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Analiza wp ywu przyj tej koncepcji  
modelowania systemu wspomagania decyzji medycznych  

na sposób generowania cie ek klinicznych 
 
 

A. AMELJA CZYK 
 e-mail: aamelja czyk@wat.edu.pl 

 
Instytut Systemów Informatycznych  

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

 
 
W pracy dokonano analizy najcz ciej stosowanych koncepcji modelowych w konstrukcji systemów 
wspomagania decyzji medycznych pod k tem ich wp ywu na sposób generowania cie ek klinicznych 
w obszarze tzw. „w z ów decyzyjnych”. Analizie poddano takie koncepcje modelowania jak modelowanie 
bazuj ce na teorii zbiorów rozmytych, teorii zbiorów przybli onych, sieci bayesowskich oraz koncepcji 
wzorców deterministycznych. 

 
S owa kluczowe: Clinical Decision  Support System,  Clinical Pathways, Fuzzy Sets, Rough Sets, Multicriteria 
Optimization. 
 
1. Wprowadzenie  
Komputerowe Systemy Wspomagania Decyzji 
Medycznych (Klinicznych) w skrócie KSWDM 
rozumiane s  jako systemy interaktywnych 
programów komputerowych dzia aj cych na 
okre lonej platformie sprz towo – sieciowej, 
które w wyniku przetwarzania rezultatów bada  
medycznych i wiedzy medycznej wspieraj  
proces diagnozy lekarskiej oraz metod leczenia. 
Z kolei cie ki kliniczne (Clinical Pathway  
– CP) definiuje si  [13], [17] jako system 
powi zanych dzia a , zapisany w okre lonej 
notacji  (np. BPMN, GELLO, UML, OCL, XML 
lub innej), s u cy wspieraniu lekarzy oraz 
ni szego personelu medycznego na etapie 
diagnozowania, planowania sposobu leczenia  
i jego przebiegu, prowadz cy do wzrostu jako ci 
i efektywno ci us ug medycznych. CP mo e 
zatem posiada  dowoln  form  zapisu, 
niekoniecznie w postaci programu kom- 
-puterowego, co jest szczególnie znamienne dla 
KSWDM . Nie mniej jednak ka da cie ka 
kliniczna dowolnie zapisana, oprócz sekwencji 
zada  i dzia a  zawiera  musi tzw. „w z y 
decyzyjne”, które s  elementami steruj cymi  
w procesie leczenia konkretnego pacjenta  
w diagnozowanej chorobie. Z punktu widzenia 

poprawno ci i skuteczno ci leczenia w a nie te 
elementy s  w g ównej mierze decyduj ce. 

W zale no ci od stopnia „zinfor- 
-matyzowania”, rozstrzygni cia w w z ach 
decyzyjnych cie ek klinicznych odbywaj  si  
b d  to z udzia em wy cznie lekarza 
(ewentualnie ni szego personelu medycznego) 
b d  te  dodatkowo ze wsparciem KSWDM. 

Niniejsze opracowanie, zgodnie  
z za o eniami projektu dotyczy tej drugiej 
sytuacji. Kompleksowy kszta t (opis  
w okre lonym j zyku modelowania) cie ki 
zale y zatem od przyj tej koncepcji modelowej 
zapisu danych medycznych oraz regu  
wnioskowania KSWDM. 

W dalszej cz ci opracowania dokonana 
zostanie analiza najcz ciej stosowanych 
j zyków modelowania matematycznego 
(koncepcji modelowych), s u cych modelo- 
-waniu i projektowaniu systemów wspomagania 
decyzji medycznych pod k tem ich zalet i wad  
w kontek cie aplikacyjnym generowanie cie ek 
klinicznych. 

Poni ej przedstawione zosta y najcz ciej 
wyst puj ce w z y decyzyjne w cie kach 
klinicznych: 
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Rys. 1. Prosty w ze  decyzyjny 

 
 
 

lub bardziej skomplikowany: 
 

 
 

 
 

Rys. 2. Z o ony w ze  decyzyjny 
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W wi kszo ci przypadków spe nienie 
warunku  mo na sprowadzi  do 
rozstrzygni cia czy pewien element 

W
Ww   

czy te  element . Od wyniku tego 
rozstrzygni cia zale y dalsza sekwencja dzia a  
zgodnie z mo liwo ciami zapisanymi w cie ce 
klinicznej. W przypadku cie ki klinicznej 
realizowanej bez udzia u KSWDM rozstrzygni  
tych w pe ni dokonuje personel medyczny 
odpowiedniego szczebla, w przypadku za  
mo liwo ci wsparcia decyzji medycznej przez 
system KSWDM rozstrzygni  tych dokonuje 
równie  personel medyczny wzbogacony jednak 
„sugesti ” tego  systemu. 

Ww

 
2. Koncepcja modelowania systemu 

wspomagania decyzji medycznych 
oparta na teorii zbiorów 
rozmytych 

Problem z o ono ci modelowania procesu 
wspomagania decyzji diagnostycznych 
prze led my na uproszczonym przyk adzie 
wst pnej diagnozy choroby serca jak  jest 
zapalenie wsierdzia. 
 

Poni szy schemat zapytania o spe nienie 
warunku , wed ug ekspertów, w wielkim 
uproszczeniu mo na uszczegó owi  
(rozbudowa ) nast puj co: 

W
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Rys. 3. Diagnostyczny w ze  decyzyjny cie ki klinicznej 
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Rys. 4. Cz stkowe w z y decyzyjne w z a W  

 
Mo emy zatem zapisa : 

54321 ,,,, wwwwwW  
gdzie: 

1w  „czy wyst puje  gor czka? 

2w  „czy wyst puje szybka akcja serca?” 

3w  „czy wyst puj  silne dreszcze?” 

4w  „czy wyst puje atwe m czenie?” 

5w  „czy wyst puje nadmierna potliwo ?” 
 

Zgodnie z sugesti  specjalistów (ekspertów) 
w zale no ci od poszczególnych rozstrzygni  
(opcja „tak, nie) w w z ach decyzyjnych, 
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w4 

d1 d2 

w5 

d5 

d2 d3 

N T 

? 

N 

N 

N 

T 

N T T 

T 

? 

? 
? 

? 

d4 

 4 



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 4 1-10 (2009) 

diagnoz  w zakresie „zapalenia wsierdzia” 
mo na sformu owa  jako jedn  z nast puj cych : 

1d  – bardzo du e ryzyko zapalenia wsierdzia 

2d  – du e ryzyko 

3d  – rednie ryzyko 

4d  – ma e ryzyko 

5d  – bardzo ma e ryzyko 

54321 ,,,, dddddD  
Ju  powierzchowna analiza rozstrzygni  (opcja 
„tak, nie”) w zakresie cz stkowych warunków 
(symptomów)  nasuwa w tpliwo ci 
typu: 

51,..., ww

co to znaczy „wyst puje gor czka”? 
co to znaczy „szybka akcja serca”? 
co to znaczy „silne dreszcze”? 
co to znaczy „ atwe m czenie si ”? 
co to znaczy „nadmierna potliwo ”? 
Równie  globalne rozstrzygni cia decyzyjne nie 
daj  satysfakcji. Có  bowiem znaczy „bardzo 
du e ryzyko” zapalenia wsierdzia? czy te  
„ rednie ryzyko”? i jak je mierzy  lub te  
porównywa ? 

