rozszerzonego opisu domeny, która podlega
analizie włączając taksonomię pojęć, typy relacji
pomiędzy pojęciami oraz zdania logiki
pierwszego rzędu. Narzędzia oferowane
w ramach relacyjnego modelu danych zostały
zaadoptowane
również
w
modelach
semantycznych, udostępniając takie języki,
jak SPARQL oraz RQL, pozwalające na
budowanie zapytań zdefiniowanych na grafie
semantycznym.
Poprzez
analogię
do
rozproszonej
architektury systemu dowodzenia rozwiązania
oferujące budowanie wspólnego obrazu pola
walki oparte są na oprogramowaniu sieciowym
oferującym różne mechanizmy integracyjne.
Wśród
nich
znajdziemy
mechanizmy
niskopoziomowe gniazd, obiektowe CORBA,
RMI oraz coraz bardziej popularne mechanizmy
wykorzystujące XML oraz HTTP. Rozwój
architektur SOA zapoczątkował nowe koncepcje
budowania uwspólnionego obrazu pola walki
oraz
opracowanie
szeregu
technologii
ukierunkowanych na wydajne dostarczanie usług
z wykorzystaniem np. interfejsu webowego
w postaci Web Serwisów. Specyfika usług COP,
CTP
wymusza
jednak
dużo
większą
efektywność działania tych mechanizmów.
Rozwijające się alternatywne warstwy pośrednie
SOA w ramach największych organizacji
OpenSource (Apache Jakarta, Eclipse, OSGi),
ukierunkowane
zostały
na
oferowanie
wydajnych infrastruktur oraz usług.

5. Przykład systemu wspomagania
decyzji na potrzeby
zautomatyzowanych systemów
dowodzenia
W rozdziale tym zostanie krótko zaprezentowany
system
„Zautomatyzowane
narzędzia
wspomagania
decyzji - System
Ekspercki”, pk. GURU, który powstał
w Wydziale Cybernetyki WAT na zlecenie
DPZ MON. ZNWD GURU jest zestawem
oprogramowania, zawierającym ekspertowe
narzędzia wspomagania decyzji w zakresie
dowodzenia i kierowania dla zautomatyzowanych systemów dowodzenia SZ RP.
Przeznaczony
jest
do
wspomagania
podejmowania decyzji przez użytkowników
następujących
systemów
macierzystych:
KOLORADO, SZAFRAN ZT, DUNAJ,
PODBIAŁ, ŁEBA, ZŁOCIEŃ, dla działań
połączonych. ZNWD GURU poszczególnym
systemom macierzystym udostępnia funkcje
w zakresie opisanym poniżej:

•

dla systemów KOLORADO, SZAFRAN,
ZŁOCIEŃ:
o wspomaganie dowodzenia jednostkami
walczącymi;
o wspomaganie dowodzenia jednostkami
dowodzenia i łączności;
o wspomaganie dowodzenia jednostkami
rozpoznawczymi;
o wspomaganie dowodzenia jednostkami
WRiA;
o wspomaganie dowodzenia OPL;
o wspomaganie w zakresie zabezpieczenia
logistycznego wojsk lądowych:
o wspomaganie wypracowania decyzji
w zakresie wykorzystania wojsk
inżynieryjnych;
o wspomaganie wypracowania decyzji
w zakresie wykorzystania wojsk obrony
przeciwchemicznej.
• dla systemów ŁEBA/MCCIS:
o wspomaganie wypracowania decyzji
w
zakresie
stawiania
zadań
bojowych/operacyjnych;
o wspomaganie dowodzenia jednostkami
rozpoznawczymi i WE;
o wspomaganie w zakresie zabezpieczenia
logistycznego.
• dla systemu PODBIAŁ:
o wspomaganie wypracowania decyzji
w zakresie wykorzystania posiadanych
sił i środków lotnictwa: lista obiektów
uderzeń i cele krytyczne, możliwości
realizacji zadań ofensywnych i defensywnych, planowanie wysiłku powietrznego SP na podstawie zamówień,
ustalanie wsparcia lotniczego na
wezwanie z pola walki, koordynacja
wsparcia lotniczego z działaniami wojsk
obrony przeciwlotniczej WL.
• dla systemu DUNAJ:
o wspomaganie planowania misji CSAR;
o wspomaganie planowania misji SAR;
o wspomaganie reagowania na cywilne
obiekty powietrzne typu „Renegade”.
o wspomaganie wypracowania decyzji w
zakresie wykorzystania sił i środków
lotnictwa;
• w zakresie działań połączonych:
o wspomaganie opracowania wariantów
działań połączonych;
o wspomaganie rozważania wariantów;
o wspomaganie
oceny
ilościowej
wariantów oraz porównania wariantów.
Do rozwiązywania sformułowanych problemów
decyzyjnych wykorzystuje się następujące
modele i metody badań operacyjnych oraz
sztucznej inteligencji:
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•

•
•
•
•

modele i metody optymalizacji liniowej
dyskretnej i ciągłej, np. do wyznaczania
optymalnego
rozmieszczenia
stacji
zakłócania, stanowisk dowodzenia, węzłów
łączności;
modele i metody teorii grafów i sieci: np. do
planowania tras dla jednostek, patroli,
konwojów;
modele i metody optymalizacji wielokryterialnej, np. do oceny wariantów działań
i wyboru najlepszego wariantu;
symulację komputerową: np. do rozważania
(symulacji) wariantów działań;
modele i algorytmy harmonogramowania:
do
harmonogramowania
zaopatrzenia,
harmonogramowania patroli rozpoznawczych,
wyznaczania
harmonogramów
zwijania, rozwijania i przemieszczania
stanowisk dowodzenia i węzłów łączności;

•

rozpoznawanie wzorców: np. do identyfikacji sytuacji decyzyjnych;
• elementy systemów eksperckich, np. baza
wzorców sytuacji decyzyjnych, baza
wzorców działań w określonych sytuacjach
decyzyjnych, ekspercka ocena wariantów,
wnioskowanie o sposobie dojścia do
rozwiązania.
Architektura systemu GURU wykorzystuje
aktualnie promowany wielowarstwowy model
klient-serwer. Zastosowany podział na warstwy:
danych, logiki, integracji i zobrazowania
umożliwia niezależne konfigurowanie i dostosowywanie ich do potrzeb użytkownika, w tym
użytkowanych
systemów
wspomagania
dowodzenia. Szczegóły podziału na warstwy
systemu
prezentuje
Rysunek
2.

Rys. 2. Architektura systemu GURU

Przyjęte
rozwiązania
technologiczne
opierają się na idei serwera aplikacji
udostępniającego usługi aplikacjom klienckim
pracującym
pod
kontrolą
przeglądarki
internetowej zainstalowanej w dowolnym
systemie operacyjnym. Uniezależnienie się od
bieżącej (bądź planowanej) architektury
sprzętowo-operacyjnej systemu macierzystego
czyni to rozwiązanie zarówno przenaszalnym,
jak też bezpiecznym dla współpracujących
systemów.
Wykonanie
funkcji
systemu
w postaci konfigurowalnych usług zapewnia
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w
każdym
etapie
wytwarzania
i eksploatacji systemu aktualizację, rozszerzenie
lub wymianę bez konieczności ingerowania
w
oprogramowanie
warstwy
danych
i zobrazowania. Należy podkreślić, iż
wykorzystane komponenty programowe mają
status open-source, a zatem nie wymagają
żadnych opłat z tytułu licencji i utrzymania.
Ponadto, użytkownik posiada możliwość
i uprawnienia do modyfikacji kodów
źródłowych, dostosowujących aplikację do
zmieniających się potrzeb.
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Rys. 3. Składowe logiczne i fizyczne architektury systemu GURU

Składowe logiczne i fizyczne architektury
systemu GURU (zaprezentowane na Rys. 3) są
następujące:
• Java 2 SE (klient) oraz Java 2 EE (serwer);
• JBoss Application Server (z kontenerem
Tomcat);
• Firebird RDBMS;
• Java Server Faces (Apache myFaces);
• Spring Framework (implementacja MVC);
• Hibernate (wsparcie w ‘Model’);
• OpenMap (wsparcie w ‘View’);
• Axis Framework for Java Web Services;
• Implementacja bazy danych standardu JC3.
Elementami otoczenia operacyjnego systemu
GURU są bazy danych odpowiednich systemów
macierzystych. Pozyskanie infor-macji z tych
elementów jest realizowane za pomocą
mechanizmu usług sieciowych realizowanych
w oparciu o protokoły Web Services, SOAP
i XML.
Kluczowym
składnikiem
systemu,
stanowiącym
wspólny
model
opisu
i przetwarzania danych, jest baza danych
w standardzie JC3, do której realizowany jest
import niezbędnych zasobów informacyjnych
z każdego systemu macierzystego [7]. Procedura
migracji
danych
wymaga
wykonania
następujących czynności:
• pozyskania
informacji
o
zakresie
udostępnianych
danych
w
systemie
macierzystym;
• odczytania danych, konwersji i zachowania
danych w strukturze zgodnej ze standardem
JC3 bazy danych systemu GURU;
• przeniesienia zawartości bazy JC3 do bazy
danych operacyjnych systemu GURU.

Przyjęcie standardu JC3, jako obowiązkowego w
procesie wymiany danych z każdym systemem
macierzystym, stanowi ważny krok na drodze
integracji informacyjnej systemów dowodzenia
stosowanych w Siłach Zbrojnych RP. Natomiast
zastosowane rozwiązania, bazujące na stosie
protokołów
Web
Services,
gwarantują
otwartość, przenośność i rozszerzalność procesu
wymiany danych pomiędzy systemami z jednym
ograniczeniem: konieczność wykorzystania
modelu
JC3
jako
wspólnego
opisu
przetwarzanych danych.
Wyniki działania usług, w szczególności
elementy decyzji, przesyłane są zwrotnie
do odpowiednich systemów dowodzenia
w generowanym przez system GURU
dokumencie bojowym (FRAGO) poprzez
zintegrowany podsystem poczty elektronicznej.
System GURU umożliwia prezentację
danych GIS oraz informacji o sytuacji
operacyjno-taktycznej
będącej
podstawą
w procesie decyzyjnym wspomaganym przez
system (patrz Rysunek 4). Opis sytuacji
podlegający zobrazowaniu zawiera:
●
dane o jednostkach, obiektach powietrznych
i morskich uzupełnione o strukturę
jednostek, statusy, położenia elementów
ugrupowania, stany osobowe, potencjały
bojowe;
●
wyniki
działania
usług,
obrazujące
wyznaczane warianty działania, drogi
przemieszczania elementów ugrupowania,
obszary zainteresowania poszczególnych
jednostek, obszary zagrożenia zgodnie ze
standardem APP6A, itp.
Źródła danych GIS systemu GURU to: dane
mapowe standardów CADRG (podkłady
rastrowe), DTED (mapy wysokościowe), ESRI
9
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Shape (mapa sieci drogowo-kolejowej, mapa
polityczna, mapa administracyjna, mapa
hydrologii obszaru Polski).
Ponadto
w
systemie
zgromadzono
i udostępniono mapę akwenu Morza Bałtyckiego
(w tym głębokościową). Programowa realizacja
komponentu mapowego w systemie GURU
oparta jest na podsystemie OpenMap, który
zasilany jest danymi poprzez mechanizmy
sieciowe (w tym Remote Method Invocation), co
umożliwia rozproszenie usług zobrazowania
oraz wykorzystanie ich w przyjętej technologii
WWW. Algorytmy selekcji i udostępniania
zostały zaprojektowane pod kątem niezawodności i stabilności działania w przeglądarce klienta bez ograniczenia dostępu do
dużych zasobów bazodanowych. Generowana
podczas
wykonywania
usług
sytuacja

operacyjno-taktyczna wprowadzana jest
w postaci kolejnych warstw mapowych, dając
operatorom możliwość doboru odpowiednich
filtrów w prezentacji danych mapowych.
Przyjęta technologia, komponenty programowe
i źródła danych umożliwiają wzbogacenie
zakresu zobrazowania o wskazane elementu
sytuacji operacyjno-taktycznej.
Zaimplementowany mechanizm wymiany
danych pomiędzy systemami dowodzenia
stosowanymi w SZ RP z wykorzystaniem
standardowego modelu JC3 może stanowić
podstawę do dalszych prac nad informacyjną
integracją systemów dowodzenia, a w konsekwencji uzyskania spójnego odwzorowania
sytuacji operacyjno-taktycznej w działaniach
połączonych.

Rys. 4. Graficzny interfejs użytkownika w systemie GURU
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6. Podsumowanie
W artykule przedstawione zostały problemy
modelowania, projektowania i integracji
systemów
wspomagania
dowodzenia.
W szczególności zwrócono uwagę na
najważniejsze
i
najbardziej
obiecujące
technologie teleinformatyczne oraz formalne
metody
wspomagania
decyzji,
które
rozpatrywane są w światowych badaniach.
W związku z przewidywaną realizacją
programu osiągania przez SZ RP zdolności do
działań sieciocentrycznych, opracowuje się
metody ilościowe oceny wpływu zastosowania
nowych procedur dowodzenia i form działania
wojsk na efektywność realizacji postawionych
zadań. Prowadzenie działań siecio-centrycznych
wymaga posiadania m.in. procedur dowodzenia
dostosowanych do wzrastających możliwości
podsystemu technicznego w zakresie przesyłania
danych
o sytuacji na polu walki. Dlatego też opracowuje
się nowe koncepcje procedur dowodzenia, które
uwzględniają różnorodność napływających
danych. Wspomniany system GURU może być
wprost wykorzystany do opracowywania i
testowania nowych procedur dowodzenia.
System posiada także elementy wspomagania
wypracowania decyzji dla działań połączonych,
zatem udostępniane mechanizmy mogą służyć
badaniu
efektyw-ności
decyzji
wypracowywanych w ramach planowania tych
działań [2]. Efektywność dowodzenia [14] z
wykorzystaniem systemu sieciocentrycznego
zależeć będzie od umiejętnego „filtrowania”
napływających danych oraz eksploracji danych
już posiadanych. W tym celu wykorzystuje się
zaawansowane techniki eksploracji danych (ang.
data mining), prognozowanie oraz analizę
wielowymiarową w celu pozyskiwania i
przetwarzania
określonych
danych
w określonym czasie i określonej formie [5].
Uwzględnia
się
możliwość
szerokiego
udostępnienia danych z rozpoznania nie tylko
odpowiednim dowódcom, ale i pojedynczym
środkom walki, czy dowódcom niskiego
szczebla operującym w zakresie dotyczącym
terenu ich działania (COP). Udostępnienie tych
danych ma służyć zwiększeniu efektywności
procesu dowodzenia i skuteczności działania
pojedynczych
środków
walki.
Jednym
z mierników efektywności w tym zakresie mogą
być np.: czas wypracowania decyzji, trafność
decyzji. Efekty te mogą podlegać weryfikacji
poprzez wykorzystanie symulacji (np. Złocień,
JTLS, Siwosz).