Je li we miemy ponadto pod uwag  inne 
mo liwe schorzenia kardiologiczne takie jak na 
przyk ad nadci nienie, zawa  serca, dusznica 
bolesna czy te  arytmia (o podobnych 
symptomach), jak równie  fakt i  pacjent mo e 
cierpie  nie tylko na jedn  chorob  z grupy 
kardiologicznych lecz na dwie lub wi cej to 
wiarygodno  takiej diagnozy staje si  jeszcze 
bardziej problematyczna. 

Jak te  atwo zauwa y  we wszystkich 
rozpatrywanych w z ach decyzyjnych 
rozstrzygni cie „trudno powiedzie ” nabiera 
szczególnego znaczenia. Rozstrzygni cie tego 
typu, ka dorazowo uruchomi  musia oby  
inny fragment cie ki klinicznej np. daj c 
dodatkowego badania. Cz stkowe rozstrzyg-
ni cie „trudno powiedzie ” przek adaj  si  
zatem w sposób bardzo istotny na globalne 
rozstrzygni cie diagnostyczne. Przyk ad ten, 
cho  bardzo uproszczony pokazuje z jednej 
strony wielk  z o ono  procesu diagnozowania 
a z drugiej strony konieczno  obiektywizacji 
bada  i pomiarów jak równie  traktowanie 
procesu diagnozowanie w szerszym kontek cie. 
Odpowiedzi  nauki na te wyzwania s  narz dzia 
jakie s  stawiane lekarzom do dyspozycji 
g ównie przez teori  zbiorów rozmytych, teori  
zbiorów przybli onych, metodologi  sieci 
bayesowskich oraz teori  wzorców w analizie 
wielokryterialnej. 

Pierwsze koncepcje zastosowania zbiorów 
rozmytych do modelowania zagadnie  
biologicznych i medycznych zosta y 

przedstawione w pracy Zadeha [20] ju  pod 
koniec lat sze dziesi tych ubieg ego stulecia. 
Lata siedemdziesi te i osiemdziesi te to 
burzliwy rozwój zastosowa  zbiorów rozmytych 
w diagnostyce medycznej Sanchez [14], [15], 
Wechsler [18], Smets [16]. Kolejny obszar 
zastosowa  medycznych to analiza elektro- 
-kardiogramów i elektroencefalogramów Albin 
[1] i wiele innych. 

Zbiory rozmyte znalaz y zastosowanie  
w diagnostyce medycznej g ównie w modelo- 
-waniu zbiorów danych i symptomów 
medycznych (chorobowych). 
Zbiorem rozmytym  w przestrzeni A X  jest 
zbiór par uporz dkowanych: 

XxxxA A,   (2.1) 
gdzie: 

1,0:   XA  – funkcja przynale no ci 
elementów x  do zbioru X   

1,0   xA  – oznacza wielko  prawdo- 
-podobie stwa (stopie ) przynale no ci 
elementu x  do zbioru X . 

W teorii zbiorów rozmytych [1], [21] 
najcz ciej stosowane  s  nast puj ce  funkcje 
przynale no ci: trapezowa, trójk tna i tak zwana 
s – funkcja. Przyk adow  funkcj  trapezow  
przedstawia kolejny rysunek: 

xA  

1 

x2x1x   
 

 
Rys. 5. Funkcja trapezowa 

 
 
Najwa niejsze poj cia u ywane w modelowaniu 
danych i symptomów medycznych to: 
1) no nik zbioru rozmytego 

0xXxAN A  (2.2) 
2) rdze  zbioru rozmytego 

1xXxAR A  (2.3) 
3)wysoko  zbioru rozmytego 

xAh A
Xx

sup   (2.4) 

zbiór rozmyty  jest znormalizowany, je li A
1Ah . 
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4) Relacja równo ci zbiorów  
xxXxBA BA   (2.5) 

5) Relacja zawierania si  zbiorów  
xxXxBA BA   (2.6) 

Omówione wy ej poj cia dotycz ce zbioru 
rozmytego wykorzystywane s  do modelowania 
procesu rozpoznawania choroby. Uproszczony 
model choroby mo emy wprowadzi  
nast puj co [3], [4]: 

Symbolem  oznaczmy 
zbiór wyró nionych jednostek chorobowych. 
Chorob   (jednostk  chorobow ) oraz 
jej „nasilenie” mo na zdefiniowa  poprzez 
zakresy chorobowych warto ci parametrów czyli 
wyników bada  i symptomów [4],[5]. 

MmM ,...,,...,1

Mm

Ogólnie symbolem  mo emy 
oznacza  zbiór parametrów i symptomów  
wiadcz cych o chorobie 

MmmN ,

Mm . 
Symbolem m

n
m
n

m
n ccC ,  oznaczamy zbiór 

warto ci chorobowych parametru Nn   
w chorobie . Mm
Tworz c w nast pnej kolejno ci iloczyn 
kartezja ski zbiorów   otrzymamy model 
jednostki chorobowej  w postaci  
zbioru . Tak wi c: 

m

m
nC

M
mC

m
mN

m
n

mm CCCC ......1

Mm

 gdzie  
czna liczba parametrów (symptomów) 

wiadcz cych o chorobie 

mN

 
 

)(,|)( mNnCcRcC m
n

m
n

mNmm     (2.7) 
 

jest  obrazem  „chorobowych warto ci” 
parametrów (symptomów) choroby . Mm
 
Zachodzi przy tym [4],[5]: 

NnMmSC n
m
n ,,  

W oparciu o zbiory  mo na utworzy   

tzw. wzorce chorób W . 

mC

m MmCm   ,
Idea zastosowania teorii zbiorów rozmytych 

w KSWDM polega na traktowaniu 
poszczególnych zbiorów  jako zbiorów 
rozmytych, a w konsekwencji równie  modelu 

 choroby jako choroby rozmytej 
(zbioru rozmytego). 

m
nC

mC Mm

Je li stan zdrowia pacjenta na konkretnym 
etapie cie ki klinicznej jest okre lony jako 

 to proces diagnozowania 
polega  b dzie na okre leniu warto ci funkcji 
przynale no ci poszczególnych jego aktualnych 

parametrów zdrowotnych do odpowiednich 
orów chorobowych warto ci tych parametrów 

Nn xxxx ,...,...,1

zbi
gdzie: 

nx  – warto  parametrów  pacjenta n x  
m
n  – funkcja przynale no ci konkretnej 

warto ci parametru  do zbioru warto ci tego 
parametru chorobowego w chorobie  

n
m

nX  – zbór, w którym zosta  zdefiniowany zbiór 
warto ci chorobowych parametru . Nn
W praktyce prawie zawsze  NnRX n ,1

Przyk ady najcz ciej stosowanych funkcji 
przynale no ci przedstawiaj  poni sze rysunki: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n
m
n x  

1 

m
nCR  Rdze  

 
1b 1a 2a 2b nx     

 
 

Rys. 6. Trapezowa funkcja przynale no ci warto ci 
parametru  w chorobie  n m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

n
m
n x

1b
21 aa

 

1 

   
2b nx 

 
 

Rys. 7. Trójk tna funkcja przynale no ci warto ci 
parametru  w chorobie m  (rdze  1-elementowy) n
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Rys. 8. Funkcje przynale no ci typu  warto ci 
parametru  w chorobie  

S
n m

 
No nikiem zbioru rozmytego (parametru   
w chorobie ) w przypadku funkcji trapezowej 
b dzie zbiór: 

n
m

21
1

0

bxbRx

xXxCR

nn

n
m
nnn

m
n

 

Rdzeniem (wzorcem parametru  w chorobie 
) b dzie natomiast zbiór 

n
m

21
1

1 1

axaRx

xRxCR

nn

n
m
nn

m
n

 

W ramach no nika mo na definiowa  ró ne 
stopnie zagro enia chorob  e laj c 

odpowiednie obszary zagro e  

m  okr
m
nCZ , które 

b d  podzbiorami no nika m
nCN . 