Praca częściowo finansowana z projektu
badawczego zamawianego MNiSW Nr PBZMNiSW-DBO-02/I/2007:
"Zaawansowane
metody i techniki tworzenia świadomości
sytuacyjnej w działaniach sieciocentrycznych"
oraz z projektu rozwojowego MNiSW
OR00005006 pt.: „Integracja systemów
dowodzenia”.
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O kilku warunkach zapewniających interoperacyjność
systemów informacyjnych i informatycznych
G. BLIŹNIUK
e-mail: grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl
Instytut Systemów Informatycznych
Wydział Cybernetyki WAT
ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
W treści opracowania, wychodząc od kilku popularnych określeń pojęcia „interoperacyjność”, przedstawiono
krótką dyskusję tego pojęcia w odniesieniu do systemów informacyjnych i systemów informatycznych.
Następnie sformułowano tezy o niektórych warunkach interoperacyjności tych klas systemów wraz z ich
omówieniem. Odniesiono się również do wybranych zagadnień realizacji mechanizmów interoperacyjności
systemów informatycznych. Jako przykład ilustrujący i uzasadniający słuszność sformułowanych tez
został przedstawiony przykład implementacji rzeczywistych systemów, w której autor opracowania brał udział
w latach 2005-2007. Dla tego przykładu przedstawiono sposób spełnienia warunków interoperacyjności,
sformułowanych w części zasadniczej opracowania.
Keywords: interoperability, information systems, IT systems

1. Wprowadzenie
Interoperacyjność
jest
niefunkcjonalną
właściwością
kooperujących
systemów
informacyjnych i kooperujących systemów
informatycznych. Dla dowolnego zestawu
systemów interoperacyjnych o liczności co
najmniej 2 zakłada się, że są one rozłączne,
a ich współpraca jest niezbędna dla spełnienia
stawianych
przed
nimi
oczekiwań.
Dla
systemów
informacyjnych
istotą
interoperacyjności jest wymiana informacji i jej
właściwe
wykorzystanie.
W
przypadku
systemów informatycznych jest to wymiana
i właściwe wykorzystanie danych, będących
nośnikiem informacji. Takie podejście wynika
z założenia o tym, że nie integrujemy fizycznie
kilku systemów w jeden nowy system. Systemy
są tutaj widziane jako czarne skrzynki
z odpowiednio udostępnionymi interfejsami
zapewniającymi ich kooperacyjność.
Przedstawione w tym miejscu rozumienie
istoty interoperacyjności znajduje swoje
potwierdzenie w wielu określeniach tego
pojęcia, z których warto przeanalizować kilka
najciekawszych. Według określenia z [6],
odnoszącego się do systemów informatycznych,
interoperacyjność oznacza zdolność dwóch lub
większej liczby tychże systemów lub ich
komponentów do wymiany informacji i do jej
użycia.
Według
określenia
z
[1]
interoperacyjność jest rozumiana jako zdolność
do trwałego transferu i użycia informacji

zunifikowanej
na
wskroś
różnorodnych
organizacji i systemów informatycznych. W tym
miejscu widać więc aspekt istnienia organizacji
i procesów jej działalności. W podobny sposób
interoperacyjność jest rozumiana w [5], gdzie
jest ona określana jako zdolność dwóch lub
większej liczby różnych podmiotów do wymiany
informacji i do jej wykorzystywania. Najbardziej
rozbudowane określenie interoperacyjności
zostało
zaproponowane
przez
Komisję
Europejską w [4]. Interoperacyjność określono
tam, jako zdolność zasadniczo odmiennych,
różnorodnych
organizacji
do
interakcji
w celu realizacji wzajemnie korzystnych
i uzgodnionych celów, włączając w to
współdzielenie informacji i wiedzy pomiędzy
organizacjami w płaszczyźnie realizowanych
przez nie procesów biznesowych, które to
współdzielenie jest realizowane poprzez
wymianę
danych
za
pośrednictwem
wykorzystywanych w tych organizacjach
systemów teleinformatycznych.
Dotychczasowe rozważania doprowadzają
zatem do spostrzeżenia o tym, że analizując
czynniki istotne dla sformułowania warunków
zapewnienia interoperacyjności, należy brać pod
uwagę
wzajemne
powiązania
pomiędzy
kluczowymi bytami, jakimi są dane, informacja
i wiedza. W najbardziej popularnym rozumieniu
tych pojęć [2, 7, 8, 9] relacje pomiędzy nimi są
przedstawiane w trójpoziomowej hierarchii. Na
jej najniższym poziomie umieszczane są dane,
jako nośniki informacji. Informacje są
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rozumiane jako dane, które podlegają
interpretacji. Wiedza natomiast jest pozyskiwana
z informacji, której należy nadać odpowiednie
znaczenie i rozumienie, czyli semantykę,
uwzględniające wiedzę istniejącą wcześniej.

przez SIK i SIL, niezbędnych do właściwego
funkcjonowania obu tych systemów oraz
(4)
∀i K , a , i L, b ∈ I E MI (i K,a ) ≡ MI (i L, b )
gdzie:

iK , a jest informacją o numerze a (a=1,…,|IE|),

2. Warunek zapewniający
interoperacyjność systemów
informacyjnych

udostępnianą przez SIK i odbieraną przez
SIL jako i L, b dla komunikacji w kierunku
od SIK do SIL albo

Według [7] system informacyjny jest zbiorem SI
sześciu elementów:

SI = {P, I , T , O, M , R}

(1)

gdzie:

i L, b jest informacją o numerze b (b=1,…,|IE|),
udostępnianą przez SIL i odbieraną przez
SIK jako i K , a dla komunikacji w kierunku
od SIL do SIK

P
I

jest zbiorem użytkowników systemu,
jest zbiorem informacji, czyli tzw. zasobem
informacyjnym systemu,
T jest
zbiorem
narzędzi
technicznych
stosowanych w procesie pobierania,
przesyłania, przetwarzania, przechowywania
i wydawania informacji,
O jest zbiorem rozwiązań systemowych, czyli
formułą zarządzania stosowaną w danej
organizacji,
M jest zbiorem metainformacji o systemie
informacyjnym, czyli jego opisem i opisem
jego zasobów informacyjnych,
R jest relacją pomiędzy poszczególnymi
zbiorami.
W dalszym ciągu rozważań zostało przyjęte
rozumienie systemu informacyjnego według
formuły (1).
Teza 1
Dla dwóch kooperujących i rozłącznych
systemów informacyjnych SIK i SIL, dla których:
IK – oznacza zbiór informacji niezbędny dla
prawidłowego działania SIK,
IL – oznacza zbiór informacji niezbędny dla
prawidłowego działania SIL jest spełniony
warunek zapewniający ich interoperacyjność
wtedy, gdy: ∃I F takie, że
(2)
IF ⊆ IK ∩IL, IF ≠ ∅
gdzie:
IF jest zbiorem informacji wspólnych dla SIK
i SIL, niezbędnych do właściwego
funkcjonowania obu tych systemów oraz
∃I E takie, że

IE ⊆ IF ,IE ≠∅
gdzie:
IE jest zbiorem informacji wymienianych

(3)

jest odwzorowaniem zbioru
informacji IE na zbiór ich semantyk Sem,
wspólnych dla obu systemów informacyjnych
SIL i SIK.
MI : I E → sem

Tylko wtedy, kiedy spełnione są równocześnie
zależności (2), (3) i (4) można uznać, że oba
systemy są interoperacyjne. Wtedy bowiem
semantyka informacji wymienianej przez te
systemy
jest
tożsama,
co
warunkuje
przekazywanie pomiędzy nimi tej samej wiedzy
o tym samym podmiocie.

3. Warunek zapewniający
interoperacyjność systemów
informatycznych
System informatyczny stanowi całość lub część
systemu informacyjnego oprzyrządowanego
technologiami informatycznymi. Rozważając
warunek
zapewniający
interoperacyjność
systemów informatycznych przyjęto, że systemy
wymieniają się danymi, będącymi nośnikami
informacji. W tym miejscu nie podlegają
analizie struktury tych danych i metody ich
przesyłania, jak również pozainformatyczne
uwarunkowania realizacji czynności przesyłania
danych 1 . Zakłada się jedynie, że niepodzielna
porcja danych jest efektywnie przekazywana
pomiędzy dwoma, interoperacyjnymi systemami
informatycznymi.
Teza 2
Dla dwóch kooperujących i rozdzielnych
systemów informatycznych SITP i SITQ,
stanowiących techniczną realizację systemów
informacyjnych, odpowiednio: SIK i SIL, dla
których:
1
Na przykład
legislacyjne
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DP – oznacza zbiór danych niezbędny dla
prawidłowego działania SITP,
DQ – oznacza zbiór danych niezbędny dla
prawidłowego działania SITQ
jest spełniony warunek zapewniający ich
interoperacyjność wtedy, gdy:
∃D F takie, że
(5)
D F ⊆ D P ∩ DQ , D F ≠ ∅
gdzie:

DF jest zbiorem danych wspólnych dla SITP
i
SITQ,
niezbędnych
do
właściwego
funkcjonowania obu tych systemów oraz

∃D E takie, że
DE ⊆ DF , DE ≠ ∅

(6)

gdzie:

DE jest zbiorem danych wymienianych przez
SITP i SITQ, niezbędnych do właściwego
funkcjonowania obu tych systemów oraz
∀d P, h , d Q, j ∈ D E MIT (d P, h ) ≡ MIT (d Q, j ) (7)
gdzie:

d P,h jest daną o numerze h (h=1,…,|DE|)
udostępnianą przez SITP i odbieraną przez
SITQ jako d Q, j dla komunikacji w kierunku
od SITP do SITQ albo

d Q, j jest daną o numerze j (j=1,…,|DE|)
udostępnianą przez SITQ i odbieraną przez
SITP jako d P,h dla komunikacji w kierunku
od SITQ do SITP
MIT : DE → sem jest odwzorowaniem zbioru
danych DE na zbiór ich semantyk Sem,
wspólnych dla obu systemów informatycznych
SITP i SITQ.
Dla interoperacyjnych systemów informatycznych kluczowa jest interpretacja danych
przekazywanych pomiędzy systemami, o czym
mowa w formule (7). Interpretacja danych jest
niezbędna dla ustalenia znaczenia informacji,
które są przenoszone przy pomocy tych danych.
Takie rozumowanie stanowi uzasadnienie dla
ustalenia wspólnego zbioru Sem semantyk
informacji dla systemu informacyjnego SI
i semantyk danych dla systemu informatycznego
SIT, stanowiącego techniczną realizację SI.
Należy zauważyć, że spełnienie warunku
przedstawionego w tezie 2 zapewnia interoperacyjność
systemów
informatycznych.
Wynika to przede wszystkim z faktu, że
w rzeczywistej realizacji tej klasy systemów
spełnienie tezy 2 - oprócz odpowiedniego

sformułowania zbiorów wymienianych danych - oznacza zapewnienie skutecznej komunikacji 2
tych systemów. Należy również nadmienić,
zagadnieniem istotnym dla konkretnych
implementacji systemów informatycznych, które
w tym miejscu nie podlega analizie, jest kwestia
powiązań pomiędzy danymi ze zbioru DE
i informacjami ze zbioru IE przy zapewnieniu
spełnienia warunków, określonych w tezach
1 i 2.

4. Niektóre uwarunkowania
realizacji mechanizmów
interoperacyjności
W systemach informatycznych możemy
napotkać
szereg
zagadnień
dotyczących
implementacji skutecznych mechanizmów ich
interoperacyjności. Analizując wybrane czynniki
wpływające
na
zapewnienie
zgodności
semantycznej
danych
przekazywanych
pomiędzy systemami warto skupić się na
znaczeniu syntaktyki tych danych. Już bowiem
na
etapie
projektowania
mechanizmów
interoperacyjności systemów należy stwierdzić,
czy syntaktyka danych mieszczących się
w zbiorze DE
pozwala na dochowanie
warunków sformułowanych w tezie 2.
A zatem, w przypadku dwóch różnych
danych d P,h i d Q, j zgodnie z ich rozumieniem
opisanym w formule (7), możemy mieć do
czynienia z trzema sytuacjami, tj.:
1. pełną zgodnością syntaktyczną tych danych,
2. brakiem ich zgodności syntaktycznej
w stopniu umożliwiającym efektywną
konwersję
pomiędzy
formatami
wymienianych danych,
3. brakiem ich zgodności syntaktycznej,
uniemożliwiającym konwersję formatów
danych.
W pierwszym przypadku dane pomiędzy
systemami są wymieniane w formatach
niezmienionych i dzięki temu nie trzeba ponosić
dodatkowych
nakładów
na
realizację
mechanizmów ich konwersji. Jest to sytuacja
pożądana w czasie realizacji mechanizmów
interoperacyjności systemów informatycznych.
Jedynym
zagadnieniem
do
rozwiązania
pozostaje tutaj kwestia ustalenia wspólnej
semantyki wymienianych danych, zgodnie
z warunkami określonymi w tezie 2.

2

Komunikacja systemów, będąca podstawą dla ich
interoperacyjności nazywana jest interkonnekcyjnością
(ang. interconnectivity).
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W drugim przypadku mamy do czynienia
z sytuacją, w której wymieniane dane mają
różne formaty, ale możliwa jest ich konwersja
bez utraty ich wartości informacyjnej. Dzięki
temu możliwe jest spełnienie wymogów
dochowania wspólnych semantyk danych. Dla
takiego przypadku konieczne jest jednak
zdefiniowanie reguł konwersji danych i funkcji
ich konwersji conv:
conv : D E × R → D E

(8)

gdzie:

DE jest zbiorem danych, zgodnie z jego opisem
w formule (6),
R jest zbiorem reguł konwersji danych ze
zbioru DE w zbiór DE .
Reguły konwersji powinny być opisywane
w postaci algorytmów dla poszczególnych par
danych wymienianych pomiędzy systemami.
W tym miejscu nie analizuje się przykładów
takich algorytmów. Funkcja conv, której
jednym z argumentów jest konkretna reguła
konwersji ma własność jednowartościowości
i odwracalności. Oznacza to, że dana jest zawsze
identycznie przekształcana ze wskazanego
formatu wejściowego na wskazany format
docelowy i równocześnie istnieje odwrotna
reguła konwersji umożliwiająca przywrócenie
formatu sprzed konwersji konkretnej danej.
Własności jednowartościowości funkcji
conv możemy opisać następująco:

(

)

(9)

= d Q, j
∀d P,h ∈ DE ∃! d Q, j ∈ DE : conv d P,h , r hP,,Q
j

gdzie:
jest regułą konwersji z formatu danej
∈
r hP,, Q
j R

d P,h na format danej d Q, j .
Jak wcześniej wspomniano funkcja conv ma
własność odwracalności, co dla zdefiniowanego
warunku (9) oznacza zachodzenie warunku
odwrotnego, zdefiniowanego w (10), tj.:
∀d Q, j ∈ DE ∃!d P,h ∈ DE : conv⎛⎜⎝ d Q, j , rQj,,hP ⎞⎟⎠ = d P,h

(10)
gdzie:

r Qj ,,hP ∈ R jest regułą konwersji z formatu danej

d Q, j na format danej d P, h .
W
powyższym
przypadku,
rzeczywista
realizacja mechanizmów interoperacyjności
powinna
uwzględniać
dodatkowy
koszt
konwersji wymienianych danych.
Trzeci przypadek stanowi przykład
braku możliwości realizacji skutecznych
16

mechanizmów interoperacyjności systemów.
W rozumieniu prowadzonych w tym miejscu
rozważań oznacza to brak wystarczających
przesłanek dla skutecznego przekazywania
danych bez zmiany ich formatu albo brak
możliwości zbudowania dla nich reguł konwersji
i
zdefiniowania
odpowiednich
funkcji
konwersji danych.
Można w tym miejscu podać bardzo częsty
i niezwykle prosty przykład ilustrujący taką
właśnie sytuację. Zastanówmy się zatem, co
może się wydarzyć, kiedy chcemy wymieniać
pomiędzy dwoma rozdzielnymi systemami
informacje o datach zajścia jakichś zdarzeń.
Jeżeli w polu daty wejściowej rok jest
przechowywany w formacie dwupozycyjnym
‘YY’, a w formacie wynikowym jest to postać
czteropozycyjna ‘YYYY’, to mamy za mało
informacji, aby ustalić, którego stulecia dotyczy
konkretna data wejściowa. Mamy tutaj do
czynienia z sytuacją zbyt małych przesłanek ku
temu, aby zbudować skuteczne reguły konwersji
danych. Można jedynie uciec się do wpisywania
na pierwszych dwóch pozycjach daty
wyjściowej ustalonego a’priori oznaczenia
liczbowego konkretnego stulecia. Możemy
zatem
zdefiniować
jedynie
przypadek
szczególny, w którym zachodzi możliwość
spełnienia
warunków
interoperacyjności
systemów. Nie pomniejsza to jednak znaczenia
i nie przeczy prawdziwości rozważań ogólnych,
prowadzonych w tym miejscu.

5. Przykład wdrożenia systemów
interoperacyjnych
W [3] przedstawiono główne założenia
implementacji mechanizmów interoperacyjności
w
polskim
komponencie
Systemu
Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji
Wizowej (SIS/VIS). W roku 2006, na skutek
decyzji po stronie Unii Europejskiej zaistniała
konieczność zapewnienia interoperacyjności
pomiędzy polskimi, wewnętrznymi systemami
pracującymi w standardzie SIS II i europejskim
systemem centralnym, pracującym w standardzie
systemu starszej generacji SIS I+. W wyniku
analizy stanu rzeczy autor niniejszego
opracowania stwierdził wtedy, że dla obu
systemów zachodzą warunki zapewniające ich
interoperacyjność, określone w tezach 1 i 2.
W [3] zostało to sformułowane w postaci
spostrzeżenia i tym, że zbiór komunikatów
z systemu SIS I+ jest podzbiorem komunikatów
z systemu SIS II. Równocześnie część wspólna
zbioru komunikatów z obu systemów, pomimo
różnych nazw ich elementów, posiada

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 3(1) 13-18 (2009)

identyczne znaczenie i jest wystarczająca dla
zachowania pełnej funkcjonalności obu,
kooperujących systemów 3 . Ponadto, obie
generacje systemów można było ze sobą
skomunikować,
ponieważ
zostały
one
zbudowane w podejściu SOA z przesyłaniem
komunikatów w standardzie XML.
W myśl tezy 1, opisując warunki
interoperacyjności dla systemów SI1+ i SI2,
oznaczających odpowiednio: SIS I+ i SIS II,
należy zauważyć, że zachodzi:
(11)
⊂I
I
SI 1+

SI 2

gdzie:
I SI 1+ – oznacza zbiór informacji niezbędny dla
prawidłowego działania SIS I+,
– oznacza zbiór informacji niezbędny dla
I
SI 2

prawidłowego działania SIS II.
Z uwagi na to, że w decyzjach
strategicznych dla uwarunkowań rozszerzenia
strefy Schengen w roku 2007 przyjęto, że zakres
informacyjnych
systemu
SIS
I+
jest
wystarczający, zachodzi warunek (2) dla zbioru
informacji wspólnych dla obu systemów. Można
go zapisać następująco:

∃I F takie, że

przez SIS I+, odbieraną przez SIS II jako
i2, b albo

i2, b jest informacją o numerze b udostępnianą
przez SIS II, odbieraną przez SIS I+, a jako
i1+, a .
W [3] przedstawiono niektóre rozwiązania
przyjęte w czasie implementacji systemów
informatycznych, będących techniczną realizacją
systemów SIS I+ i SIS II, które noszą nazwy
odpowiednio: SISone4ALL i SIS II. W tabeli 2
z [3] pokazano niektóre reguły przekazywania
konkretnych danych w postaci komunikatów
XML. W czasie realizacji mechanizmów
interoperacyjności
w
tzw.
translatorze
przeprowadzono pełną analizę zakresów danych
dla obu systemów, która dowiodła, że:
(15)
DSIT1+ ⊂ DSIT 2
gdzie:

D SIT 1+ – oznacza zbiór danych niezbędny dla
prawidłowego działania SISone4ALL,
D SIT 2 – oznacza zbiór danych niezbędny dla
prawidłowego działania SIS II.