Kompletna diagnoza choroby  b dzie 
jednak mo liwa do okre lenia po wyznaczeniu 

cznej warto ci funkcji przynale no ci 

Mm

xm  
dla stanu zdrowia pacjenta opisanego wektorem 

, czyli po okre leniu 

wszystkich warto ci  B dzie ona 

pewn  funkcj  

Nn xxxx ,...,,...,1

, nxm .N

Nnx ,d m
n . I tu pojawia 

si  pierwsza istotna trudno  w stosowaniu tej 
koncepcji modelowania w zagadnieniach 
diagnostyki medycznej. Zgodnie z teori  
zbiorów rozmytych [16], [20] funkcja ta ma 
nast puj c  posta : 

n
m
n

Nn
m

n
m
n xxNnxd min,  

co przeczy „zdroworozs dkowemu” podej ciu  
i opiniom ekspertów. Zastosowanie bowiem 
powy szej konstrukcji funkcji  powoduje 
wyeliminowanie z mo liwo ci wp ywania na 

ostateczn  diagnoz  wszystkich innych 
parametrów chorobowych maj cych wi ksz  
warto  funkcji przynale no ci ni  ta minimalna.  

d

 
nxm

n

1b 2b 3b nX

 

Znane w literaturze inne próby modelowania 
funkcji  (w oparciu o sum  zbiorów 
rozmytych lub specjalnie definiowan  sum  
wa on ) nios  ze sob  równie  zbyt du y 
„ adunek subiektywizmu” by mo na by o je 
stosowa  w modelowaniu tak wa nego 
zagadnienia jakim jest diagnostyka medyczna. 

d1 

Funkcje trapezowa i funkcje typu S s  
najcz ciej wykorzystywane w modelowaniu 
rozmytym procesu diagnozowania. Kluczowym 
problemem tej koncepcji modelowanie jest  
tzw. adekwatno  funkcji przynale no ci [20]. 
Ich kszta t ma kapitalne znaczenie w uzyskaniu 
poprawnej diagnozy. Pomiar empiryczny  
stopni przynale no ci jest niezwykle trudny  
i nacechowany przes ankami subiektywizmu. 
Zagadnienie to wchodzi w zakres  
tzw. skalowania psychologicznego. Brak 
adekwatnych funkcji przynale no ci a przede 
wszystkim brak skutecznych metod ich 
empirycznego wyznaczania jest g ówn  
przyczyn , i  ta koncepcja modelowania w z ów 
decyzyjnych w cie kach klinicznych rzadko 
wychodzi a poza modele pogl dowe maj ce 
znaczenie g ównie dydaktyczne. 

     

 
3. Koncepcja modelowania systemu 

wspomagania decyzji medycznych 
oparta na teorii zbiorów 
przybli onych 

Teoria zbiorów przybli onych powsta a na 
pocz tku lat osiemdziesi tych. Jej autorem jest 
Zdzis aw Pawlak [11], [12]. Metodologia 
zbiorów przybli onych zyska a bardzo du  
popularno , szczególnie w obszarze eksploracji 
danych, z o onych zadaniach klasyfikacji oraz  
w komputerowych systemach wspomagania 
decyzji. Z racji swojej specyfiki jest niezwykle 
obiecuj ca w obszarze Komputerowych 
Systemów Wspomagania Decyzji Medycznych 
[10], [11], [12]. 

Zbiory przybli one s  zbiorami 
definiowanymi w tzw. przestrzeni dyskretnej. 
Dyskretyzacja przestrzeni nast puje poprzez 
okre lenie zbioru elementarnego, którego 
„wielko ” zale y od stopnia szczegó owo ci 
przybli enia rozpatrywanych zbiorów. Elementy 
zawarte w zbiorze elementarnym s  mi dzy sob  
nierozró nialne w okre lonym aspekcie. 
Elementy te posiadaj  warto ci wszystkich cech 
takie same jak ca y zbiór elementarny. 
Informacja repozytoryjna w koncepcji 
modelowania opartej na teorii zbiorów 
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przybli onych przechowywana jest w postaci 
stabelaryzowanej w zakresie tak obiektów 
(pacjentów) jak i warto ci cech (atrybutów) 
chorobowych. Jest to „informacja wytworzona” 
przez ekspertów. Systemy te operuj  na 
warto ciach dyskretnych. Je li dane dotycz ce 
cech (atrybutów) s  ci g e wówczas w fazie 
pocz tkowej musz  zosta  przekszta cone do 
postaci dyskretnej. 

Istota koncepcji zbiorów przybli onych 
oparta jest na zdefiniowaniu tzw. klas 
równowa no ci obiektów (pacjentów) ze 
wzgl du na identyczne warto ci cech 
(symptomów) okre lonego podzbioru 
rozwa anych cech chorobowych. 

Je li X  to sko czony zbiór pacjentów, 
a czony zbiór symptomów chorobowych 
(cech atrybutów) to relacj  równowa no ci  
w sensie podzbio
zapiszemy nast puj co: 

N  sko

ru  cech chorobowych  NB

XyxBIND , yfxf  BnX nn
(3.1) 

gdzie:  
– warto  n-tego atrybutu (cechy) 

 równowa no ci ze wzgl du na 
podz

xfn  
obiektu Xx . 

Klas
biór B cech chorobowych zapiszemy jako 

zbiór: 
BINDyxXyBIND ,    (3.2) 

Jest to podzbiór tych elementów ze

x

 zbioru 
X  które maj  te same warto ci cech 

robowych w grupie cech z podzbioru cho B .  
S  zatem nierozró nialne. To poj cie pozwala 
zdefiniowa  z kolei brzeg zbioru przybli onego 
Y  jako zbiór [11], [12]: 

YSY B     (3.3) 

b d cy ró nic  przybli enia górnego i do

SY BB
lnego. 

Powsta a w ten sposób mo liwo  zdefiniowania 
zbioru Y  w oparciu o jego przybli enie dolne  
i górne. Podobnie jak w przypadku teorii 
zbiorów rozmytych, teoria zbiorów 
przybli onych zyskuje coraz to nowe 
mo liwo ci w zakresie wnioskowania  
i podejmowania decyzji w sytuacji istnienia 
niepe nych lub cz ciowo sprzecznych danych. 

Podej cie to, g ównie ze wzgl du na 
stosu

. Koncepcja modelowania Systemu 

ów wspomagania 

oistego 
rodz

nkowo niewielk  potrzeb  dysponowania 
subiektywnymi danymi typu „funkcje 
przynale no ci” oraz bazowaniu na zbiorach 
sko czonych i skwantyfikowanych warto ciach 
atrybutów (cech i symptomów chorobowych) 
rokuje znacznie wi ksze nadzieje aplikacyjne w 
obszarze modelowania w z ów decyzyjnych w 
KSWDM i w konsekwencji modelowania 

cie ek klinicznych. Ujemn  stron  tego 
podej cia jest konieczno  szczegó owego 
opracowania danych s u cych budowie 
(„wype nieniu”) skomplikowanych tablic 
decyzyjnych przez ekspertów z dziedziny 
diagnostyki i leczenia poszczególnych chorób. 
 
4

Wspomagania Decyzji Medycz- 
-nych oparta na metodzie  
sieci bayesowskich 

W wielu modelach system
decyzji medycznych zak ada si , e badany 
pacjent choruje tylko na jedn  chorob  co 
skutkuje za o eniem, e jednostki chorobowe 
obj te modelem wzajemnie si  wykluczaj . 
Za o enie to bardzo upraszcza metody 
wnioskowania lecz niestety jest bardzo 
upraszczaj ce i ograniczaj ce. W odró nieniu od 
dwóch poprzednich podej  do modelowania 
repozytorium, metodologia sieci bayesowskich 
pozwala unikn  tego tak bardzo 
ograniczaj cego za o enia [8], [9], [10]. 

Sieci bayesowskie [10], [8] s  sw
aju probabilistycznymi modelami 

graficznymi. Najcz ciej sie  bayesowska jest 
przedstawiana jako graf acykliczny skierowany. 
G ównym problemem przy konstruowaniu sieci 
bayesowskiej jest okre lenie jej struktury  
oraz okre lenie parametrów probabilistycznych  
w postaci prawdopodobie stw warunkowych. 
Idea modelowania opartego na sieci 
bayesowskiej bazuje na wyznaczeniu rozk adu 
prawdopodobie stwa a’posteriori wyst pienia 
poszczególnych chorób pod warunkiem 
stwierdzenia konkretnych warto ci  
parametrów (symptomów) chorobowych  

Xx  
Mm  xmp  ,/ .    (4.1) 

Jest to swego rodzaju „odleg ” z
wyni

o estawu 
ków Nn xxxx ,...,,...,1  od jednostki 

chorobowej Mm . Adekwatno  diagnozy 
podj tej w ten sposób bardzo istotnie zale y od 
stopnia dok adno ci empirycznego wyznaczenia 
takich rozk adów warunkowych. Zak adaj c 
ostro nie, i  ilo  jednostek chorobowych si ga 
kilku tysi cy, ilo  parametrów (symptomów) 
chorobowych kilkuset, a zbiór warto ci  
ka dego z nich rednio kilku – kilkudziesi ciu 
warto ci (po dyskretyzacji) otrzymamy 
prawdziw  skal  problemu. Nie mniej, jednak 
praktyka ostatnich dwudziestu lat potwierdzi a, 
i  w bardzo wielu przypadkach, modelowanie 
procesów diagnostycznych oparte na sieciach 
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bayesowskich przynios o dobre rezultaty [8], 
[10]. 
5. Koncepcja modelowania Systemów 

Wspomagania Decyzji Medycz- 
-nych oparta na metodzie  
wzorców deterministycznych 

Tej metodzie modelowania po wi cono mi dzy 
innymi prace [2], [3], [4]. 

Ogólnie filozofia tego podej cia polega na 
porównaniu otrzymanych wyników bada  
medycznych pacjenta z wzorcami odpowiednich 
chorób. Szczególnym  przyk adem tego 
podej cia jest propozycja zawarta w [2], [3]. 
Polega ona na zdefiniowaniu stanu zdrowia 
pacjenta w tzw. przestrzeni ycia oraz 
zdefiniowaniu w tej samej przestrzeni wzorców 
jednostek chorobowych. 

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie 
odpowiedniej miary odleg o ci stanu zdrowia 
pacjenta od wyró nionego podzbioru chorób. 
Istotnym problemem w tym podej ciu (s dz , e 
równie  we wcze niej omawianych) jest 
problem obiektywnej i adekwatnej normalizacji 
zbiorów warto ci poszczególnych cech  
i symptomów chorobowych. 

Jest to jednak g ównie problem 
matematyczno – techniczny. Problem wyboru 
„techniki mierzenia” odleg o ci w przestrzeni 
ycia jest w zasadzie rozwi zany [2], [19]  

i mo e by  stosunkowo atwo weryfikowany  
na podstawie danych a’posteriori. 
 
6. Podsumowanie 
Analizuj c pozytywne i negatywne aspekty 
przedstawionych w pracy koncepcji 
modelowania repozytorium medycznego oraz 
niezwykle bogat  literatur  z zakresu 
przyk adów zastosowania poszczególnych 
koncepcji modelowania, nale y stwierdzi  i  
podej cie oparte na teorii zbiorów rozmytych 
doczeka o si  najmniej konkretnych aplikacji, 
szczególnie kompleksowych. St d te   
w dalszych pracach w ramach realizowanego 
projektu zostanie pomini te. Podej cia oparte na 
teorii zbiorów przybli onych jak równie  
bazuj ce na metodyce sieci bayesowskich 
wydaj  si  bardziej obiecuj ce i s  
rekomendowane do dalszych bada . 

Metoda bazuj ca na wska nikach 
odleg o ciowych zdaniem autora opracowania 
jest najbli sza aplikacji. Rozwi zanie problemu 
normalizacji charakterystyk medycznych jak te  
wybór najbardziej adekwatnej metody mierzenia 
odleg o ci w przestrzeni ycia otwar yby drog  
do jej szybkiej aplikacji. 
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W pracy omówiono mo liwo ci wykorzystania tzw. metod modelowania paj czynowego do modelowania 
i analizy jako ciowej obiektów z o onych w procesach eksploracji danych.  Zdefiniowano takie poj cia jak: 
N-wymiarowa przestrze  paj czynowa, model paj czynowy obiektu, adekwatno  modelu oraz niektóre 
charakterystyki eksploracyjne modelu. 

 
S owa kluczowe: eksploracja danych, matematyczny model obiektu, modelowanie paj czynowe, model 
paj czynowy obiektu, model M-dok adny, dok adno  modelu, adekwatno  modelu. 
 
 
1. Wprowadzenie  
Matematyczne modele obiektów (systemów) 
s u  najcz ciej analizom jako ciowym  
i porównawczym. Mog  by  te  podstaw  
budowy modeli optymalizacyjnych jak równie  
podstaw  definiowania funkcji rankingowych 
[1], [3]. Formalne modele opisowe znalaz y te  
du e zastosowania w procesach i metodach 
eksploracji danych [5], [6], [7]. Obszarem 
szczególnie interesuj cym z tego punktu 
widzenia jest modelowanie i analiza danych 
medycznych, modelowanie stanu zdrowia 
pacjenta i tzw. jednostek chorobowych, 
wykorzystywane w komputerowych systemach 
wspomagania decyzji medycznych [2], [3], [9].  

W procesie modelowania matematycznego 
obiektów bardzo wa n  rol  odgrywa cel 
modelowania [4], [5]. Z celu modelowania 
wynikaj  przede wszystkim wymogi dotycz ce 
konkretnego, formalnego j zyka modelowania 
oraz wymagana dok adno  (adekwatno ) 
modelu. Dysponuj c orygina em obiektu  
o nazwie , w zale no ci od celu 
modelowania, mo emy zbudowa  wiele ró nych 
modeli , tego samego obiektu. 