(12)
I F = I SI 1+ , I F ≠ ∅
Podobne uwarunkowania dotyczą zbioru
informacji IE wymienianych przez SIS I+ i SIS
II, niezbędnych do właściwego funkcjonowania
obu tych systemów. A zatem zachodzi warunek
(3) z tezy 1, ponieważ:
I E = I F = I SI1+

(13)

Na podstawie precyzyjnych uwarunkowań
legislacyjnych,
dotyczących
znaczenia
informacji w obu generacjach systemów można
było jednoznacznie zdefiniować znaczenie
przekazywanej informacji z ich wspólnymi
semantykami w zbiorze Sem. A zatem
w opisywanym przypadku warunek (4)
przyjmuje postać:

( )

( )

∀i1+,a , i2,b ∈ I E : MI i1+,a ≡ MI i2,b

(14)

gdzie:

3

i1+, a jest informacją o numerze a udostępnianą

Interoperacyjność została tutaj zapewniona poprzez
implementację modułu tzw. translatora, o którym więcej
w [3]

oraz, że w tym przypadku
D F = D SIT1+ , D F ≠ ∅ ,
D E = D F = D SIT1+

(16)

Dzięki jednoznacznemu zdefiniowaniu zbioru
Sem dla obu generacji systemów i ustaleniu
przypisania
komunikatów
przesyłanych
i odbieranych pomiędzy oboma systemami,
możliwe było dotrzymanie reguły:

∀d1+,h , d 2, j ∈ D E :

(17)

⎛
⎞
⎛
⎞
MIT ⎜ d 1+,h ⎟ ≡ MIT ⎜ d 2, j ⎟
⎝
⎠
⎝
⎠

gdzie:

d1+, h jest daną o numerze h udostępnianą przez
SIT1+, odbieraną przez, jako d 2, j albo

d 2, j daną o numerze j udostępnianą przez
SIT2 , a odbieraną przez SIT1+ jako, d1+, h
SIT1+ - jest techniczną realizacją systemu
informacyjnego SIS generacji I+, zwaną
SISone4ALL,
SIT2 - jest techniczną realizacją systemu
informacyjnego SIS generacji II, zwaną
SIS II.
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Należy nadmienić, że dla wszystkich formatów
zestawów danych wymienianych pomiędzy
systemami możliwe również było ich
przenoszenie
wprost
lub
zbudowanie
efektywnych reguł ich konwersji. Dodatkowym
problemem, który również musiał być
skutecznie rozwiązany i jest szerzej opisany
w [3] była kwestia zapewnienia skutecznej
komunikacji obu systemów. Zasadnicza trudność
polegała na tym, że SISone4ALL pracuje
wyłącznie w trybie komunikacji synchronicznej,
natomiast SIS II zarówno w trybie
synchronicznym, jak i asynchronicznym.
Reasumując, biorąc pod uwagę założenia
na techniczną realizację systemów SIS/VIS oraz
potwierdzoną skuteczność współdziałania obu
generacji
systemów
można
stwierdzić,
że spełnienie warunków (11-17) okazało się
wystarczające
dla
zapewnienia
interoperacyjności obu generacji systemów SIS/VIS.
To z kolei w praktyce dowodzi słuszności
tez 1 i 2.

[4]

[5]
[6]

[7]
[8]

6. Podsumowanie, kierunki dalszych
prac
W niniejszym opracowaniu przedstawiono
dyskusję niektórych warunków zapewniających
interoperacyjność systemów informacyjnych
i informatycznych, a także jeden z przykładów
wdrożeń
systemów,
dla
których
interoperacyjność była kluczowym warunkiem
powodzenia.
W dalszych badaniach będą podejmowane
działania zmierzające do dowiedzenia słuszności
i kompletności tez 1 i 2 na przykładach innych
wdrożeń rozwiązań interoperacyjnych. Będą
również prowadzone dalsze prace dotyczące
istotnych uwarunkowań interoperacyjności
systemów informacyjnych i informatycznych,
a także rekomendacji dotyczących wdrażania
konkretnych
rozwiązań
technicznych
niezbędnych dla zapewnienia interoperacyjności
tej klasy systemów.
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Wykorzystanie modeli ontologicznych na potrzeby budowy
wspólnego obrazu pola walki
M. CHMIELEWSKI
e-mail: mchmielewski@wat.edu.pl
Instytut Systemów Informatycznych
Wydział Cybernetyki WAT
ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
Fuzja danych i jej zastosowanie do konstrukcji wspólnego obrazu operacyjnego była traktowana jako
poboczny element wykorzystywany w procedurach decyzyjnych. Praca ta prezentuje metodę integracji
odrębnych obszarów danych pochodzących z pola walki z wykorzystaniem ontologii, mechanizmów
wnioskujących.. Opisywane podejście pozwala na organizację i filtrowanie danych bazujących na modelu
semantycznym z wykorzystaniem predefiniowanych mechanizmów dedykowanych różnym poziomom
dowodzenia oraz typom operacji. Połączenie reprezentacji semantycznej danych, mechanizmów języka
zapytań SPARQL oraz środowiska GIS, pozwoliły na wytworzenie rozszerzalnych mechanizmów prezentacji
informacji pola walki budujących jednolity obraz operacyjny pola walki (ang. Common Operational Picture).
Publikowane w pracy wyniki uwzględniają analizę wojskowych standardów reprezentacji danych
wykorzystywanych w badaniach. Bazując na przeglądzie dostępnych narzędzi i metod dedykowanych tej
dziedzinie zaproponowana została bazowa ontologia wykorzystana do reprezentacji aktualnego scenariusza
przestrzeni walki, wypełniona danymi geograficznymi oraz danymi dla algorytmów wspomagania dowodzenia.
Artykuł zawiera opis wytworzonego podsystemu GIS wykorzystującego mechanizmy semantyczne
wykorzystujące zewnętrzne heterogeniczne źródła Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia.
Keywords: modele semantyczne, GIS, ontologia, systemy wspomagania decyzji, ZSD

1. Wprowadzenie
Operacje
sieciocentryczne
nazywane
w
nomenklaturze USA - Network Centric Warfare
lub NATO - Network Enabled Capability są
głównym strumieniem badań determinującym
przyszłe trendy na polu walki wykorzystujące
najnowsze techniki rozproszonego przetwarzania
informacji
dostarczanej
dowódcom
na
wszystkich szczeblach dowodzenia. Artykuł
prezentuje warstwową architekturę bazującą na
idei SOA (ang. Service Oriented Architecture)
oraz wytworzony z jej wykorzystaniem prototyp
środowiska
badawczego
demonstrującego
mechanizmy semantyczne i wytworzony z ich
wykorzystaniem jednolity obraz przestrzeni
walki w ramach COP. Jednym z głównych
wymagań, stawianych przed zbudowanym
narzędziem
było
dostarczenie
warstwy
integrującej dane pochodzące z heterogenicznych źródeł systemów klasy C4I
egzystujących w Siłach Zbrojnych RP
dedykowanych poszczególnym rodzajom wojsk.
Ujednolicenie
wojskowych
standardów
symboliki operacyjnej (Std2525, App6A),
komunikatów i meldunków (NFFI, ADatP3) jak
również modeli domenowych JC3IEDM, miało
bezpośredni wpływ na potrzebę opracowania

transformacji i interpretacji danych opisywanych
w tych standardach.

2. Definicje wykorzystywane
w operacjach sieciocentrycznych
Operacje sieciocentryczne (ang. Network
Centric Warefare) to termin opisujący wojskową
doktrynę lub teorię prowadzenia działań
zbrojnych opracowaną w Ministerstwie Obrony
USA. Idea ta oparta została na osiągnięciu
przewagi informacyjnej dzięki zastosowaniu
zaawansowanych
technik
przetwarzania
informacji, które pozwalają na efektywną
dystrybucję
danych
w
rozproszonym
geograficznie środowisku. Technologia ta
w połączeniu z procesami organizacyjnymi,
ludźmi dostarcza nowe formy dowodzenia.
NCW zakłada wykorzystanie następujących
elementów:
1. Wydajnych
mechanizmów sieciowych
znacząco
usprawniających
przepływy
informacyjne
oraz
zwiększających
własności
współdzielenia
informacji
w systemie dowodzenia;
2. Współdzielenia
informacji
rozszerzającego
jakość
przesyłanych
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3.

informacji i w rezultacie zwiększającego
świadomość sytuacyjną przestrzeni walki;
Współdzielenie świadomości sytuacyjnej
pozwalającej
zwiększyć
efektywność
komunikacji pomiędzy sensorami, aktorami
i centrami dowodzenia, dostarczając samosynchronizacji oraz usprawniając procesy
podejmowania decyzji co bezpośrednio
wpływa na wyniki prowadzonej operacji.

Opisywana doktryna walki definiuje szereg
koncepcji
związanych
z
przepływem
informacyjnym
wykorzystywanym
w
procedurach
wsparcia
decyzji.
Takimi
produktami są świadomość sytuacyjna (ang.
Situation Awareness) oraz jednolity obraz
operacyjny (ang. Common Operational Picture).
Oba te terminy są ściśle ze sobą związane ze
względu na ich główny cel – opis domeny
przestrzeni walki.
Świadomość Sytuacyjna (SAW) może być
definiowana jako umiejętność postrzegania
elementów
zdefiniowanego
środowiska
z uwzględnieniem wymiaru czasu i przestrzeni,
oraz predykcji ich stanu w bliskiej perspektywie.
SAW wiążę percepcję i środowisko poprzez
definicję dynamicznych procesów w tym
przypadku
związanych
bezpośrednio
z wojskowymi systemami dowodzenia.
Świadomość sytuacyjna jak zostało to już
wcześniej opisane, jest osiągana jako
konsekwencja funkcjonalności systemów klasy
C4I, których jednym z zadań jest pozyskiwanie
aktualnych
danych
z
pola
walki
w sformalizowanej postaci. SAW budowana jest
w umysłach decydentów jako konsekwencja
strumienia napływających informacji, posiadanej
wiedzy na temat sztuki operacyjnej oraz
logicznego myślenia. Kombinacja tych trzech
elementów pozwala na trafną ocenę zastanej
sytuacji decyzyjnej. Temu celowi również został
podporządkowany zbudowany model pola walki,
którego opis dziedziny działań militarnych
zakłada definicje semantyki (interpretacji)
zależności
pomiędzy
poszczególnymi
elementami, pozwalający na ich klasyfikację
a
tym
samym
aplikację
elementów
wnioskowania bazujących na formalizmach
logiki opisowej.
Głównym celem usługi COP jest
dostarczenie
centrom
dowodzenia
elementarnych
wskazówek,
przesłanek
dotyczących
przydzielonego
im
rejonu
odpowiedzialności – AOR (ang. Area of
Responsibility) oraz zainteresowania – AOI
(ang. Area of Interest).
Zasadnicze wymagania dla COP zostały
sformułowane w [4], gdzie jego postać
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utożsamiana jest z usługą lub zbiorem usług
dostarczających:
⎯ Kolekcję rozpoznanych obrazów (ang.
recognized pictures);
⎯ Fuzję i korelację danych w ramach
rozpoznanych “obrazów” pola walki ;
⎯ Wsparcie aktualnego jednolitego obrazu
przestrzeni walki zawierającego elementy:
o RAP (Recognised Air Picture);
o RMP (Recognised Maritime Picture);
o RGP (Recognised Ground Picture);
o RLP (Recognised Logistics Picture);
o Informacji wywiadowczej;
o Procedur wsparcia decyzji;
Common Operational Picture wykorzystuje
usługi GIS bazujące na standardowych źródłach
danych, wspomaganych przez funkcje graficzne
i wsparcia decyzji. Aktualne trendy budowy SI
zakładające konstrukcję systemów zgodnie
z ideą SOA (ang. Service Oriented Architecture)
zainicjowały
jej
zastosowanie,
również
w budowie środowisk dedykowanych COP,
dostarczając standard opisu usług, mechanizmy
udostępniania i odnajdywania usług, włącznie
z
zastosowaniem
technologii
opisu
semantycznego np. WSMO (ang. Web Services
Modelling Ontology).
Biorąc pod uwagę
aktualny stan badań NATO w tej dziedzinie
wymagania dla narzędzi dedykowanych usłudze
COP są stale aktualizowane i rozszerzane.
Przestrzeń walki jest zwykle postrzegana
jako
kolekcja
danych
możliwych
do
zobrazowania i wykorzystania w ramach
systemów wsparcia dowodzenia. Bogactwo
dziedziny przestrzeni walki i jej specyfika
wymusza, wykorzystanie odrębnych perspektyw
związanych z rodzajami sił zbrojnych – siły
lądowe, morskie i powietrzne. Problemy
związane z osiąganiem percepcji aktualnej
sytuacji i tym samym budowania COP,
podlegają ewolucji zmuszając do wytwarzania
nowych pojęć, wskazując potrzeby przezwyciężania ograniczeń technicznych w budowanych
sfederowanych
rozproszonych
systemach czasu rzeczywistego.

3. Modelowanie semantyki
W latach siedemdziesiątych, zbudowano
podstawy dwóch nurtów reprezentacji wiedzy:
jeden oparty na formalizmach logiki (logiki
pierwszego rzędu) dalej rozwijający się jako
narzędzie wykorzystujące rachunek predykatów
stosowany
do
uchwycenia
zależności
modelowanego świata, oraz druga całkiem
odrębna forma wykorzystująca podejście
niesformalizowane z reguły opierane na
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pojęciach
poznawczych
np.
strukturach
sieciowych lub reprezentacjach regułowych
(sieci semantyczne, ramowa reprezentacja
wiedzy). Zaproponowane modele wymagały
zastosowania formalnego aparatu wnioskującego
podobnego do logiki pierwszego rzędu,
posiadającego
ugruntowane
podstawy
teoretyczne oraz opracowane mechanizmy ich
wykorzystania do rozwiązywania ogólnych
problemów definiowanych w tym języku.
Podejście wykorzystujące logiki formalne,
korzystające z reguły z rachunku predykatów
logiki pierwszego rzędu oraz specjalizowanych
algorytmów dowodzenia twierdzeń (Modus
Ponens, Refutation & Resolution)[6] dostarczają
wprost
zaimplementowanych
metod
wnioskowania w zbudowanej bazie wiedzy .
Modelowanie dziedziny z wykorzystaniem
sieci semantycznych zakłada budowanie modelu
pojęć podstawowych, a następnie definicję
pozostałych pojęć na zasadzie asocjacji
z pojęciami już istniejącymi. W ten sposób
wprowadza się pojęcia podstawowe (aksjomaty)
oraz pojęcia definiowane. Różnica w ich
postrzeganiu polega na tym, iż automaty (agenty
programowe) przetwarzające takie struktury
korzystają bezpośrednio z relacji jako jedynego
sposobu
identyfikowania
semantyki
przesyłanych komunikatów, co diametralnie
różni te mechanizmy od percepcji ludzkiej
i definicji tekstowych (adnotacji).
Technologie Semantic Web [17] wskazują
kierunek zmian reprezentacji i przetwarzania
danych dostarczając nowe języki opisu meta
danych oraz specjalizowane narzędzia zapytań
oraz wnioskowania. Dla zasobów wielkiej skali
meta dane mogą występować na dwóch
poziomach: opisując dokument, stronę WWW
lub elementy dokumentu (atrybuty) dotyczące
miejsca wytworzenia, autora itd.
Oba
przytoczone przypadki prezentują istotny
element – różnice pomiędzy poziomem
semantyki, w opisie dokumentu. Główną
przyczyną wprowadzenia tego typu języków, był
niedostateczny często nadużywany opis danych
w sieci Internet wykorzystujący język HTML.
Model semantyczny potrafi usprawnić
postać prezentacji danych i przygotować go do
automatycznego przetwarzania. Mechanizmy
poszukiwania wykorzystujące specjalizowane
algorytmy grafowe, oferują dodatkowo złożone
operacje takie jak łączenie źródeł danych,
wykluczanie redundancji i konfliktów danych,
dodatkowo wspierając techniki agregacji.
Opracowany model reprezentacji semantycznej
zakłada koncepcję zdań składających się z trójek
reprezentujących zasoby oraz dane je opisujące.

Taka budowa identyfikuje wyrażenia podmiotorzeczenie-dopełnienie (ang. subject-predicateobject), gdzie podmiot utożsamiany jest
z opisywanym zasobem, orzeczenie cechuje
zasób lub wyraża pewien związek pomiędzy
podmiotem oraz dopełnieniem. Konstrukcja
modelu w takim przypadku opiera się raczej na
opisie instancji bez wyraźnych cech ich
klasyfikacji, co przyczyniło się dalej do
zdefiniowania dedykowanego języka RDFS
pozwalającego na uzupełnienie reprezentacji
o model pojęć. Model pojęć – domeny już
bezpośrednio reprezentuje ontologia, której
celem jest wskazanie zależności między
pojęciami
oraz
definicje
klas
przez
wykorzystanie konstruktorów logiki opisowej.
Badania nad aparatem formalnym logiki
opisowej wpłynęły bezpośrednio na rozszerzenie
języka opisu ontologii, który ewoluował
z konstrukcji RDFS poprzez DAML+OIL do
standardu języka OWL [14] dostarczającego
zarówno wsparcie mechanizmów wnioskujących
jak i wystarczającą ekspresję definicji.
Podstawowymi założeniami standardu OWL
było zbudowanie języka modelowania opartego
na swoim prekursorze RDF umożliwiającego
posługiwanie się formalizmami DL.