Xx

)(xFy
Zbiór nazw modelowanych obiektów, na 

ogó  jest uto samiane z pewnym podzbiorem X 
zbioru liczb naturalnych . Zbiór X jest wtedy  
zbiorem numerów obiektów. W szczególnych 
przypadkach zbiór X nie musi by  sko czonym 
podzbiorem liczb naturalnych. Takim 
przyk adem mo e by  zbiór mo liwych „zestaw 
danych medycznych” [2], [3], [9]. 

Modelowany obiekt  charakteryzuje 
si  na ogó  wieloma ró nymi cechami 
cz stkowymi, które decyduj  o jego  

globalnych (systemowych) w asno ciach. 
Szczegó owo  (adekwatno ) modelu  
– jakkolwiek definiowana jest oczywi cie 
funkcj  liczby cech (w asno ci), które zosta y 
uwzgl dnione w modelu. Im wi cej cech 
uwzgl dnimy, tym na ogó  model b dzie 
bardziej dok adny (szczegó owy) i tym lepiej 
b dzie „odzwierciedla ” orygina . Taki model 
zapewne b dzie jednak bardziej kosztowny, 
skomplikowany oraz bardziej niewygodny  
do prowadzenia bada  i analizy. Problem 
ustalenia ile cech i które z nich nale y wzi   
pod uwag  jest oczywi cie problemem  
wyboru odpowiedniego kompromisu mi dzy 
dok adno ci  modelu a jego z o ono ci   
i kosztem. Intuicyjnie mo na zgodzi  si   
z opini , e w ka dym procesie modelowania 
istnieje pewna graniczna liczba cech do 
uwzgl dnienia, powy ej której, przy zadanym 
celu modelowania przyrost „jako ci modelu”  
jest pomijalnie ma y. 

Xx

 
2. Uproszczony model opisowy 

obiektu Xx  
Oznaczmy symbolem x pewien obiekt ze zbioru 
X obiektów. Za ó my dalej, e obiekt ten 
posiada maksymalnie N cech (w asno ci), które 
mog  mie  znaczenie je li chodzi o adekwatno  
(jako ) modelu obiektu  z punktu 
widzenia przyj tego celu modelowania. 

Xx

 Za ó my, e cechy wiadcz ce o jako ci 
obiektu s  uporz dkowane wed ug ich wa no ci, 
zgodnie z porz dkiem naturalnym. 

Oczywi cie wielko  liczby N zale y od 
„stopnia z o ono ci” obiektów ze zbioru X co 
zapiszemy XNN . Je li przyk adowo 
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elementami zbioru X b d  „proste obiekty”  
np. rodzaje bloczków budowlanych, gatunki 
serów, itp. to maksymalna liczba wyró nionych 
cech mo e si ga  kilku.  

Je li b d  to natomiast z o one urz dzenia 
elektroniczne czy te  z o one mechanizmy,  
to liczba cech si ga  mo e przyk adowo 
kilkunastu.  

W przypadku modelowania bardzo 
z o onych obiektów jak np. stanu zdrowia 
pacjenta [3], [6] liczba ta mo e si ga  kilkuset  
i wi cej.  

Teoretycznie mo emy rozpatrywa  procesy 
modelowania gdzie liczba . N
Symbolem oznaczymy zbiór {1,…,n,…,N} 
za  symbolem M – zbiór . Mm...,,...,1

Okre lenie 2.1. 
Modelem M-dok adnym  obiektu 

x nazwiemy model uwzgl dniaj cy tylko M 
spo ród N , najwa niejszych cech obiektu 

. 

NM

Xx
 

Okre lenie 2.2. 
Modelem dok adnym obiektu Xx  

nazwiemy model uwzgl dniaj cy maksymaln  
liczb  N cech wiadcz cych o jego jako ci.  
 
Okre lenie 2.3. 

Funkcj  modelowania opisowego nazywa  
b dziemy funkcj  NXF :

Xx

, 
przyporz dkowuj c  ka demu modelowanemu 
obiektowi  ci g warto ci poszczególnych 
jego cech. Tak wi c modelem obiektu 

Xx
 

b dzie jego obraz 
N

Nn xFxFxFxF ))(),..,(),..,(1    (2.1) 
dany funkcj  modelowania F  
gdzie   warto  n-tej cechy 
modelowanego obiektu . 

)x(F n

Xx
Za ó my dalej, e dla ka dego  n

Xxx wFw n
nn   ,)(   (2.2) 

Fakt ten b dziemy zapisywa : 
Xxnx wwFy n

nnn ,,,)( 1  (2.3) 
Ci gi liczbowe xFy yyy Nn ),...,,...,( 1  
nazywa  te  b dziemy „danymi” o obiektach 

. Xx
Niech przyk adowo , . Modelem 
dok adnym obiektu  jest 

 
za  modelem M-dok adnym 

15N

 ,5 ,2 ,7 ,8

9M
Xx
 ,0 ,1 ,3 ,4 15 ,4 ,3 ,1 ,1 ,2 ,1xF 0

92 ,7 ,8 ,4 ,3 ,1 ,1 ,2 ,1xF M  

Zadanie matematycznego modelowania 
opisowego obiektów x ze zbioru X mo emy 
formalnie zapisa  jako trójk  uporz dkowan : 

),,(0 FXNZ    (2.4) 
Obraz zbioru Y zbioru X b dzie zatem zbiorem 
modeli obiektów Xx . 

NN XxxFyXFY )()(    
(2.5) 

Klas  równowa no ci X(y) obiektów ze wzgl du 
na ustalone warto ci cech nazywamy 
przeciwobraz zbioru jednoelementowego 
   

Yy

Yy}{  

yxFXxyyX F )(}{)( 1     (2.6) 
Je li w zbiorze klas równowa no ci 

YyXyX )( , istnieje przynajmniej jedna 
klasa o liczno ci 1)(yX , to zwi kszenie 
ilo ci uwzgl dnianych cech mo e by  przes ank  
zwi kszenia „dok adno ci modelowania”. 
Pojawia si  tutaj interesuj cy problem okre lenia 
takiej liczby N ( o ile istnieje), e dla ka dego 

1yXYy ,   
 
3. N-wymiarowa przestrze  

paj czynowa 
Za ó my, e dane jest zadanie modelowania 
opisowego: , którego 
wynikiem jest zbiór 

),,(0 FXZ N

)( XFY
Xx

 modeli 
opisowych obiektów . 

Mo liwo  interpretacji graficznej (tzw. 
„zobrazowania”) takich modeli w celu  
analizy ich w asno ci jest jednak bardzo 
ograniczona  maksymalnie do . O wiele 
wi ksze mo liwo ci graficznej interpretacji,  
a w konsekwencji analizy i „wydobywania” 
dodatkowej wiedzy z danych opisuj cych 
modelowane obiekty daje tzw. modelowanie 
paj czynowe (web modelling). 

3N

 
Okre lenie 3.1. 

N-wymiarow , ograniczon  przestrzeni  
paj czynow  nazywa  b dziemy par  
uporz dkowan   

),( NS rPr  
gdzie  jest pewnym zbiorem wyznaczanym 
na p aszczy nie, np. w uk adzie wspó rz dnych 
biegunowych w nast puj cy sposób: 

S r

20 ,0 ),( rddS r  (3.1) 
Liczba or  zwana jest promieniem (zakresem) 
przestrzeni, za  para ),(d to wspó rz dne 
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punktu (elementu) zbioru (d  odleg o  od 
tzw. bieguna, 

Sr

  k t skierowany). 
W przypadku gdy r  otrzymamy 

N -wymiarow  przestrze  niesko czon  
),( NP S

xn ,
. 