Rys. 1. Przykładowa reprezentacja danych w postaci
RDF i uproszczona ontologia RDFS

Rozważając
modele
semantyczne
i dedykowane języki opisu, projektowane
mechanizmy
wnioskujące
bazują
na
dedykowanych algorytmach logiki opisowej np.
algorytm Tableux [10] ewentualnie transformacji ich konstrukcji do postaci logiki
pierwszego rzędu [11]. Wiele prac dodatkowo
rozróżnia
użyteczność
przetwarzania
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samych struktur RDF z wykorzystaniem
specjalizowanych algorytmów grafowych [12]
(wyszukiwanie ekstremalnych ścieżek w grafie,
identyfikacja podobieństw grafów, analiza
ilościowa grafów ważonych itd.). Biorąc pod
uwagę strukturę reprezentacji wiedzy budowanie
nowej wiedzy może być postrzeganie jako
dołączanie nowych wierzchołków do grafu oraz
wiązanie ich z istniejącymi wierzchołami,
krawędziami
reprezentującymi
związki.
Mechanizm wnioskowania z wykorzystaniem
RDF może w uproszczeniu być prezentowany
jako:
Subject

•

Predicate

Object

Wprowadzone wyrażenia (asserted triples):
kpt. A.Kowalski
kpt. A.Kowalski
2113_kzmech

•

rdf:Type
commands
rdf:Type

‘Person’
2113_kzmech
‘Unit’

Reguła wnioskowania:
?person
?person
?unit

rdf:Type
commands
rdf:Type

‘Person’
?unit
‘Unit’

?person

rdf:Type

‘Commander’

⇒
•

Wywnioskowany fakt (Inferred triple):
kpt. A.Kowalski

rdf:Type

‘Commander’

Wykorzystanie semantycznych meta danych
jest niezmiernie ważne, również ze względu na
integrację informacji pochodzących z heterogenicznych
źródeł.
Dane
pochodzące
z odrębnych systemów, w przypadku systemów
wojskowych, również różnej specyfiki systemów
cechują się odrębną terminologią często
wykorzystywaną do opisu tej samej przestrzeni.
Tworzenie mapowań pomiędzy odrębnymi
schematami pozwala opracować wspólny model,
umożliwiający zapewnienie interoperacyjności
procesów wymieniany danych.
Modelowanie ontologi [1] korzysta
z założenia pochodzącego z logiki formalnej
Open World Assumption, które identyfikuje
niekompletność informacji jako odrębną wartość
różną od prawdy lub fałszu. W przeciwieństwie
do założenia Closed World Assumption, gdzie
każde wyrażenie, które jest nieznane jest
z założenia fałszywe. Oba założenia przekładają
się na definicję negacji oraz formułowanie bazy
wiedzy i jej monotoniczność. Założenie CWA
wymusza kompletność modelu, przez co
operator negacji kojarzony jest z „negation-as-afailure”. Ontologie bazując na formalizmach
logiki opisowej będącej podzbiorem logiki
pierwszego rzędu, definiują zdania logiki
korzystając z konstruktorów klas-pojęć.
22

4. Zastosowana metodyka budowy
ontologii
Głównym rdzeniem opisywanego narzędzia jest
ontologia przestrzeni walki i mechanizmy jej
użycia.
Każda
metodyka:
strukturalna,
obiektowa,
procesowa
posiada
dobrze
zdefiniowane język oraz podejście projektowe.
Modelowanie z wykorzystaniem ontologii
jest
relatywnie
nowym
procesem,
zapoczątkowanym równolegle z budową
języków opisu semantycznego oraz narzędzi
wspomagania wytwarzania takich modeli.
Powstające oprogramowanie do modelowania
ontologii definiuje oraz ulepsza dostępne metody
budowania semantyki.
Biorąc pod uwagę rezultaty tych badań
i identyfikując podobieństwa metod proces
modelowania ontologii składa się z:
1. Definicji analizowanej dziedziny oraz
określenia granic modelowania;
2. Analiza istniejących, dostępnych modeli
ontologicznych analizowanej dziedziny
oraz
weryfikacja
możliwości
ich
wykorzystania;
3. Definicja
elementarnych
abstrakcji
pochodzących z analizowanej dziedziny –
budowa listy kluczowych pojęć
4. Modelowanie taksonomii pojęć – definicja
klas i ich hierarchii;
5. Modelowanie
właściwości
klas
–
identyfikacja właściwości klas (definicja
domeny i zakresu);
6. Definicja ograniczeń dla właściwości –
odrębnie dla właściwości obiektowych
i typów danych;
7. Identyfikacja instancji i ich klasyfikacja
w drzewie taksonomicznym.
Projektowanie
ontologii
dedykowanej
narzędziom COP uwzględniało wykorzystanie
mechanizmów
zobrazowania
mapowego
i zasilania z heterogenicznych źródeł systemów
C4I dostępnych w Siłach Zbrojnych RP.
Zunifikowany Model Ontologii Przestrzeni
Walki – (ang. Unified Battlespace Ontology
Model - UBOM) jest wytworzoną autorską
ontologią bazującą na:
ontologii wytworzonej na podstawie
modelu JC3IEDM będącego wynikiem
kilkuletnich prac skupiających producentów
systemów
wspomagania
dowodzenia,
opisującego szerokie spectrum operacji
wojskowych;
ontologii symboliki standardów Std2525
oraz
App6A
wykorzystywanej
do
odwzorowania na mapie sytuacji bojowej.
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Wytypowanie
powyższych
modeli
uzasadnione jest z dwóch powodów; oba oferują
zbieżny opis modelowanej dziedziny stosując
diametralnie różną ekspresję, która w JC3
przekłada się przede wszystkim na możliwość
reprezentacji danych raportujących poszczególne
elementy wyróżnione w przestrzeni walki,
natomiast w przypadku standardów symboliki
nacisk został położony na zbudowanie
taksonomii elementów pola walki oraz
wskazanie
zunifikowanego
sposobu
ich
kodowania.
Drugi
powód
bazuje
na
praktycznym aspekcie zakładającym referencyjność przedstawionych modeli, które dzięki
pracom
organizacji
wojskowych
oraz
standaryzacji w ramach NATO stały się
platformą dla pozostałych modeli. Przykładem
jest sam standard JC3 wykorzystujący elementy
semantyki App6A jak również standard NFFI
(ang. NATO Friendly Force Interface),
w którym dane dotyczące typu jednostki lub
sprzętu bezpośrednio wyrażane są przy użyciu
15 znakowego kodu App6A. Zunifikowany
model JC3 pozwala na reprezentację szerokiego
zakresu informacyjnego dotyczącego jednostek,
obiektów, sprzętu, organizacji w ramach działań
zbrojnych i kryzysowych. Bogactwo tego opisu
jest niewątpliwą zaletą modelu, jednak jego
przetworzenie do postaci ontologii zgodnie
z nabytymi doświadczeniami [2], [3] powinno
odbywać z uwzględnieniem zasad ekspresji
logiki opisowej, tak by wytworzony produkt był
użyteczny do przetwarzania przez automaty
(posiadał cechy wnioskowania), a nie jedynie
wykorzystywał język opisu ontologii.

5. Konstrukcja modelu i jego
własności
Wyniki pracy nad transformacją modelu
JC3IEDM [3] pokazują, iż przekształcenie
samego modelu relacyjnego do postaci modelu
ontologicznego nie jest jedynie transformacją
struktur
relacyjnych
i
ich
opisem
w języku OWL. Doświadczenia wskazują, iż
automatyzacja
przekształcenia
struktur
obiektowo-relacyjnych dla modelu, nie jest
w stanie reprezentować pełnej ekspresji JC3.
Najcenniejsze elementy - relacje oraz pojęcia
tego opisu reprezentowane są w postaci typów
wyliczeniowych (domen, wartości domenowych
oraz reguł ich wiązania – reguł biznesowych).
Reguły transformacji zostały opracowane dla
podstawowych
elementów
ontologii
dotyczących pojęć oraz głównych relacji jawnie
zadeklarowanych w modelu relacyjnym.
Wykorzystanie metamodelu JC3 MIRD [9]

pozwoliło dodatkowo na uproszczenie procedury
odrzucenia tych elementów, które wynikają
z samej specyfiki modelu relacyjnego (klucze
podstawowe, klucze obce, itd). Bazując na meta
modelu konstruowane zapytania dotyczą encji,
ich atrybutów, wyróżnionych relacji liczności
(ang. cardinality relationships) oraz relacji
nadtyp/podtyp. Szczegółowe reguły transformacji oraz uzasadnienie ich wyboru
zamieszczone zostało w pracach [3],[2].
Dobór
reguł
transformacji
modelu
relacyjnego do modelu semantycznego, miał
w głównej mierze na celu zidentyfikowanie:
•
głównych
jednoznacznych
zasad
transformacji
elementów
modelu
relacyjnego do modelu semantycznego;
•
identyfikacji elementów nadmiarowych
modelu relacyjnego, które są związane
z fizyczną reprezentacją modelu, a nie
zawartością merytoryczną;
•
określenia jednolitych zasad nazewnictwa
elementów modelu semantycznego i ich
związku z elementami modelu relacyjnego;
•
budowy
dodatkowych
mechanizmów
weryfikacji reguł biznesowych (ang.
Busines Rules), dotyczących poprawnych kombinacji wartości atrybutów,
właściwości
przechowywanych
w
elementach modelu, zastosowanie konstruktorów klas logiki opisowej lub reguł
SWRL;
•
określenie
optymalnego
zakresu
przekształcanego modelu JC3 IEDM
uwzględniającego
maksymalną
ekspresyjność modelu, biorąc pod uwagę
kompaktową jego wielkość i wydajność
przetwarzania.
Wszystkie powyższe elementy wymusiły
opracowanie mechanizmu, który zapewni
zbudowanie bazowej ontologi (zawierającej
odwzorowanie istotnych elementów zawartych
w meta modelu encji, atrybutów, związków,
relacji dziedziczenia). Przekształcenie tych
elementów zapewnia bazowe odwzorowanie JC3
IEDM w podstawowym zakresie. Największe
napotkane problemy dotyczyły domen oraz
wartości domenowych, czyli odpowiedników
typów wyliczeniowych dla zdefiniowanych
atrybutów w encjach. Liczebność wartości
typów wyliczeniowych jest bardzo duża
i wpływa na radykalny rozrost modelu
z szacunkowych 200kB do ponad 100MB. Tak
zbudowana terminologiczna baza wiedzy
(TBox) nie uwzględniająca instancji (ABox), już
na wstępie, może dyskwalifikować jej
wykorzystanie
w
ramach
budowanego
środowiska
przetwarzania
semantycznego.
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W tym celu rozszerzono podejście do
generowania
ontologii,
polegające
na
zbudowaniu usługi dynamicznego rozszerzania
wymaganych elementów modelu JC3 IEDM na
żądanie i dołączanie wygenerowanych części
ontologii do egzystującej bazowej ontologii JC3
IEDEM. Taki zabieg pozwala na znaczne
ograniczenie rozmiarów modelu oraz dobieranie
w zależności od wywoływanych usług zakresu
przechowywanych w ontologii danych. Należy
przy tym zwrócić, uwagę że zintegrowany model
ontologiczny przede wszystkim rozgraniczany
jest na 2 główne składowe TBox oraz ABox
wyraźnie rozróżniające pochodzenie składowych
elementów. TBox to odwzorowanie meta danych
a ABox to przede wszystkim instancje danych
pozyskiwane od producentów usług [1].

typów danych atrybutów (domen wartości) oraz
relacji by następnie te elementy posłużyły
bezpośrednio
do
wytwarzania
modelu
ontologicznego lub uzupełniały ten model
o odpowiednie adnotacje.
W trakcie generowania ontologii napotkano
na wiele problemów wydajnościowych, które
spowodowane były wielkością wymaganej
pamięci potrzebnej do reprezentacji budowanych
struktur grafowych. W ramach zmniejszenia
liczby generowanych elementów modelu, nie
wpływających
na
jego
siłę
ekspresji,
zaproponowano w pracy przegląd głównych
elementów modelu i uwzględnienie przede
wszystkim tych encji, które uważane są za
główne składowe modelu oraz reprezentują
pośrednie związki pomiędzy głównymi encjami
modelu. Wytypowane encje pozwalają na
specjalizację semantyki modelu przez co
ograniczają jego rozmiar, tym samym
umożliwiając rzeczywiste jego wykorzystanie
w budowanych mechanizmach semantycznych.
Wielokrotny proces generowania ontologii
UBOM wynikał z dynamicznego dobierania
reguł transformacji i weryfikacji poprawności
uzyskanego modelu która weryfikowana była
z wykorzystaniem narzędzia Protege oraz
rozszerzeń
środowiska
(mechanizmów
wnioskujących) Pallet.
Zbudowana ontologia uwzględnia zarówno
dobre jak i złe strony modelu JC3IEDM, a więc
jego szeroką ekspresję oraz dużą liczbę jego
elementów. W obecnej wersji modelu 3.1b
zawiera on:
•
encji - 290
•
atrybutów - 1594
•
domen (typów wyliczeniowych) – 533
•
wartości domenowych – 12409
•
związków (asocjacji) - 259
•
związków dziedziczenia – 166

6. Architektura semantycznego
narzędzia integracji danych

Rys. 2. Algorytm transformacji relacyjnego modelu
JC3 do ontologi [3]

Wykorzystując mechanizmy ekstrakcji
danych z postaci relacyjnej, transformowane są
wstępnie do postaci obiektowej oraz podlegają
walidacji rekurencyjnej. Należy zwrócić uwagę,
że algorytm transformacji wykorzystuje możliwe
wszystkie dane na temat encji, ich atrybutów,
24

Kolejnym etapem pracy było zbudowanie
narzędzia pozwalającego na przetwarzanie
ontologii, w celu zaprezentowania cech tej
reprezentacji wiedzy w systemach wspomagania
decyzji. Opracowane środowisko zostało
wytworzone jako monolit bazujący na
technologii Java rozszerzonej popularnymi
narzędziami
OpenSource
w
zakresie
przetwarzania semantycznego oraz narzędzi
wizualizacji GIS. Taka konstrukcja pozwoliła
osiągnąć maksymalną elastyczność rozszerzania
i
dostrajania
głównych
komponentów
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oprogramowania, jednocześnie zapewniając
maksymalną przeźroczystość kodu.
Głównym problemem we wstępnym etapie
projektowania demonstratora, okazało się
wskazanie wiodącej technologii i narzędzia jako
platformy integracji całego środowiska, którym
w tym przypadku stał się standard OSGi
i zaimplementowane z jego wykorzystaniem
narzędzie modelowania ontologii Protégé.
Szkielet
OSGi
dostarcza
platformy
rozszerzającej właściwości rdzennej Javy
w
kierunku
środowisk
budowanych
z komponentów i ukierunkowanych na
architekturę SOA. Aplikacje oraz składniki
wytwarzane w OSGi, dostarczane są w postaci
paczek (ang. bundle) gotowych do wykonania
w działającym środowisku, pozwalając tym
samym na zdalną instalację, uruchomienie,
zatrzymanie usług, aktualizację oraz deinstalację
bez konieczności powtórnego uruchomienia
całego środowiska. Szkielet zajmuje się
problemami
wersjonowania
bibliotek
składowych (JAR), wprowadzając dodatkowo
ujednolicony
i sztywny model zarządzania cyklem
oprogramowania.
OSGi
wykorzystuje
doświadczenia pozostałych reprezentantów
architektury SOA (CORBA, RMI, UDDI),
definiując własny standard rejestru usług,
pozwalający paczkom na wykrywanie zmian
zachodzących w środowisku oraz zapewniający
mechanizmy adaptacji do tych zmian.
Rdzeniem
wytworzonego
prototypu
semantycznego narzędzia COP jest środowisko
Protégé, będące narzędziem modelowania
ontologi i szybkiego prototypowania, jak
również szkieletem system zarządzania wiedzą
dostarczającego środowisko uruchomieniowe
komponentów OSGi. Warstwowa konstrukcja
narzędzia umożliwia dodatkowo integrację
danych z heterogenicznych źródeł bazując na
serwisach webowych [3]. Podsystem migracji
i integracji danych został dostarczony jako zbiór
usług dedykowanych poszczególnym źródłom
informacji o polu walki, uwzględniając również
formę dostępu dla systemów mobilnych.
Rozwiązanie
to
zostało
przetestowane
uwzględniając implementację usług w technologii Java oraz .NET, zapewniając możliwość
integracji dowolnych systemów w Siłach
Zbrojnych RP: Kolorado, Szaftan dla Wojsk
Lądowych, Łeba-MCCIS dla Marynarki
Wojennej oraz Dunaj, Podbiał dla Sił
Powietrznych. Dane gromadzone i zapisywane
w poszczególnych federatach są przechowywane
w różnej formie syntaktycznej, ale również
i semantycznej. Zwrócić należy przy tym uwagę

że ZSD udostępniają również specjalizowane
mechanizmy
ekstrakcji
tych
danych.
Wytworzone oprogramowanie wykorzystywane
do migracji danych, opiera się w głównej mierze
na Apache Axis API. Dostarczony mechanizm
wykorzystywany
jest
do
pobierania
rzeczywistych danych z relacyjnych oraz
obiektowych źródeł, udostępniając warstwę
integracji w postaci serwera migracji danych
korzystającego z modeli semantycznych
w procesie klasyfikacji. Zaletą demonstratora
jest wykorzystanie opisu XML reprezentującego
migrowane dane opakowane protokołem SOAP.
Budowa taka pozwoliła na przesunięcie logiki
przetwarzania
na
stronę
kliencką,
co
uniezależnia i uelastycznia usługi migracyjne po
stronie systemów macierzystych.