Osie wspó rz dnych  Nn ,...,10
przestrzeni paj czynowej mo emy wyznaczy  
nast puj co: 

n
N
nrdd nnx   , 1(2,0),(0 n

(3.2) 
Na rys. 1. przedstawiona zosta a  

pi ciowymiarowa przestrze  paj czynowa  
z zaznaczon  „skal  odleg o ci” (dla 4r ) oraz 
pi cioma „osiami wspó rz dnych”  ,xn0

5 ,4 ,3 ,2 ,1n  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Pi ciowymiarowa przestrze  paj czynowa  

o promieniu  r = 4 
 
Zbiór Sr bywa czasami definiowany wprost 

jako ko o o promieniu r w uk adzie 
wspó rz dnych kartezja skich: 

rs2
2sssS r

22
1

2
21 ),(       (3.3) 

Zamieniaj c wspó rz dne biegunowe na 
kartezja skie otrzymamy: 

,sin,cosd),( 21
2

21 dssssS r  
20,0 rd         (3.4) 

oraz osie wspó rz dnych: 

,sin,cos).(0 21
2

21 nnn dd ssssx

N
nrd n

)1(2,0 ,       (3.5) n

 
Okre lenie 3.2. 

Funkcj  modelowania paj czynowego FP 

nazywa  b dziemy odwzorowanie typu: 
2SrPF :  

przyporz dkowuj ce ka demu elementowi  
y  zbiór w postaci wieloboku  

o wierzcho kach: 
)(yS N

ny nnn yA   , ),()(   (3.6) 
Symbolicznie fakt ten zapiszemy: 

SAAS rNN yyy )(),...()( 1  (3.7) 
Wierzcho ki wieloboku  le  na 
poszczególnych osiach wspó rz dnych 
przestrzeni paj czynowej (patrz tzw. wykresy 
gwiazdowe [6], [7]).  

)(yS N

X2

 

X4

X3 Okre lenie 3.3. 

Modelem paj czynowym obiektu y  
(a w konsekwencji obiektu x, takiego, e 

yxF )( ) nazywa  b dziemy zbiór 

SFS r
P

N yy)( . 0 1 2 43
 

Okre lenie 3.4. 

Zadaniem modelowania paj czynowego ZP 
nazywa  b dziemy trójk  uporz dkowan  

),,( FPZ P
rP . 

Wynikiem realizacji zadania modelowania 
paj czynowego jest zbiór  
którego elementami s  modele paj czynowe 
poszczególnych obiektów 

P
PF )( ,

XxxFy    ),(  

yy Sr
NP S 2)(   (3.8) 

 
Przyk ad 1. 

Niech 5   ,3 2, ,1 NX .  
Funkcja modelowania opisowego dana jest  
w tabeli 1. W tabeli tej zapisano  
równie  kra cowe warto ci cech 

5 ,4 ,3 ,2 ,1  , , nww n
n  

Warto  parametru r wyznaczamy nast puj co: 
6   max  n

n
wr  

 
 
 
 
 

X5

X1
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Tabela 1. 

)(xF  
X 

)(1 xF  )(2 xF  )(3 xF  )(4 xF  )(5 xF

1 2 3 
2
1  1 4 

2 1 1 2 4 1 
3 3 4 6 4 5 

nw  1 1 
2
1  1 1 

wn  3 4 6 4 5 
 
Pi ciowymiarow  przestrze  z parame  

6r  zdefiniujemy jako par  uporz dkow
trem

an  
),( 566 SP  ,  

gdzie 
20,60 ),(6 ddS  

Na rys. 2. przedstawiono modele paj czynowe 
obiektów  }3 ,2 ,1{x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Modele paj czynowe obiektów  Xx
 

Na rysunku tym zaznaczono równie  
modele „sztucznych” obiektów [1]: 

)1 1 
2
1 1 1(),...,( 51 ,,,,wwwX  

oraz  , )5 ,4 ,6 ,4 ,3(),...,( 51 wwwX

Zauwa my, e  dla ka dego 

 oraz, e a ponadto 

zachodzi dla ka dego 
. 

)()( 55 xSS wX

()( 55 SS wX

)3()( 55 SS wX
Xx

Xx

)3

)(5 xS

Modelami paj czynowymi obiektów  
s  odpowiednie zbiory . 

}3 ,2 ,1{x
)3(5),2(),1( 55 SSS

S  to nast puj ce wieloboki zaznaczone na 
rys. 2.: 

EDCBAS 111115 ,,,,1  

EDCBAS 222225 ,,,,2  

EDCBAS 333335 ,,,,3  
Modele „obiektów sztucznych” [1], [2]  wX  
i  stanowi  zbiory: wX

EDCBAwXS 211225 ,,,,   (zbiór ten 
zosta  „zakreskowany”). 

3,,,, 5333335 SS EDCBAwX  
Zbiory te stanowi  odpowiednio kres dolny  
i kres górny zbioru Y XF P

P  w przestrzeni 
paj czynowej z relacj  inkluzji [1]. 
Zauwa my, e modele 3,2,1 555 SSS  ró ni  
si  mi dzy sob  „kszta tem”, polem 
powierzchni, „wzajemnym usytuowaniem”, 
d ugo ci  obwodu, liczb  boków itp.  
w przestrzeni 5,66 SP . X2

X5

X1
10 2 63 4 5

2

4

1

E

Takich dodatkowych charakterystyk modeli 
xS N  mo e by  wiele. Przyk adowymi 

charakterystykami opisuj cymi dodatkowe 
w a ciwo ci xS N  s  nast puj ce: 

X4

X3

21

5

4

6 B3

B1

B2
C2

C1

D1

D2

D3

E1

E3

C3

1/2

4

3

A2 A1 A3

x   „pole powierzchni” zbioru xS N   Sp N

x   „ rodek ci ko ci” zbioru  xNSSg N

  „d ugo  obwodu” xS N  xSb N

x   „liczba boków” (wieloboku)  S N
 zbioru xS N  

xN   „miara k ta wierzcho kowego” 
                 trójk tów tworz cych  
                 zbiór xS N  itp. 

W przypadku ustalonych ci gów zbiorów 
 , ... ,2 ,1 , kXXxxS kN  dodatkowymi 

charakterystykami mog  by  „wzajemne 
usytuowania” elementów ci gów, wzajemne 
usytuowanie ich rodków ci ko ci, odleg o ci 
rodków  ci ko ci, cz ci wspólne zbiorów 

kN XxxS , , relacje inkluzji, ró nica czy te  
suma zbiorów itp. 

Wszystkie te charakterystyki przy 
odpowiedniej  interpretacji mog  by  bardzo 
cenne z punktu widzenia analizy jako ciowej 
modelowanych obiektów jak te  samego procesu 
modelowania. 

Badanie tych charakterystyk pozwala 
bowiem „wydoby ” wi cej informacji  
o obiektach Xx  ni  wynika to wprost z ich 
formalnych modeli opisowych  
(danych w postaci ci gów liczb). Wprowadzaj c 
dodatkowo tzw. „g sto  cech” („ci ar 

XxxFy ,
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w a ciwy” cech) w postaci xn  mo emy 
dokonywa  analizy jeszcze bardziej 
szczegó owej. 