Rys. 3. Architektura ontologicznego narzędzia fuzji
danych, zawierająca wtyczki środowiska Protégé
oraz warstwę integracji biblioteki JENA

Opracowane
środowisko
korzystając
z platformy Protégé [20] dostarcza z jednej
strony narzędzie modelowania i przetwarzania
ontologi
(filtrowanie,
wizualizacja,
wnioskowanie) z drugiej strony warstwę
pośrednią (implementacja OSGi) pozwalającą
integrować poszczególne elementy składowe
środowiska:
1. OpenMap [18] – otwarty szkielet GIS
wykorzystywany
do
przetwarzania
standardów map cyfrowych CADRG,
DTED, VPF na potrzeby klasycznej
wizualizacji 2d sytuacji bojowej;
2. NASA WorldWind [19] – zestaw narzędzi
ukierunkowanych na wizualizację 3d
uwzględniającą zasilanie danymi serwerów
WMS
i
dostarczane
satelitarnych
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podkładów
wysokiej
rozdzielczości
z
uwzględnieniem
specjalizowanego
modelu wysokościowego;
3. JENA Semantic Framework [21] –
oprogramowanie dedykowane przetwarzaniu
modeli semantycznych zapisanych w postaci
RDF, RDFS, DAML oraz OWL, wspierającego
język zapytań semantycznych SPARQL,
mechanizmy wnioskujące oraz mechanizmy
składowania grafów;
4. JESS Rules [23] – środowisko
regułowych
mechanizmów
wnioskujących
(logiki
pierwszego
rzędu)
rozszerzające
algorytm Rete oraz uwzględniających formę
semantyczną opisu wiedzy. Narzędzie dostarcza
również rozbudowanego języka skryptowego.
5. Shrimp Visualization Toolkit [22] –
narzędzie będące implementacją algorytmu
wizualizacji dużych źródeł danych w formie
graficznej wykorzystywane do prezentacji
elementów ontologi (konstruktorów klas oraz
właściwości)
i
grafów
semantycznych
zaimplementowane bezpośrednio jako element
środowiska Protégé - Jambalaya.

Dostarczane funkcje demonstratora zostały
podzielone na cztery składowe podsystemy:
1. Podsystem
migracji
danych
–
–
odpowiedzialny
za
migrację
z wybranych systemów C4I modeli
relacyjnych oraz obiektowych i ich
transformację do postaci ontologicznej
z wykorzystaniem web serwisów oraz
reprezentacji XML;
2. Podsystem przetwarzania modelu –
– odpowiedzialny za transformację
modeli oraz ich analizę, implementując
procedury
mechanizmów
zapytań
semantycznych SPARQL, łączenia
modeli oraz wnioskowania;
3. Podsystem renderowania GIS –
– wizualizujący obraz operacyjny
z wykorzystaniem wybranych narzędzi,
bibliotek GIS;
4. Podsystem
wizualizacji
modeli
ontologicznych
–
dostarczający
mechanizmy
wizualizacji
struktur
grafowych
z
wyszczególnieniem
definiowanych filtrów;
W ramach analizy operacji wojskowych
uwzględniających specyfikę poszczególnych
wymiarów – opracowano element składowe
przestrzeni walki – lądowy, powietrzny, morski.
Demonstrator
uwzględnia
wytyczne
do
produkcji COP, wynikające ze specyfiki
interfejsów
użytkownika
systemów
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macierzystych,
a
szczególnie
wymagań
dotyczących prezentowanych map cyfrowych
oraz symboli obiektów przestrzeni walki.
Mechanizmy dystrybucji danych GIS
zostały zaprojektowane z uwzględnieniem
wymagań dotyczących rozproszenia źródeł
z wykorzystaniem technologii Java Remote
Method Invocation, dostarczającej usługi
transportujące podkłady rastrowe, elementy
wektorowe oraz dane wysokościowe standardów
CADRG,
DTED,
Shape.
Dodatkowo
oprogramowanie dostarcza usługi renderowania
sytuacji operacyjno-taktycznej z uwzględnieniem symboliki App6A.
Decydując się na przedstawioną konstrukcję
polepszono
stabilność
oprogramowania
i utylizację pamięci po przez separację
poszczególnych usług wykonywanych na
odrębnych maszynach wirtualnych. Rozszerzeniem warstwy dostarczającej dane GIS
jest uwzględnienie zewnętrznych serwerów
WMS (ang. Web Map Server) zwłaszcza
w ramach wykorzystania zdjęć satelitarnych
wysokiej rozdzielczości: terenu, obszarów
zurbanizowanych
oraz
warstw
meteo.
Dostarczenie
tych
elementów,
pozwala
uzupełnić
informację
topograficzną
i wykorzystać dane historyczne (meteo, terenu).
Przegląd otwartych serwerów WMS pozwolił na
wytypowanie następujących źródeł: MODIS
Blue Marble, DEMIS Bathymetry, Onearth
Landsat 7 (JPL).

Rys. 4. Obraz bazujący na ujednoliconym
zbudowanym modelu prezentujący jednostki lądowe
w zadaniu Close Air Support

Budowa
jednolitego
środowiska
zobrazowania mapowego bazującego na
bibliotece OpenMap, umożliwiło rozszerzenie
mechanizmów
dostępu
do
danych
z wykorzystaniem modelu semantycznego
i dedykowanych języków zapytań SPARQL,
bazujących na implementacji dostarczanej przez
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bibliotekę JENA. Interakcje dowódcy, w takim
przypadku transformowane zostały na zapytania
semantyczne i stanowią filtry danych
pozwalające na dobór zakresu informacyjnego
prezentowanej sytuacji bojowej.

Rys. 5. Common Operational Picture bazujący na
modelu UBOM przedstawiający misję SAR
uwzględniającą aspekt morski

Wytworzony model oraz środowisko
programowe,
wyposażone
w
narzędzia
ontologiczne,
demonstruje
studium
wykonalności. Rozszerzenie oprogramowania
w kierunku technologii SOA zapewniło
implementację warstwy integracji zbiorów
danych
pochodzących
z
systemów
macierzystych.
Dalsze badania zakładają rozbudowę
własności
modelu
semantycznego
oraz
zbudowanie reguł mapowania innych modeli
wykorzystywanych w systemach klasy C4I
(NFFI, ATH Gold itp.) oraz przygotowanie
warstwy przestrzennych zapytań semantycznych
umożliwiających identyfikację relacji obiektów
bazując na ich położeniu.
Aktualne trendy rozwoju oprogramowania
wskazują również kolejny kierunek rozwoju
narzędzia, ukierunkowanego na urządzenia
mobilne, wspomagającego budowę obrazu CTP.
Środowisko bazujące na SOA, zakładające
obsługę specjalizowanych platform PDA, może
dostarczyć nowej grupy narzędzi, dostarczanych
dowódcom niższych szczebli dowodzenia, co
znacząco poprawi skuteczność przepływu
informacji, a w konsekwencji usprawni również
podejmowanie decyzji.
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Metoda zarządzania architekturą korporacyjną
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Artykuł opisuje sposób zarządzania architekturą korporacyjną w złożonej organizacji. Przedstawione zostanie
podejście obejmujące metodykę wytwarzania oprogramowania, sposób opisu oraz wsparcie narzędziowe. Jako
metodyka wytwarzania oprogramowania zaproponowana została Rational Unified Process (RUP). W artykule
opisany zostanie sposób mapowania Rational Unified Process na siatkę Zachmana. Pokazany zostanie sposób
opisu architektury korporacyjnej wykorzystujący artefakty RUP. Zaprezentowane zostanie także zastosowanie
Unified Modeling Language (UML) 2.0 do opisu architektury korporacyjnej wraz z opisem zastosowanych
profili języka UML. Opracowana metoda zilustrowana zostanie przykładem zarządzania architekturą
korporacyjną na przykładzie usługi publicznej „Udział w zamówieniach publicznych”, opisanej we „Wrotach
Polski”. W przykładzie zostanie pokazany sposób zastosowania narzędzi IBM Rational Software Architect
i IBM Rational RequisitePro do zarządzania architekturą korporacyjną.
Keywords: architektura korporacyjna, proces projektowania systemu informatycznego

1. Architektura korporacyjna
Podstawowym celem tworzenia architektury
korporacyjnej jest wsparcie celów i procesów
biznesowych zachodzących w organizacji.
Wynikają z tego potrzeby informacyjne, które
należy zaspokoić przez budowę systemów
informatycznych.
Przy tworzeniu architektury korporacyjnej
należy kierować się następującymi zasadami:
•
wszystkie dane i artefakty generowane
przez
organizację
są
zarządzane
i utrzymywane przez tą organizację,
•
możliwa
jest
techniczna
realizacja
architektury
i
może
być
ona
zaimplementowana w ramach rozsądnych
nakładów finansowych i w akceptowalnym
czasie,
•
architektura umożliwia śledzenie od
wymagań biznesowych do technicznej
implementacji,
•
architektura dokumentuje się sama.
Przy
opracowywaniu
architektury
korporacyjnej istotne jest sformułowanie
odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego?,
Co? i Jak? Wymienione pytania określają trzy
podstawowe zakresy architektury korporacyjnej:
•
biznesowy,
•
logiczny,
•
technologiczny.
Architektura korporacyjna ma bezpośrednie
przełożenie na metodykę wytwarzania systemów

informatycznych zastosowaną w organizacji,
która powinna obejmować w/w zakresy
architektury korporacyjnej.
Opracowane są różne metodyki zarządzania
architekturą korporacyjną np.: metodyka TRM
(Technology
Roadmapping
Methodology),
TOGAF (The Open Group Architecture
Framework).
Istotnym
wydaje
się
zaproponowanie kompletnego rozwiązania do
zarządzania
architekturą
korporacyjną.
W ogólności w metodzie zarządzania złożonym
systemem a w szczególności architekturą
korporacyjną istotnym jest zapewnienie trzech
elementów:
• procesu wytwórczego,
• metody opisu,
• wsparcia narzędziowego.
Przedstawiana metoda obejmuje w/w elementy.
Do weryfikacji kompletności zastosowanej
metody opisu architektury korporacyjnej
zastosowano Siatkę Zachmana. W 1987 roku
John Zachman opublikwał w IBM SYSTEMS
JOURNAL artykuł "A Framework for
Information Systems Architecture"[8], w którym
przedstawił model opisujący artefakty procesu
wytwarzania
oprogramowania.
Zachman
wnioskował, że system informatyczny powinien
wspierać
cele
biznesowe
korporacji.
Zidentyfikował on dwa różne typy reprezentacji,
które użyte razem jasno opisują naturę i cel tych
artefaktów w ramach organizacji.
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Pierwsza reprezentacja stanowi perspektywę
ludzką. Zachman zdefiniował sześć widoków
architektonicznych potrzebnych do dokładnego
opisu
wszystkich
etapów
wytwarzania
artefaktów systemu informatycznego w ramach
korporacji. W ramach każdego z tych widoków
poziom
szczegółowości
może
być
dostosowywany odpowiednio do potrzeb.
Widoki:
•
Scope (Ballpark) View - opisuje cel
biznesowy i strategię, co definiuje pole gry
(ballpark) dla innych widoków,
•
Owner's View - opisuje organizację, w
której
system
informatyczny
musi
funkcjonować (określa części korporacji do
automatyzacji),
•
Designer's View - pokazuje jak system
spełni potrzeby informacyjne organizacji
(aspekty specyficzne dla rozwiązania lub
ograniczenia specyficzne dla wytwarzania),
•
Builder's View – przedstawia jak system
zostanie zaimplementowany (dostarcza
określonych rozwiązań i technologii
rozwiązujących ograniczenia wytwórcze),
•
Out-of-Context
View
szczegóły
implementacyjne określonych elementów
systemu,
•
Operational
View
–
przedstawia
funkcjonujący system w jego środowisku
operacyjnym.

Rys. 1. Siatka Zachmana [1]

Druga reprezentacja przedstawia sześć punktów
skupienia. Punkty te używane są do klasyfikacji
odpowiednich własności i podkreślenia różnych
aspektów systemu. Każdy punkt skupienia
dostarcza innego, skupionego na produkcie
widoku na system. Punkty skupienia:
•
What – zawartość systemu (dane
w przypadku systemu informatycznego),
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•

How – sposób użycia i funkcjonowanie
systemu (procesy i przepływy sterowania),
•
Where – elementy przestrzenne oraz ich
relacje, włączając rozproszenie systemu,
•
Who – ludzie i jednostki organizacyjne oraz
ich interakcje z systemem informatycznym,
•
When – sekwencyjność i zależności
czasowe do procesów i przepływów
(w widoku tym opisywana jest także
współbieżność),
•
Why – przyczyny tworzenia systemu
i zasady ograniczania go.
Przez łączenie tych dwóch wymiarów Siatka
Zachmana stanowi narzędzie do analizy
artefaktów procesu wytwórczego. Unikalność
użytych reprezentacji umożliwia dokładne
opisanie natury i celu każdej komórki. Używając
tego opisu organizacja może ocenić pokrycie jej
procesu wytwarzania oprogramowania i wpływ
nowych narzędzi i technik w kontekście strategii
zarówno biznesowych jak i informatycznych.

2. Rational Unified Process
W ramach metody zarządzania architekturą
korporacyjną zaproponowana została metodyka
wytwarzania oprogramowania Rational Unified
Process (RUP).
RUP implementuje sześć najlepszych
praktyk inżynierii oprogramowania: wytwarzaj
iteracyjnie, zarządzaj wymaganiami, używaj
architektury komponentowej, modeluj wizualnie
(UML), stale weryfikuj jakość, zarządzaj
zmianami.
W ramach RUP występuje dziewięć
dyscyplin
począwszy
od
modelowania
biznesowego a skończywszy na utrzymaniu
środowiska uruchomieniowego (produkcyjnego).
W ramach każdej z dyscyplin określone są
czynności i role odpowiedzialne za wykonanie
tych czynności, artefakty (produkty) potrzebne
do realizacji czynności a także artefakty będące
wynikiem realizacji czynności. W ramach
dyscyplin określony jest także sposób realizacji
czynności i szablony artefaktów.
Cały proces wytwarzania podzielony jest na
fazy a w ramach faz występują iteracje.
Metodyka ta szczególny nacisk kładzie na
podejście
iteracyjne
do
wytwarzania
oprogramowania. W ramach każdej iteracji
wykonywane są czynności z każdej z dyscyplin
występujących w RUP. W zależności od fazy
projektu nacisk kładziony jest na inne
dyscypliny. Szczegółowo RUP został opisany
w [6], [10].
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3. Zunifikowany język modelowania
UML 2.0
Przy tworzeniu architektury korporacyjnej
istotny jest dobór języka jej opisu. Rozwój
i powszechność stosowania języka UML
przemawia za jego wyborem. Unified Modeling
Language jest językiem do: wizualizacji,
specyfikacji, dokumentowania i budowania
systemu informatycznego. Dzięki zastosowaniu
UML można w sposób graficzny przedstawić
różne spojrzenia na system: strukturalne,
dynamiczne.
Tworząc
modele
UML
dokonujemy specyfikacji wymagań na system,
szczególnie stosując model przypadków użycia
i diagramy aktywności. Modelując system za
pomocą
diagramów
UML
jednocześnie
dokumentujemy
decyzje
projektowe
w jednoznaczny i zrozumiały dla całego zespołu
sposób.
Natomiast
stosując
narzędzia
wspierające
automatyzację
modelowania
systemu i generowania kodu z opracowywanych
modeli UML mamy możliwość budowy systemu
w zdeterminowany i zautomatyzowany sposób.
W ramach UML 2.0 występują następujące typy
diagramów zachowania (przypadków użycia,
aktywności, sekwencji, przeglądu interakcji,
komunikacji, stanów, czasowy) oraz statyczne
(klas, obiektów, pakietów, komponentów,
struktury połączeń, wdrożeniowy).
Wersja UML 2.0 została opisana w precyzyjny
i zwięzły sposób w [3].
Istotą rozbudowy języka UML jest
zachowanie jego prostoty. W związku z tym
w specyfikacji języka UML nie pojawiło się
wiele nowych elementów. Natomiast wraz
z pojawieniem się specyfikacji 2.0 UML
następuje szybki rozwój i powstają nowe
elementy
pozwalające
na
rozszerzanie
możliwości języka UML nazywane profilami.
Profil UML stanowi zbiór stereotypów,
ograniczeń, typów wyliczanych i wartości
metkowanych (ang. tagged values), które
zebrane razem, rozszerzają UML dla określonej
platformy albo dziedziny modelowania. Dla
przykładu modelując system projektowany przy
wykorzystaniu J2EE potrzebne są elementy
modelu typu komponent EJB. Należy, więc
utworzyć profil zawierający wszystkie elementy
potrzebne do zamodelowania projektowanego
rozwiązania.
Istotą stosowania profili do modeli jest to,
że dodajemy możliwość używania określonych
znaczeń do istniejących elementów modelu. Do
pakietu (modelu) można stosować wiele profili.
Przy usuwaniu profilu z pakietu nie są usuwane
elementy modelowe, do których profil został

zastosowany, lecz jedynie rozszerzenia z profilu.
Usuwając profil, odbieramy elementom modelu
znaczenia, które zostały im nadane przy
wykorzystaniu
usuniętego
profilu,
np.
zastosowano
profil
Business_Modeling
i stereotyp <<entity>> do klasy Rezerwacja. Po
usunięciu profilu klasa Rezerwacja pozostaje,
lecz już bez stereotypu <<entity>>.
Narzędzie IBM Rational Software architekt
(RSA) umożliwia tworzenie własnych profili
i stosowanie ich do projektów i modeli już
istniejących. Własny profil budowany jest, jako
projekt RSA. Można utworzyć własne
stereotypy, określić relacje z elementami
specyfikacji UML 2.0, do których stereotypy
możemy stosować oraz określić typy wyliczane.
Przygotowane profile można stosować do
projektów w RSA i używać w nich uprzednio
utworzonych elementów profilu.
Przy opisie architektury korporacyjnej na
poziomie modelowania biznesowego pomocnym
jest zastosowanie profilu IBM Rational UML
Profile for Business Modeling [5].
W ramach tego profilu występują dwa modele:
Business Use-Case Model (model wymaganych
procesów biznesowych) oraz Business Object
Model (model obiektów opisujący realizację
biznesowych przypadków użycia). Poniższy
rysunek prezentuje przykładowy diagram celów
pokazujący dekompozycję głównego celu
biznesowego na szczegółowe cele biznesowe
(Rys.2).

Rys. 2. Diagram celów

Cele biznesowe określone w organizacji
wspierane są przez biznesowe przypadki użycia
modelujące procesy w niej zachodzące (Rys. 3).

Rys. 3. Wspieranie celów biznesowych przez
biznesowe przypadki użycia
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Wykonanie
projektu
modelowania
biznesowego jest sposobem na uzyskanie
wymagań funkcjonalnych na potrzebne systemy
informatyczne. Jeden proces modelowania
biznesowego dostarcza pełen zestaw modeli
biznesowych i może stanowić wejście dla kilku
połączonych
projektów
wytwarzania
oprogramowania. Występujące w ramach profilu
modelowania
biznesowego
stereotypy
przedstawiono na rysunku Rys. 4.
Metaklasa
UML
Actor
Class
Collaboration
Constraint
Dependency
Model
Package
Use Case

Stereotypy
Business Actor
Business Entity, Business Goal,
Business Worker, Case Worker
Business Use Case Realization
Business Rule
owner, supports
Business Use Case Model, Business
Analysis Model
Business System
Business Use Case

Rys. 4. Stereotypy profile modelowania biznesowego

etapie
modelowania
biznesowego
Po
i wyspecyfikowaniu wymagań (realizowane
w narzędziu IBM Rational RequisitePro)
następuje etap analizy i projektowania systemu
informatycznego. Na tym etapie istotna jest
możliwość
modelownia
konstrukcji
specyficznych dla przyjętej architektury
logicznej i zastosowanych technologii.
Jednym z podejść architektonicznych, które
jest ostatnio najszybciej rozwijane jest
Architektura Zorientowana na Usługi (ang.
Service Oriented Architecture (SOA)). Firma
IBM opracowała i dostępny jest do stosowania w
jej
narzędziach
profil
umożliwiający
modelowanie rozwiązań zgodnych z tą
architekturą. Stosowanie UML 2.0 Profile for
Software Services [4] umożliwia modelowanie
rozwiązań ukierunkowanych na usługi. Profil ten
zaimplementowany jest w IBM Rational
Sofware Architect.
Poniższa tabela przedstawia stereotypy profilu
UML 2.0 Profile for Software Services (Rys. 5).
Metaklasa
UML 2.0
Class
Classifier
Collaboration
Connector
Interface
Port
Property

Stereotypy
Message, Service Partition,
Service Provider
Service Consumer
Service Collaboration
Service Channel
Service Specification
Service, Service Gateway
Message Attachment

Rys. 5. Stereotypy profilu usług
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Celem profilu jest dostarczenie wspólnego
języka dla opisu usług. Opis ten zawiera
potrzebne aktywności w całym cyklu
wytwarzania oprogramowania oraz dostarcza
widoków dla różnych udziałowców. Profil
dostarcza
możliwości
szczegółowego
planowania usług dla architektów we wczesnych
fazach wytwarzania oprogramowania przez
użycie logicznych podziałów do opisu usług w
ramach całej korporacji.

4. Mapowanie artefaktów procesu
projektowania systemów
informatycznych na siatkę
Zachmana
Siatka Zachmana została zastosowana, jako
narzędzie do oceny produktów opisujących
różne aspekty opisu architektury korporacyjnej
organizacji.
W
proponowanej
metodzie
mapowane zostały następujące typy artefaktów
procesu
projektowania
systemów
informatycznych:
wymagania,
dokumenty,
modele, elementy modeli.
Na rysunku Rys. 6 przedstawiono
mapowanie artefaktów do komórek Siatki
Zachmana dla punktów skupienia: Motywacja,
Funkcja oraz Sieć w ramach trzech pierwszych
widoków
architektonicznych,
mających
największe znaczenie architektoniczne.
Zakres
(Scope)

Posiadacz
(Owner)

Projektant
(Designer)

Motywacja
Cel
biznesowy,
Wizja
biznesowa
Dokument
Wizja i
wymagania
udziałowców

Funkcja
Biznesowy
przypadek
użycia

Sieć
Lokalizacje
biznesowe

Specyfikacja
biznesowego
przypadku
użycia

Specyfikacja
przypadku
użycia i
Wymagania
dodatkowe

Model
przypadków
użycia

Pracownicy
biznesowi i
biznesowe
diagramy
komunikacji
Systemy
i podsystemy
(diagram
wdrożeniowy
i komponentów)

Rys. 6. Mapowanie artefaktów procesu
projektowania systemów informatycznych
na Siatkę Zachmana

Na rysunku Rys. 7 przedstawiono
mapowanie artefaktów do komórek Siatki
Zachmana dla punktów skupienia: Ludzie, Czas,
Dane w ramach trzech pierwszych widoków
architektonicznych,
mających
największe
znaczenie architektoniczne.
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Posiadacz
(Owner)

Ludzie
Jednostki
organizacyjn
e
Realizacja
biznesowego
przypadku
użycia
(diagramy
aktywności)

Projektan
t
(Designer)

Aktorzy
i interfejs
użytkownika

Zakres
(Scope)

Czas
Zdarzenia
biznesowe

Dane
Słownik
biznesowy

Realizacja
biznesowego
przypadku
użycia
(diagramy
sekwencji)

Biznesowy
model
obiektów

Model
analityczny
(diagramy
interakcji)

Analityczny
model klas

Rys. 7. Mapowanie artefaktów procesu
projektowania systemów informatycznych
na Siatkę Zachmana, cd.

W widoku Zakres (Scope) występują
elementy dwóch modeli biznesowych: Business
UseCase Model oraz Business Object Model
oraz Wymagania. W widoku Posiadacz (Owner)
występuje model biznesowy Business Object
Model oraz Wymagania. W widoku Projektant
(Designer) występują modele analityczne
UseCase Model oraz Analysis Model.
W widoku Zakres wykorzystywane są
diagramy przypadków użycia do przedstawienia
Biznesowego modelu przypadków użycia
i diagram klas do przedstawienia celów
biznesowych.
Dokumenty
występujące
w widoku Zakres:
•
Słownik biznesowy,
•
Wizja biznesowa.
W widoku Posiadacz wykorzystywane są
diagramy przypadków użycia, aktywności,
sekwencji i klas do przedstawienia realizacji
biznesowych
przypadków
użycia
oraz
diagram komunikacji do przedstawienia
współpracujących pracowników biznesowych.
Dokumenty występujące w widoku Posiadacz:
•
Specyfikacja
biznesowego
przypadku
użycia,
•
Reguły biznesowe,
•
Wizja,
•
Wymagania udziałowców.
W widoku Projektant wykorzystywane są
diagramy przypadków użycia, aktywności,
sekwencji i klas do przedstawienia realizacji
przypadków użycia oraz diagram komponentów
i wdrożeniowy do przedstawienia struktury
systemu i środowiska uruchomieniowego
(produkcyjnego)
systemu.
Dokumenty
występujące w widoku Projektant:
•
Wizja,
•
Specyfikacja przypadku użycia,
•
Specyfikacja dodatkowa,
•
Słownik.

5. Przykład zastosowania metody
Zastosowanie metody zostanie pokazane na
przykładzie usługi publicznej – udział
w zamówieniu publicznym. Przykład ten został
opracowany
na
potrzeby
seminarium
przeprowadzonego
przez
autora
dla
Ministerstwa Finansów RP.
Zarządzanie architekturą korporacyjną
wykorzystaniu
realizowane
jest
przy
następujących narzędzi:
•
IBM Rational RequisitePro – zarządzanie
wymaganiami i dokumentami,
•
IBM Rational Software Architect –
zarządzanie modelami, diagramami i kodem
aplikacji.
W zarządzaniu architekturą korporacyjną
w widoku Zakres istotne jest opracowanie
wymagań biznesowych i modelu biznesowych
przypadków użycia. Narzędzie IBM Rational
RequsitePro pozwala na wprowadzenie:
•
własnych typów wymagań,
•
własnych typów i szablonów dokumentów,
wymagań
•
określenie
typów
przechowywanych w określonych typach
dokumentów,
•
określenie struktury projektu,
•
określenie śledzenie między typami
wymagań.
W ramach rozpatrywanego przykładu
określono następujące typy wymagań: pojęcie
lokalizacja
biznesowa,
cel
biznesowe,
biznesowy, lokalizacja biznesowa, biznesowy
przypadek użycia.
Wprowadzono także szablon dokumentu
Słownik biznesowy (Rys. 8). Na jego podstawie
utworzono dokument Słownik biznesowy
i wprowadzono do niego pojęcia biznesowe.

Rys. 8. Widok dostosowanego projektu
w RequisitePro
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W
ramach
specyfikacji
wymagań
biznesowych
wprowadzono
lokalizacje
biznesowe, cele biznesowe, zdarzenia biznesowe
oraz biznesowe przypadki użycia. Biznesowy
przypadek użycia „Udział w zamówieniu
publicznym”
został
wyspecyfikowany
w dokumencie Specyfikacja biznesowego
przypadku użycia (Rys. 9).

Rys. 11. IBM Rational Software Architect
z widokiem na projekt wymagań

W RSA istnieje możliwość połączenia
poszczególnych
elementów
modelu
biznesowego
(Model
biznesowy.emx)
z projektem wymagań (MF-przykład.rqs).
Określanie śledzenie dotyczy zarówno wymagań
funkcjonalnych jak i dodatkowych a także takich
elementów modelu jak klasy czy pojęcia
biznesowe w projekcie wymagań. W ramach
opracowywania modelu biznesowego tworzony
jest diagram celów (Rys. 12).
Rys. 9. Katalogi i wprowadzone wymagania
określonych typów

Poniżej przedstawiono wybrane typy
wymagań i śledzenie określone między nimi
(Rys. 10).
Rys. 12. Diagram celów biznesowych

Określone cele biznesowe wspierane są przez
biznesowe przypadki użycia (Rys. 13).

Rys. 10. Wybrane typy wymagań i śledzenie
między nimi

Tak przygotowany projekt wymagań można
zintegrować z pozostałą częścią architektury
korporacyjnej zarządzaną w IBM Rational
Software Architect (Rys. 11). Projekt wymagań
widoczny jest w Requirement Explorer.
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Rys. 13. Wsparcie celów biznesowych
przez biznesowe przypadki użycia.

Dodatkowo tworzony jest model biznesowych
przypadków użycia prezentujący, aktorów
biznesowych
inicjujących,
korzystających
z procesów biznesowych (Rys. 14).
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Rys. 14. Model biznesowych przypadków użycia

W zarządzaniu architekturą korporacyjną
w widoku Posiadacz istotne jest opracowanie
biznesowego
modelu
obiektowego.
W biznesowym modelu obiektowym (Bisness
Object Model.emx) tworzone są realizację
biznesowych przypadków użycia opisujące
przebieg procesu biznesowego (Rys. 15).

Rys. 16. Diagram aktywności prezentujący przebieg
procesu udziału w zamówieniu publicznym.

W ramach zarządzania architekturą korporacyjną
w widoku Projektant do pojedynczego projektu
biznesowego w IBM Rational Software
Architect może być podłączonych wiele
projektów systemów informatycznych (Rys. 17).

Rys. 15. Tworzenie relacji realizacji między
biznesowymi przypadkami użycia a realizacjami tych
przypadków

Na realizacje biznesowych przypadków
użycia składają się diagramy aktywności,
sekwencji i klas. Diagram klas przedstawia
elementy biznesowe odpowiadające pojęciom
biznesowym
określonym
w
Słowniku
biznesowym i wyspecyfikowanym w projekcie
wymagań. Na rysunku Rys. 16 przedstawiono
diagram aktywności prezentujący przebieg
obsługi biznesowego przypadku użycia „Udział
w zamówieniu publicznym”.

Rys. 17. Możliwość zarządzania wieloma
powiązanymi projektami

Połączenie
modeli
następuje
przez
wskazanie przypadków użycia z modelu
przypadków
użycia
projektu
systemu
informatycznego
(MF-projekt-systeminformatyczny.emx) realizujących biznesowy
przypadek użycia z modelu biznesowego (Model
biznesowy.emx) (Rys. 18).
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Rys. 18. Połączenie projektu systemu
informatycznego z projektem biznesowym

Następnie wykonywane są czynności
w ramach dyscypliny analiza i projektowanie
obiektowe dla poszczególnych przypadków
użycia. Na tym etapie można zastosować
elementy profilu UML 2.0 Profile for Software
Services. Projektując rozwiązania zorientowane
na usługi możemy zbudować zestaw usług
i określić systemy informatyczne w korporacji,
w których te usługi są wykorzystywane.
Poniżej przedstawiono diagram struktury
połączeń prezentujący usługi świadczone
w określonym systemie informatycznym
organizacji (Rys. 19).

Rys. 19. Diagram struktury połączeń prezentujący
usługi w ramach kolaboracji Obsługa zamówień
publicznych.

Łatwiejsze staje się zarządzanie architekturą
systemów informatycznych gdyż w jednym
narzędziu możemy projektować wszystkie
systemy informatyczne w organizacji. Kolejną
zaletą jest możliwość określenia konfiguracji
sprzętowej
systemu
bądź
systemów
informatycznych funkcjonujących w organizacji.
W tym celu stosuje się diagram wdrożeniowy
(Rys. 20).
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Rys. 20. Diagram wdrożeniowy systemu
informatycznego

6. Podsumowanie
Przedstawiona metoda pomaga zarządzać
systemami informatycznymi w organizacji,
umożliwiając utrzymanie powiązań między
celami
i
procesami
biznesowymi
a wspierającymi je systemami informatycznymi.
Metoda jest łatwo adaptowalna i można
stosować ją do zarządzania architekturą
korporacyjną, w szczególności w sektorze
publicznym. Istotnym jest, że metodę można
dostosować do potrzeb i tą dostosowaną postać
opublikować w postaci stron html, zapewniając
jej dostępność w ramach organizacji.
Zastosowane narzędzie IBM Rational
RequisitePro pozwala na dostosowywanie typów
wymagań,
ich
struktury
oraz
typów
dokumentów. Natomiast IBM Rational Software
Architect pozwala na zarządzanie wieloma
projektami
tak
biznesowymi
jak
informatycznymi.
Elastyczność
narzędzia
podnosi możliwość stosowania profili języka
UML a także tworzenia własnych profili w
ramach IBM Rational Software Architect.
Istnieje też możliwość integracji z wymaganiami
z RequisitePro na poziomie wymagań
funkcjonalnych jak i dodatkowych.
Dla przykładu decydując się na architekturę
Service Oriented Architecture dostępne jest
wsparcie IBM Rational na poziomie:
•
procesu - Rational Unified Process for
SOA,
•
języka modelowania - UML 2.0 Profile for
Software Services,
•
narzędzi - IBM Rational Software
Architect, IBM Rational RequisitePro.
Zdaniem autora dzięki zastosowaniu
opisanej metody oraz dostępnemu wsparciu IBM
Rational na poziomie procesu, języka
modelowania i narzędzi można będzie w sposób
efektywny zarządzać architekturą korporacyjną
organizacji i skupić się głównie na
projektowaniu systemów informatycznych.
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The vaccination against epidemic spreading
in Complex Networks
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Kaliskiego Str. 2, 00-908 Warsaw
The paper focuses special attention on research of Complex Networks. Complex Networks have Scale Free
and Small Word features, what make them accurate model of many networks such as social networks. These
features, which appear to be very efficient for communication networks, favor at the same time the spreading
of many diseases.
Based on defined centrality measures, we show how to discover the critical elements of any network. The
identification and then vaccination of the critical elements of a given network should be the first concern in
order to reduce the consequence of epidemics.
Keywords: complex networks, small word, scale free, vaccination strategy

1. Definition and notation

2. Networks generators

Complex Networks are commonly modeled by
means of simply or directed graphs that consist
of sets of nodes representing the objects under
investigation, joined together in pairs by links if
the corresponding nodes are related by some
kind of relationship.
Formally graph is a vector G=<V,E,P> where: V
is a set of vertices, E is a set of edges, and P is
an incident relation e.g. P ⊂ V × E × V.
The degree ki of a vertex vi is the number of
edges originating from or ending in vertex vi.
The shortest path length dij is an alternating
sequence of nodes and links, starting and ending
with a node. The length of a path is defined as
the number of links in it. Now we can define
diameter D as the shortest longest path e.g. max{
dij}. Networks very often are represented by a
matrix called the adjacency matrix A, which in
the simplest case is an n x n symmetric matrix,
where n is the number of vertices in the network.
Element of adjacency matrix Aij=1, if there is an
edge between vertices i and j, and 0 otherwise.
In some cases the use of graph to represent
Complex Networks does not provide a complete
description of the real-world systems under
investigation. For instance, if contacts in social
networks are represented as a simple graph, we
only know whether individuals are connected,
but we cannot model strength of these
connection. However, for further consideration,
we temporally use only formal graph definition.