W dalszej cz ci pracy, z racji ograniczonej 
jej obj to ci zajmiemy si  g ównie 
charakterystyk  modelu  w postaci xS N

xp S N  oraz charakterystyk  k tow  xN . 
Pole powierzchni zbioru  jest pewn  

funkcj  „danych opisowych” obiektu 
xS N

Xx  
yxF  oraz liczby N uwzgl dnionych cech. 

Dla ustalonych N oraz  warto ci 
charakterystyki 

Xx
xp S N  mo emy okre li  

nast puj co: 

yyS
N

k
kkNN xp 1

1

1
1 yy N     (3.9) 

gdzie 
NN

2sin
2
1       (3.10) 

za    kxFy kk ,...,2,1  , N

Dodatkowe informacje dotycz ce zbioru X 
modelowanych obiektów nios  te  jak wcze niej 
wspomniano charakterystyki zbiorów: 

wX

wwN

wwN

SwS NXN i        
Odpowiednio pola powierzchni tych zbiorów 
okre lamy nast puj co: 

NX
N

k
wkwkNXwS Np 1

1

1
1

(3.11) 

NXN

k
wkwk

Nw XS Np 11

1
1

(3.12) 
Modele  oraz  wS XN wXS N  odgrywaj  
wa n  rol  w analizie jako ciowej obiektów 

, gdy  zbiory te posiadaj  nast puj ce 
ogólne w asno ci: 

Xx

xSwS NXN  dla ka dego Xx  
(3.13.) 

wSS X
NN x  dla ka dego Xx  

(3.14) 
a ponadto  

XxpN X
NX S xN    ,  

(3.15) 
Warto  xp S N  zale y oczywi cie od 

kolejno ci uwzgl dnianych cech, st d te   
w przypadku braku za o enia ustalaj cego 
kolejno  cech, stosowana jest charakterystyka 

xp S N  b d ca „u rednieniem” pól 
powierzchni odpowiadaj cych wszystkim 

mo liwym kombinacjom uporz dkowa  cech 
(N!). 

4. Znormalizowane przestrzenie 
paj czynowe 

Niech xFxFxFxF Nn  , ... ,, ... ,1   
– funkcja modelowania taka, e 

YXF N: .  
O funkcji tej za o ymy, e , 0xF n n , 

Xx . Je li by tak nie by o to nale a oby od 
warto ci funkcji  odj  odpowiedni  
liczb  cn dla ka dego  (przesuni cie skali) 
[1], [4] w nast puj cy sposób : 

xFn
Xx

  ,  , Xxxx cFF nnn  

gdzie  nxFc n
Xx

n  ,min . 

Dalej zak ada  b dziemy, e funkcja 
modelowania spe nia powy szy warunek. 
Normalizacji funkcji modelowania mo na 
dokona  na wiele sposobów [1], [4]. 
Jednym z nich jest nast puj cy sposób: 

xx
F
F

F
n

n
n    (4.1) 

gdzie  
,0  max  xFF nXxn          (4.2) n

W ten sposób znormalizowana funkcja 
modelowania ma tak  w asno , e 
  10 xF n  dla ka dego n    

Za  ob

, Xx   (4.3)

iekty wX i wX  maj  posta : 
N

Xw 0 , ... ,0  
NXw 1,...,1  

Dalej b dziemy zak ada , e funkcja F jest 

 N-wymiarow  przestrzeni  

znormalizowana w sensie (4.3). 

Okre lenie 4.1. 
Znormalizowan
paj czynow  nazywa  b dziemy par  
uporz dkowan  

NSP rr ,  

gdzie  

Dla uproszczenia zapisu, w przypadku 

1max wn
n

r    

przestrzeni znormalizowanych b dziemy pisa  
NSP , . 

 
rzyk ad 2. 

2. przedstawiono warto ci 
P
W tabeli 
znormalizowanej funkcji modelowania  
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z przyk adu 1. (przesuni cie skali c jest 

nast puj ce 1 ,1 ,
2
1 ,1 ,1c . 

 
Tabela 2. Warto  znormalizowanej funkcji 
modelowania 

)(xF  
X 

)(1 xF  ) (3 xF(2 xF  ) (4 xF ) (5 xF )  

1 
2
1

 
3
2

 0 0 
4
3

 

2 0 0 
22
6

 1 0 

3 1 1 1 1 1 
wn  0 0 0 0 0 

wn  1 1 1 1 1 
 
Na kolejnym rysunku przedstawione zosta y 
znormalizowane modele paj czynowe 
poszczególnych obiektów Xx . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Znormalizowane modele paj czynowe 
obiektów Xx  

 
5. Problem szczegó owo ci  

i adekwatno ci modeli 
paj czynowych 

W ród wielu dodatkowych charakterystyk 
modelu paj czynowego  na szczególn  
uwag  zas uguj  charakterystyki, które mog  
by  wykorzystane do oceny jako ciowej 

modelowanego obiektu lub te  samego procesu 
modelowania. 

xS N

Niniejsza praca jak ju  wcze niej 
wspomniano dotyczy  b dzie charakterystyki 

xSp n , któr  mo na g ównie z racji jej 
konstrukcji (3.9) wykorzysta  do bada  
jako ciowych obiektów jak te  wielokryterialnej 
analizy porównawczej oraz „charakterystyki 
k towej” b d cej wprost, funkcj  maksymalnej 
liczby uwzgl dnionych w modelu cech. 

Za ó my dalej, e dysponujemy modelem 
M-dok adnym obiektu Xx . Maksymalna 
mo liwa liczba cech, które mo na teoretycznie 
uwzgl dni  w przypadku modelowania  
obiektów ze zbioru X to . Oczywi cie XN

XNM . Dla kompletno ci rozwa a  
przyjmijmy, e XM N,...,1,0 . Jako  
modelu xS M  mo na okre li  definiuj c jego 
„rozbie no ” z orygina em  lub 
zamiennie – „dok adno ”. 

Xx

 
Okre lenie 5.1. 

Rozbie no ci  modelu M-dok adnego 
xS M  z orygina em Xx  nazywa  b dziemy 

liczb  XNMxM2

3/4

6/22

X=2

11/2

2/3

X2

X=3

X5

X1

X4

X3

x NMD   ,  
gdzie M- liczba cech aktualnie  uwzgl dnionych 

w modelu ,za  
XN

x 2
N  graniczna miara 

k towa przyrostu „dok adno ci modelu” przy 
uwzgl dnieniu maksymalnej (dla elementów 
zbioru X) liczby cech. 

Po przekszta ceniu mamy: 

XNM
XN

MxD    ,12    (5.1) 

XNMxDM      ,20    (5.2) 
Je li na XN  mo liwych do uwzgl dnienia 
cech , uwzgl dnimy w modelu wszystkie, to 
rozbie no  takiego modelu z orygina em b dzie 
zerowa. 

X=1

0

Je li uwzgl dnimy tylko jedn  cech  to 
rozbie no  wyniesie 

XN
XN

xD
121 . 