In 1960 Erdös and Rényi [1] described their
investigations of random graphs. Assuming
equally probable and independent random
connections made between any pair of vertices
in initially not connected graph, they derived
a model suffering unrealistically topology.
Because of that their model had limited usage
for modeling real life social network,
nevertheless they proved a number of interesting
result about random graphs. There are a few
models of random graphs, some of them we have
implemented.
Identifying and measuring properties of
a Social Networks is a first step towards
understand their topology, structure and
dynamics. The next step is to develop
a mathematical model, which typically takes
a form of an algorithm for generating networks
with the same statistical properties. Apparently,
networks derived from real data (most often
spontaneously growing) have “six degree of
separation”, power low degree distributions,
hubs occurring, tendency to form clusters and
many other interesting features. Two very
interesting models capture these feature, have
been introduced recently.
First, Watts and Strogatz in 1998 [2] deal
with mentioned features by a strategy that seems
perfectly obvious once someone else has thought
of it. They interpolate between two known
models. They begin with regular lattice, such as
a ring, and then ‘rewire’ some of the edges to
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introduce randomness. If all edges are rewired a
random graph appears. The process of rewiring
effects not only the average path length but also
clustering coefficient. Both of them decrease as
probability of rewiring increases. The striking
features of this procedure is that for relatively
wide range of rewiring probability the average
path length is already low while clustering
coefficient remains high. It is called Small World
model, more precisely Beta-model of Small
World network. Because Beta-model exists so
there is also Alfa-model of Small World
network. This model try to capture, of course in
some abstract sense, the authentic/real way of
social connections formation. What is surprising
is not that real Social Networks are Small World
but that people are able to find the shortest path
between each other so easily. Kleinberg [3]
explained it using his own model of Small World
networks.
Second, Barabasi and Albert in 1999 [4]
introduced their model of networks as a result of
two main assumption: constant growth and
preferential attachment. They expressed the
degree sequence – the number of vertices with
each possible number of edges. They show why
the distribution of degrees is describe by a power
low. The process of network generation is quite
simple. The network grows gradually, and when
a new node is added, it creates links to the
existing nodes with probability proportional to
their connectivity. In this way, high connected
individuals receive more new links than low
connected ones, and hence, ‘old’ nodes are more
connected than ‘young’ ones. It is called Scale
Free model. The process of Scale Free networks
generation has many modifications [9].

3. Centrality measures
We start the analysis of epidemic spreading by
introducing centrality measures [8], which are
the most fundament and frequency used
measures of network structure. The central
vertices in Complex Networks are of particular
interest because they might play the role of
organization hubs. Centrality measures address
the question “Who (what) is the most important
or central person (node) in given social
network?”. No single measure of center is suited
for all application. Based on defined centrality
measures, we show how to discover the critical
elements of any network so-called “superspreaders” of a disease.
When a vaccination for a disease exist,
immunizing certain individuals against being
infected by a disease may be the most efficient
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way to prevent loss of time and founds due to
the disease. Obviously, immunization of the
entire population will eradicate the disease
entirely, but this is not always possible, or may
involve high cost and effort. Therefore, the
choice of which individuals to immune is an
important step in the immunization process, and
may increase the efficiency of the immunization
strategy. So the identification and then
vaccination of the critical elements of a given
network should be the first concern in order to
reduce the consequence of epidemics.
We considered five most important
centrality measures e.g. degree (gives the highest
score of influence to the vertex with the largest
number of first neighbors), radius (chooses the
vertex with the smallest value of shortest longest
path starting in each vertex so if we need to find
the most influential node for the most remote
nodes it is quite natural and easy to use this
measure), closeness (focuses on the idea of
communications between different vertices and
the vertex which is ‘closer’ to all vertices gets
the highest score), betweenness (it can be
defined as the percent of shortest paths
connecting any two vertices that pass through
consider vertex) and eigenvector (acknowledges
that not all connections are equal so connections
to people who are themselves influential will
lend a person more influence than connections to
less influence people). Two of these measure
will be presented in details.

4. Degree centrality
The simplest of centrality measures is degree
centrality, also called simply degree. The degree
centrality is traditionally defined analogous to
the degree of a vertex, normalized over the
maximum number of neighbors this vertex could
have. This agrees with the intuitive way to
estimate someone’s influence from the size of
his immediate environment. Thus, in a network
of n vertices, the degree centrality of vertex vi, is
defined as:

The normalization in the region [0, 1] is used
here to make the centrality of different vertices
comparable, and also independent of the size of
the network.

5. Betweenness centrality
This measure assumes that the greater number of
paths in which a vertex participates, the higher
the importance of this vertex for the network is.
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Betweenness centrality refines the concept of
communications, introduced in closeness
centrality.
Informally, betweenness centrality of a
vertex can be defined as the percent of shortest
paths connecting any two vertices that pass
through that vertex. If
is the set of all
shortest paths between vertices vl and vk passing
is the set
through vertex vi and
of all shortest paths between vertices vl and vk
not including vi, then:

The normalized version divides this value with
the maximum possible betweenness centrality,
that is all possible shortest paths in a completely
connected graph.

This definition of centrality explores the ability
of a vertex to be ‘irreplaceable’ in the
communication of two random vertices. It is of
particular interest in the study of network
immunization, because at any given time the
removal of the maximum betwenness vertex
seems to cause maximum damage in terms of
connectivity and mean distance in the network.
Its main disadvantages is that the summation
operator practically means that it needs global
information about the network, in order to
compute the betweenness of a single vertex, and
that is simply not possible in many contexts. For
the same reason it is expensive in computing
time to compute the score of a vertex, although
this disadvantage was significant improved
recently.

6. Connection efficiency

as the average of the connection efficiency over
all couples of nodes.

Unlike the average path length, the global
connection efficiency is well-defined quantity
also for non-connected graph.

7. How to stop disease without full
knowledge about network
When vaccine supplies for a deadly (serious,
common) disease are limited, whom should
health workers target? Our strategies for
vaccination with limited resources suggests that
the “super-spreaders” should be immunized. But
how these individuals can be reached without
knowing who they are in advanced? We know
how and we believe we can do it!
Many researches in Social Networks show that
human contacts have Scale Free feature, what
was mentioned earlier. In consequence most of
the individuals have only a few links to others,
while a few individuals have a very large
number of contacts. These features, which
appear to be very efficient for communication
networks, favor at the same time the spreading
of many diseases [6]. What now… if one of
these highly connected individuals in a human
population become infected, he becomes
a “super-spreader” infecting all of his numerous
neighbors and distributing the disease very fast.
This suggests a deceptively simple solution like
immunizing all the “super-spreaders” in
a network of human contacts slows or even stops
the spread. Unfortunately, it is rarely obvious
which individuals have many contacts. People
infrequently know exactly how many contacts
they have and sometimes they lie, particularly
about sensitive subject like number of sexual
partners.

To evaluate how well a network is connected
before and after the removal of a set of nodes we
use the global connection efficiency (GCE), a
measure introduced by Latora and Marchiori [7].
We assume that the connection efficiency
between vertex vi and vj is inversely proportional
to the shortest distance:

When there is no path In the graph between
vertex vi and vj we have dij = infinity and
consequently connection efficiency is equal
zero. The global connection efficiently is defined

Fig. 1. Importance of “super-spreaders”
identification. If we vaccinate the “super-spreaders”
e.g. with highest degree, the network rapidly
disintegrates and we stop disease spreading
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Random immunization is almost useless because
Scale Free networks remain connected even
after up to 80% of their all nodes are removed
(immunized or isolated). So almost whole
population must be vaccinated to prevent the
disease’s spread. The word “randomly” is the
keyword here. Any smart attacks i.e aimed at
“super-spreader” disintegrate the network
rapidly.

questionnaires. One of the most important
question in all forms for any disease is to name
at least one acquaintance/friend/boy/colleague
etc., then vaccinate those identified individuals.
Potential “super-spreaders” have such a large
number of contacts that they are very likely to be
named at least once. On the other hand, the
“super-spreaders” are so few in number that the
random sample of individuals is unlikely to
include many of them. Using this vaccination
strategy, a disease can be stopped by vaccinating
less than 20% of the individuals. If a larger
sample is asked for names, or those named twice
are vaccinated the total number of vaccinations
required can be even lower. We could modify
this basic method in many ways and adopt it to
specific virus.

Fig. 2. Two most popular vaccination strategy

What does it mean smart if we do not know who
the “super-spreaders” are and/or where can we
find them? We can do it just put in a simple
modification of random vaccination that is much
more effective, according to our computer
simulation and based on new concept introduced
in [10, 11] with few modification.

Fig. 4. The effect of three vaccination strategy in
case Scale Free networks with different power

8. Summary
Presenting idea is a new attempt at
integrating theories and practices from many
area, in particular: social networks, graph
and network theory, decision theory, data
mining and security. It utilizes that
theoretical basis for very practical purpose
of growing importance and demand: widely
understood countering high contagious
diseases like HIV/AIDS, SARS and others.
Our work have enormous practical potential
in region such as Africa, where there are not
enough medicine to treat all who are at risk
Fig. 3. New vaccination strategy very effective
even the knowledge about network topology is
uncertain and incomplete

The idea is to randomly choose, say, 20% of the
individuals and ask them to fill out our special
42
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The paper focuses special attention on a project named CARE. The developers of the project is NosoiFighters
team, which consists of students of the Cybernetics Faculty in Military University of Technology. The system is a
very creative software solution that takes advantage of pioneering sociological theories, graph/networks theory and
the last but not least most advanced technologies. It has a very practical purpose, in particular nowadays:
countering infectious diseases, for instance HIV/AIDS, malaria, SARS, etc. The paper demonstrates how the
system can help us to nail epidemics. CARE has enormous practical potential in regions such as Africa, where
there are not enough medicines to treat all who are at risk.
Keywords: complex networks, centrality, epidemic spreading, vaccination

1. Introduction
We define dynamic model for the spreading of
infections on networks and build application to
simulate and analyze many epidemic scenarios for
various diseases. The idea for the project was born
in order to participate in Imagine Cup Student
Competition based on some Complex Networks
researches [4] [5] [6] [7] conducted at the Military
University of Technology.
The network of possible contacts between
individuals determines which individuals can
infect each other. We explore epidemic spreading
in Social Networks modeled by Complex
Networks. One of the most known mathematical
models of social networks generators was a
random graph [1]. Assuming equally probable and
independent random connections made between
any pair of vertices in initially not connected
graph, they derived a model suffering
unrealistically
social
network
topology.
Apparently Complex Networks have Scale Free
[3] and Small World [2] features, what make them
accurate model of social networks. These features,
which appear to be very efficient for
communication networks, favor at the same time
the spreading of many diseases. What do the
features mean? A Small World network is a type
of graph in which most nodes are not neighbors of
one another, but most of them can be reached
from every other by a small number of steps. The
Scale Free feature concerns to a network in which
most of people have rather relatively small amount
of contacts, but there are some individuals that

have huge amount of contacts. These individuals
are called “super-spreaders”, because they have
ability to spread diseases very fast. If such
individual gets infected he can infect all of his
numerous neighbors, what causes a sudden
increase of sick people count. The application uses
a few centrality measures [11] that help in finding
the critical elements (e.g. degree centrality, radius
centrality, closeness centrality or betweenness
centrality) and finally suggests who should be
immunized [14].
It is important to notice that we can
determine the dynamic of epidemics if we know
the network of possible contacts between people.
Thus knowledge of such network topology makes
possible to simulate spreading contagious diseases
and effectively counteract them. The system is a
new attempt in countering diseases spreading,
because it uses the knowledge stated above and
there is no similar solution, as nowadays
epidemiologists choose people to vaccinate in
most cases randomly and even they decide to
vaccinate the whole population if they have
enough vaccines number. Why the current
methods are wrong? Unfortunately the most
frequent situation is that we haven’t enough
vaccines count and random immunization is
almost useless, because we have a very small
chance to separate a social network into
independent components. It is very characteristic
for Scale Free networks that they remain
connected even after up to 80% of their all nodes
are removed (immunized or isolated) [10]. This
suggests a simple solution: to immunize the
“super-spreaders” in the first order, what may
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slow or stop the spread. Unfortunately this
solution is almost always impossible because in
most cases the network topology is uncertain and
incomplete.
So how the system uses the knowledge of
social networks features? Well, it proposes a
number of solutions. First of all it enables to
create specific questionnaires (polls) which help in
discover networks topologies. For example they
may include a question that requires naming at
least one acquaintance/ friend/ boy/ colleague etc.
Individuals who are frequently named could be
potential “super-spreaders” [13]. It also gives a
possibility to generate social networks with the
same statistical properties as real networks [12].

2. System overview
Application was implemented using Microsoft
NET 3.5 platform with SP1 [15]. Originally the
simulator was developed as desktop application.
Our experiences with Web application cause
entire modification of architecture. Now we use
SOA ( Services Oriented Architecture) with Web
Services. The web user interface uses AJAX
(Asynchronous JavaScript and XML) technology
takes advantage of Microsoft Silverlight 2.0
solution [16].
The information is stored in MS SQL Server
database which is divided into three parts:
questionnaires and validated data from
questionnaires; models of diseases and networks;
and reports with simulation outcomes.

Fig. 1. CARE architecture overview

The system consists of a server and different types
of clients. The server side contains a few
components such as the database, web services,
the simulation engine. At the moment there are
two types of clients. Firstly web client accessible
through the web browser, which contains
diseases’ model editor, social network generators
algorithms,
interactive
simulation
with
visualization subsystem and geo-contextual data
relation with a help of MS Virtual Earth. Secondly
mobile platform client which contains the poll
application. Other developers can access web
services designing completely new interface
and/or create custom analysis.

46

3. CARE functionality
The application allows users:
Model any kind of diseases based on knowledge
from epidemiology field;
Model and generate social network using
Complex Network theory;
Build special polls running on mobile devices to
discover network topology;
Identify the “super-spreader” and come up with
the most efficient vaccination strategy;
Simulate and visualize how the epidemic will
spread in a given population;
And assess the excepted outcomes of different
strategies.
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Fig. 1. CARE main screen

4. Poll application

5. Network source

The first step in fighting with some disease is to
get information about social network, which is
attacked by the disease. The CARE software helps
sharing the special poll application directed to
mobile platforms.
The application could be used for instance by
missionaries in Africa to get information about
people. Because NosoiFighters team has a very
important purpose of decreasing costs of using the
system, the poll application could be launched on
PDA or simply mobile phone. There is also
another problem with using the system,
unfortunately in places like Africa internet access
could be a problem, so application stores data in a
local database (distributed with the application)
and when the access is possible, the database is
synchronized with the main database stored on the
server. Fig. 2 presents how the application looks
like at now:

Now let’s have a look at the Silverlight client. The
first thing a potential user is asked to do is to load
or generate some network. He can do this by
importing an appropriate file or generating using
predefined generators.
The system uses graphML network format to
keep networks in the database and external
sources (e.g. epidemiologists’ sources). It is a very
popular xml format that is used by many
applications working with networks. The
application couldn’t have been an exception.
Another interesting option is to use generators to
generate some sample network with the same
statistical properties as real social networks.
The algorithms generally make networks that
are random graphs, Small World networks, Scale
Free networks or their modifications. They all
were defined in studies of people like Watts and
Strogatz (who worked on the Small World model),
Kleinberg (who explained using his own model
why people are able to find the shortest paths
between each other in Small World model very
easily) or Barabasi and Albert (who introduced
their model of networks as a result of two main
assumptions: constant growth and preferential
attachment, they worked on Scale Free model).
Fig. 3 presents algorithms that are implemented in
the system:

Fig. 2. The poll application user interface
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Fig. 3. The page with a network source choice.

Fig. 3. The page with a network source choice

6. Disease source
The next step is to choose a disease model. The
user has three possibilities: he can import it from
external sources, create using the model editor or

open a model from the database. Options no. 1
and no. 3 mean simple load graphML file but the
second option is a very interesting feature of the
system.

Fig. 4. The page with a disease source choice

It is a good moment to explain how the
system defines a disease model. Generally it uses
a State Machine approach. It means that every
disease consists of a few states (e.g. susceptible,
infected, carrier, immunized, dead etc.) which can
be assigned to each individual and the system
allows state to change as a result of social
interactions (contacts). So underling network
topology is crucial problem in our simulator. For
simulation we need at least two states S
(Susceptible) and I (Infected). For realistic
scenarios we make possible to define the model of
disease with many more states and transitions
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between them. In the classical theory of infectious
diseases, the most extensively studies epidemic
models are the SIR (Susceptible-InfectedRemoved) and SIS (Susceptible-InfectedSusceptible) model.
We allow to build the models of diseases
with any state in the editor we have proposed.
There is also some transition probability,
minimal/maximal time that individual spend in
state and maximal number of neighbor that can be
infected in simulation time step.
Fig. 5 presents AIDS model created using the
model editor:
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Fig. 5. AIDS model created with a help of the model editor

As we can see the model editor also allows the
user exporting created model to the database for a
further use.

7. Simulation setup

parameters: simulation steps (steps count of
simulation) and state change strategies (he can add
so many strategies as he wants. They will be fired
in the same order he typed them. By “state change
strategies” we should understand methods of
changing states of individuals).

The next page is the simulation setup. In here the
user can either do nothing or setup some

Fig. 6. In this page the user should setup the simulation

8. Simulation
This page is the most interesting step in the web
client from the user point of view. It is an
evidence for statement that interactive information
visualization is important and how visual
representation of information can be used to

demystify data and reveal otherwise hidden
patterns by leveraging human visual capabilities to
make sense of abstract information [8]. Generally
the system proposes two ways of information
visualization. The first way is called “Layout” and
is presented below:
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Fig. 6. The “Layout” view of the simulation page

Here the user can manipulate the network, in
particular he can:
- change a position of each node;
- choose layout (what means choice of some
graph balance algorithm);
- set some node as a root of layout (it’s a feature
suitable for tree based layouts like e.g. radial
tree layout visible in the picture above);
- remove nodes (what means e.g. isolating some
individual);
- zoom layout for better view;
- start simulation, what is the most important
option here.

In the right up corner of the picture we can see the
patient details panel, which presents some
important information about the current selected
node (individual).
There is also an alternative way for visualize
information. It is called “Geo-contextual”. This
type of visualization makes easier to orientate in
positions of each individual. It could be very
useful for epidemiologists to see all the nodes on
the world map and may help them to make
decisions.

Fig. 7. The “geo-contextual” view of the simulation page
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9. Reports
The last step is to analyse a report chart, which is
created on the basis of the simulation. The x-axis
represents simulation steps and the y-axis
represents a count of individuals of each state in
the appropriate step.

The user can estimate the results and the
effectiveness of used state change strategies. In
the future there will be also a possibility of getting
the list of individuals which the system suggests to
be vaccinated.

Fig. 8. The page with a report chart

10. Summary
The CARE software has enormous practical
potential in such regions as Africa, where there are
not enough medicines to fight against all
dangerous diseases. It can be used in many
various matters: the automatic notification of
hospitals, rescue services, etc. about emergency
situation e.g. risk of epidemic (with providing of
coordinates and patient information). It could be
also used by crisis management centers,
epidemiology centers in the whole world to fight
against not only terminal diseases, but also flu etc.
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An approach to estimate the number of errors encountered during the program testing process is proposed in
the paper. Considerations are based on some program reliability growth model which is constructed for
assumed scheme of program testing process. In this model the program under the testing is characterized by
means of so-called characteristic matrix and the program testing process is determined by means of so-called
testing strategy. The formula for determining the mean value of the predicted number of errors encountered
during the program testing is obtained. This formula can be used if the characteristic matrix and the testing
strategy are known. Formula for estimating this value when the program characteristic matrix is not known are
also proposed in the paper.
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1. Introduction
The testing of a newly developed program, prior
to its practical use, is a commonly followed
practice. The program testing process involves
the execution of the program with many sets of
input data with the intention of finding errors.
Testing is done to lower the chances of inservice failures which are defined as an
unacceptable departure from a program
operation. A long period of testing results in
increasing the chances of detecting program
errors and decreasing the chances of in-service
failures, but it also results in increasing the cost
of the program testing process.
It is known that testing is the most
significant money consuming stage of the
program development. The cost of the program
testing process can make 50-70 percent of the
total cost of the program development,
especially for complex program systems [3].
Considering the essential impact of the testing
cost on the whole program development cost, the
testing process ought to be prudently planned
and organized. Decisions relative to the testing
process organization should be made on the
basis of the results of testing efficiency analysis.
In order to make such an analysis easier it may
be convenient to estimate the number of program
errors that could be encountered during the
process of program testing. The knowledge of
this estimation makes it possible to evaluate the
duration and the cost of the program testing
process, e.g. by means of formal, mathematical
expressions. Such evaluations can be very useful

in practice, e.g. for comparing the effectiveness
of different ways of program testing process
organizations (i.e. in order to find an optimal
organization).
The number of program errors encountered
during the testing process depends on many
factors, such as the testing process organization
(which defines the manner of the testing process
realization), the duration of the testing, the
qualifications and professional of testers
experience, and the reliability level of the
program at the beginning of the testing process.
The duration of the program testing process can
be determined by a time spent on testing
activities (it may be a calendar time or so-called
execution time) or by the cardinality of the set of
input data used for the testing. The first way of
the two mentioned above is characteristic for socalled time-domain models of software testing
and the other way is specific to so-called datadomain models [2,7].
This paper attempts to describe a
probabilistic model of the program testing
process for some scheme of the program testing
and to determine a formula to estimate the
number of program errors encountered during
the testing process.

2. Description of the program testing
scheme
An organization of a program testing process
depends on the program testing strategy which
was selected for the testing. In particular, this
strategy defines the way of the testing process
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realization and the set of program input data
which is used for the testing.
It is assumed that the program testing
process under investigation consists of a number
of organizational units of the program testing
process that are called the testing stages. Every
stage of the program testing process consists of
the two following parts of testing:
•
the testing of the program with a prepared
set of program input data (tests),
•
the comparison of the results with the
expected outputs for the data used and the
correction of encountered errors.
Let S mean the program testing strategy which is
defined as follows

S = ( K , ( L1 , L2 ,..., Lk ,..., LK )) ,

Lk > 0, k = 1, K .
Let S denote the set of all strategies that
have the form (1). The strategy (1) defines a
program testing scheme. In accordance with this
scheme, the process of correction of program
errors which were encountered during the k-th
program testing stage can be started after the
execution of the program on all Lk tests is
finished. A situation that a number of different
tests of all Lk tests executed during the k-th
stage encounter the same error in the program
under the testing is possible. It is assumed that
every time when the program execution on the
single test leads to encounter a program error, a
so-called error message is generated. So,
according to the note mentioned above, it is
possible to obtain several times the same
message signalling the same program error.
Let M k (S ) denote the number of error
messages generated during the k-th stage of
program testing process according to the testing
strategy S.
Let N k (S ) mean the number of errors
encountered during the k-th stage of that process.
While planning the program testing process
it is reasonable to consider the values Mk (S),

k = 1, K ,

as random variables.
According to earlier remarks the value
N k (S ) ≤ M k (S ) . So we can write

N k ( S ) ∈ {0,1,2,..., M k ( S )}, k = 1, K .
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p nm = Pr ⎧⎨ N k ( S ) = n|M ( S ) = m⎫⎬, k=1,K .
k
⎭
⎩
(3)
If we assume that every execution of the
program on a single test can lead to at most one
error message and this message means encounter
of exactly one program error, we will have:

p00 = p11 = 1,

pnm = 0 if n > m,

(2)

(4)

pnm > 0 if n ≤ m, n > 0,

(1)

where:
K − the number of stages of the program testing
process,
Lk − the number of program input data (tests)
used in the k-th program testing stage,

N k (S ),

Let p nm define the probability of an event
that n errors will be encountered during a single
stage of the program testing if there are m error
messages in that stage, i.e.

and

∞

∑ p nm = 1,

m ∈ {0,1,2,...}.
(5)
n =0
Probabilities pnm, n∈{0,1, ...,m}, m∈{0,1, ...}, form
an infinite matrix P=[ p nm ] as follows
0
0 ...⎤
⎡1 0 0
⎢0 1 p
⎥
12 p13 p14 ...⎥
⎢
⎢0 0 p22 p23 p24 ...⎥
(6)
P=⎢
⎥.
p33 p34 .. ⎥
⎢0 0 0
⎢0 0 0
p44 ...⎥
0
⎢
⎥
...
⎢⎣
⎥⎦
where values pnm are defined by (3).
The matrix P contains the values 0 below
the main diagonal because it is not possible to
encounter more different errors than the
signalized number of error messages.
The dependence (3) means that the values
of probabilities pnm for every program testing
stage only depend on the number of tests which
are used during that stage. The matrix P will be
called the characteristic matrix of the program
under testing.
The probability of a correct execution of the
program under investigation with a single input
data (test) is assumed to be a program reliability
coefficient in the paper.
If a number of errors is encountered in the
program and they are successfully corrected then
the program reliability level will increase. On
the basis of facts described in literature [2,3,4,5]
it is assumed that an increase of the program
reliability
coefficient,
obtained
through
encountering and correcting m errors, is of the
form
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Δr (m) = (1 − r )(1 − e −αm ),
m ∈ {0,1,2,...},

3. Estimating the mean value of the
number of errors encountered
during the program testing process
Let N(S,P) mean the total number of errors
encountered during the process of the program
testing in accordance with the testing strategy S
and the characteristic matrix P. The value
N(S,P) is a random variable.
On the basis of previous assumptions and
(7) it can be shown that the probability
distribution function of the random variable
N(S,P) has the form as follows [6]

P r{N (S , P ) = n} =
∑ P r{N1(S ) = n1,..., N K (S ) = nK } =

n1 + n2 + ...+ n K = n

K

∑

L( S ) = ∑ Lk .

(10)

k =1

where:
r − an initial value of the program reliability
coefficient, i.e. at the beginning of the
program testing process,
α − a parameter that characterizes both the
internal structure of the program under
testing and the impact of one error removal
on the increase of the program reliability.

=

K

(7)

P r{N1 ( S ) = n1,..., N K ( S ) = nK } ,

nk = 0, Lk , k = 1, K , denotes a distribution of
multidimentional

∏ ∑ pnl ml Aml ( Σ ni , Ll ),

random

variable

( N1( S ) = n1,..., N K ( S ) = nK ).
The knowledge of the probability
distribution function (8) makes it possible to
obtain a formula for the mean value of the
number of errors encountered during the
program testing process according to the strategy
S. We have
L( S )

E [N (S , P )] = ∑ nP r{N ( S , P) = n},

n =0
and then, according to (8)

E [N (S , P )] =
L (S )

= ∑n

K

∑

l −1

Ll

∏ ∑ pnl ml Aml ( Σ ni , Ll ) =
i =1

n = 0 n1 + n 2 + ...+ n K = n l =1 ml = 0
K

L1

= ∑ ∑

L2

∑ L

k =1n1 = 0 n 2 = 0
LK

K

L ∑ nK ∏

l −1

Ll

The probability

nK =0

nl

l −1

∑ pnl ml Aml ( Σ ni , Ll )

l =1 ml = 0

i =1

l −1

(11)
The formula (11) for estimating the mean
value of the number of errors encountered during
the program testing process can be used in
practice if the program characteristic matrix P is
known. If the probabilities pn m , nk ,

i =1

mk ∈ {0,1,2,...Lk }, k = 1, K , are unknown, it

i =1

n1 + n2 + ...+ n K = n l =1 ml = 0

n = 0, L(S )

(8)
where

k k

Am1 ( ∑ ni , Ll ) =
l −1

⎡
⎤
−α ∑ ni
⎥
⎛ Ll ⎞ ⎢
= ⎜⎜ ⎟⎟ ⋅ ⎢e i =1 (1 − r )⎥
⎥
⎝ ml ⎠ ⎢
⎢⎣
⎥⎦

ml

⋅

(9)

L −m
l −1
⎡
⎤ l l
−α ∑ ni
⎢
⎥
⎢
⋅ 1 − e i =1 (1 − r )⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
⎣
⎦

is possible to estimate the boundary values of
this estimation by means of the following
theorem.
Theorem 1. Let P* , P** denote characteristic
matrixes of the program under the testing that
have forms:

and value L(S) is the maximal − according to the
testing strategy S − number of encountered
errors, i.e.
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⎡1
⎢0
⎢
P ∗ = ⎢0
⎢
⎢0
⎢⎣

0
1
0
0

0
0
1
0
...

⎡1
⎢0
⎢
P ∗∗ = ⎢ 0
⎢
⎢0
⎢⎣

0
1
0
0

...⎤
...⎥⎥
...⎥ ,
⎥
...⎥
⎥⎦
0 0 ...⎤
1 1 ...⎥⎥
0 0 ...⎥ .
⎥
0 0 ...⎥
⎥⎦
...

E[ N ( S , P∗ )] =

0
0
0
1

L1

K

k =1

(12)

K

∑ e

−α ∑ ni
i =1

nk −1 = 0

K

... ∑

characteristic matrixes that have the forms (12).
Let S ′, S ′′ ∈ S denote the following program
testing strategies:
S ′ = ( L, (1,1,...,1)),
(14)

1
424
3
L times

and

(15)
(16)

(19)

where

S (L ) = {S = ( K , ( L1, L2 ,..., Lk ,..., LK )) ∈
K

(20)

k =1

Both the theorem 1 and theorem 2 can be
proved on the basis of the results that have been
obtained in [5,6].
The formula (11) can be simplified if the
program characteristic matrix P has a specific
form. For example, if the program characteristic
matrix has the form (12) we will obtain:
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i =1

1

∑ An∗1∗ (0, L1) L

k =1 n1 = 0

⎛ k −2
⎞
⎞
⎛ k −1
An∗k∗−1 ⎜ ∑ ni , Lk −1 ⎟A1∗∗ ⎜ ∑ ni , Lk ⎟,
⎜
⎟
⎟
⎜
nk −1 = 0
⎝ i =1
⎠
⎠
⎝ i =1
1

(22)
where

n
l −1
⎡
⎤ l
l −1
⎢ −α ∑ ni
⎥
∗
Anl ( ∑ ni , Ll ) = ⎢e i =1 (1 − r )⎥ ⋅
⎢
⎥
i =1
⎥⎦
⎢⎣
l −1
⎡
⎤
−α ∑ ni
⎢
⎥
⋅ ⎢1 − e i =1 (1 − r )⎥
⎢
⎥
⎣⎢
⎦⎥

Ll − nl

(23)

k −1

Δr ( S ′, P ∗∗ ) = min Δr ( S , P∗∗ )

∈ S : ∑ Lk = L}

l =1

and
(18)

S ∈S (L )

l −1

∏ An∗l ( Σ ni , Ll ),

(17)

Δr ( S ′, P ∗∗ ) = max Δr ( S , P∗∗ )
S ∈S (L )

k −1

and

(13)
Using the previous denotations and assumptions
we can also prove the following theorem.
Theorem 2. Let P∗ , P∗∗ mean the program

S ∈S (L )

(21)

k −1

Lk −1

E[ N ( S , P∗∗ ] = ∑

Then we have:
Δr ( S ′, P∗ ) = min Δr ( S , P∗ )
S ∈S (L )
Δr ( S ′′, P∗ ) = max Δr ( s, P∗ )

∑ ...

n1 = 0 n2 = 0

Then, for any program testing strategy S and any
characteristic matrix P is
E[ N ( S , P∗∗ )] ≤ E[ N ( S , P)] ≤ E[ N ( S , P∗ )].

S ′′ = (1, L).

L2

= (1 − r ) ∑ Lk ∑

An∗k∗ ( ∑ ni , Lk ) =
i =1

Lk ⎫nk
⎧ ⎡
k −1
⎤
⎪ ⎢
−α ∑ ni
⎥ ⎪⎪
⎪
i
−
1
= ⎨1 − ⎢1 − e
(1 − r )⎥ ⎬ ⋅ (24)
⎥ ⎪
⎪ ⎢
⎥⎦ ⎪
⎪ ⎢⎣
⎩
⎭
L (1− nk )
k −1
⎧
⎫ k
−α ∑ ni
⎪⎪
⎪⎪
⋅ ⎨1 − e i −1 (1 − r )⎬
⎪
⎪
⎪⎩
⎪⎭
For example, if P = P∗ and S=(2,(1,1)), we will
have
E[ N ( S , P∗ )] = (1 − r )[1 + r + e −α (1 − r )].
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4. Conclusions
The formula for determining the mean value of
the number of errors encountered during the
program testing process (11) has been obtained
under the assumption that both the program
testing scheme and the program reliability
growth model are of the forms presented in
chapter 2. It is noteworthy that the assumed
program testing scheme and the program testing
strategy are both very popular in the software
testing. The assumptions concerning assumed
program reliability growth model, including the
formula (7), have been made according to some
literature facts, e.g. [1,2,3,4]. The formula (7)
can be obtained on the basis of some so-called
software reliability models, e.g. those proposed
by Shooman and Jelinski-Moranda [3].
The knowledge of the mean value of the
predicted number of errors encountered during
the program testing process is very useful from
the practical point of view. In particular, it
makes possible to reasonably estimate both the
duration and the cost of the program testing
process. These estimations can be very useful for
the planning of the program testing process. The
mean value of the number of errors encountered
during the program testing can be treated as a
measure of the increase of the program
reliability that was caused by the testing. An
example of such a use of the mean value of the
number of errors encountered during the testing
process to determine the value of both the
program testing cost and the program reliability
coefficient after testing can be found in [6].
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