Okre lenie 5.2. 
Stopniem (wspó czynnikiem) rozbie no ci 

modelu nazywa  b dziemy liczb   

XN
Mx

x DD M
M 1

2
      (5.3) 

Mamy przy tym 
XNMxDM    ,10      (5.4) 
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Okre lenie 5.3. 
Dok adno ci  modelu  nazywa  
b dziemy liczb  

xS M

XN
Mxx Dd MM 22      (5.5) 

Stopie  dok adno ci okre limy nast puj co: 

XN
Mx dd M

M 2
   (5.6) 

Zachodzi przy tym 
XNMxd M    ,10  (5.7) 

Gdy zachodzi oczywi cie M 0xD   
i  1xd

Zagadnienie adekwatno ci czy te  
rozbie no ci modelu jest oczywi cie problemem 
bardziej z o onym. Analizuj c charakterystyk  

xp S n  jak równie  „kszta t” zbioru xS N  
mo na podj  si  prób definiowania innych, 
„bardziej zwi zanych” z modelem obiektu 

 wska ników charakteryzuj cych proces 
modelowania i sam model. Porównuj c kszta ty 
zbiorów  przy wzro cie liczby N 
uwzgl dnianych cech, ich powierzchni , obwód 
itp. mo na jako  modelu zdefiniowa  bardziej 
precyzyjnie. Kluczow  rol  mog  odgrywa   
w tym podej ciu graniczne warto ci 

Xx

xS N

xS , 
 przy  jako swoistego rodzaju 

punkty odniesienia. Poni ej zostan  
przedstawione pewne rozwa ania dotycz ce 
mo liwej interpretacji charakterystyki 

xp S N

xSp  
w okre laniu stopnia szczegó owo ci modelu 

 w zale no ci od wielko ci liczby N. 
Rozwa ania te nie maj  charakteru ogólnego  
i s  s uszne jedynie dla obiektów 

spe niaj cych pewne szczególne 
za o enia. Charakterystyki takie bowiem jak 
kszta t zbioru , pole powierzchni, rodek 
ci ko ci itp. s u  przede wszystkim analizie 
jako ciowej obiektów  [1], [2], [3], a nie 
samego procesu modelowania. 

xS N

Xx

x

x

S N

X

Za ó my, e mamy dane zadanie 
modelowania paj czynowego w przestrzeni 
znormalizowanej FXPZ ,, . Intuicyjnie, 
stopie  szczegó owo ci modelu (opisu) obiektu 

jak ju  by o wspomniane powinien 
rosn  wraz z wielko ci  liczby M cech 
uwzgl dnionych w procesie modelowania 

Xx

NM , jako  (adekwatno ) modelu 
powinna równie  posiada  podobn  w asno . 

Wielko  pola powierzchni modelu 
, zgodnie z zale no ci  (3.9) i (3.10) 

formalnie jest pewn  funkcj  liczby M 
uwzgl dnianych cech oraz warto ci tych cech 
okre lonych jako ci g liczb: 

xS M

M
Mm xxxy FFF ,...,,...,1  

co zapiszemy 
Myfxp S M ,   (5.8) 

Ustalaj c konkretn  warto  M, mo emy 
bada  funkcj  yf M , . Przy pewnych 
za o eniach  jako ciowych odno nie interpretacji 

Yy

xFy mm , Nm  warto ci yf M  mo e 
by  interpretowana jako uogólniona jako  
obiektu x, takiego e yxF [1], [6]. Mo na 
zatem j  wykorzysta  do budowy tzw. funkcji 
rankingowej oraz innych funkcji decyzyjnych  
w tym w szczególno ci optymalizacji. 

Z kolei ustalaj c xFy , mo emy bada  
zmienno  Mf y  w zale no ci od 

NM ,...,2 ,1 , co mo e pozwoli  na ocen  
zmian szczegó owo ci (dok adno ci) procesu 
modelowania, wynikaj cych ze zmian liczby 
uwzgl dnionych cech. Przyk adowo 
adekwatno  modelu  mo emy 
zdefiniowa  jako pewn  funkcj  

xS M
xq SM  

o postaci nast puj cej: 

NMXx
xp
xp

xq
S
SS

N

M
M ,...1  ,  ,  

(5.9) 
Zauwa my, e dla NM , 1xq S M . 
 
6. Modelowanie obiektów  

w przestrzeni niesko czenie 
wymiarowej 

W dalszej cz ci opracowania zak ada  
b dziemy, e dysponujemy znormalizowan  
funkcj  modelowania 

razyM
1 ,0...1 ,0: xxYXF      (6.1) 

Bior c dowolny element  mo emy 
przedstawi  jego model w przestrzeni 
paj czynowej P jako pewien podzbiór 

Yy

yMS  
zbioru S. 
G ównymi charakterystykami tego modelu b d  
„szczegó owo ” oraz „adekwatno ” rozumiane 
nast puj co : 

yp S M  oraz 
yp
yp

yq
S
S

S
N

M
M   (6.2) 

Za ó my, e chcemy zwi kszy  „stopie  
szczegó owo ci modelu” oraz jego adekwatno  
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poprzez zwi kszenie maksymalnej liczby N 
uwzgl dnianych cech. 
Zwi kszaj c liczb  N do niesko czono ci 

N   otrzymamy niesko czenie 
wymiarow  przestrze  paj czynow  

. ,SP
Ustalaj c w konkretnym zadaniu 

modelowania liczb   najwa niejszych 
cech otrzymamy model M-dok adny 

. 

NM

SyS M
Okre lenie adekwatno ci  tak 

uzyskanego modelu  wymaga 
wyznaczenia granicznej warto ci „stopnia 
szczegó owo ci”  

yq S M
yS M

ySp N

ypyp SS N
N
lim      (6.3) 

o ile oczywi cie granica taka istnieje. 
O charakterystyce yp S N  mo emy 
powiedzie , e  

yp S N0  , ,..2,1  , NYy     (6.4) 
Dla modelu , przy  1 , ... ,1y N

ypyp SS N   (6.5) 
yS  jest modelem obiektu Yy   

w niesko czenie wymiarowej przestrzeni 
paj czynowej . ,S
Liczba  wyra a maksymaln  (idealn ) 
szczegó owo  modelu, za  adekwatno  modelu 
jest równa 1. 

yp S

Badaj c model przy ustalonej liczbie 
M  uwzgl dnianych cech, mo emy okre li  
te  dodatkow   jego charakterystyk : 

yq
yp
yp

yp
ypyp

yd

S
S
S

S
SS

S

M
M

M
M

11
   (6.6) 

oczywi cie przy  , . M 0yd S M
 
7. Podsumowanie 
Przedstawione powy ej rozwa ania stanowi  
prób  sformalizowania procesu modelowania 
obiektów, bazuj ce na tzw. przestrzeni 
paj czynowej. 

Graficzna interpretacja modeli 
paj czynowych nawet dla du ych warto ci 
liczby N jest mo liwa i atwa do implementacji 
komputerowej. Daje nowe przes anki 
pog bionej analizy jako ciowej modelowanych 
obiektów. Jest typowym narz dziem 
analitycznym mi dzy innymi w procedurach 
eksploracji danych. Bardzo interesuj ce wyniki 

mo na uzyska  wprowadzaj c w przestrzeni 
dodatkowe relacje np. inkluzji, okre laj ce 
wzajemne zwi zki poszczególnych par modeli 
lub ich sekwencji. Wprowadzenie takiej relacji 
umo liwia porz dkowanie obiektów wg ró nych 
kryteriów lub wyznaczania klas równowa no ci, 
jak te  konstruowanie funkcji rankingowych. 

Dodatkowe charakterystyki w postaci 
wielko ci pól powierzchni poszczególnych 
modeli graficznych oraz ich „wzajemnego 
usytuowania” i zale no ci w znormalizowanej 
przestrzeni paj czynowej mog  by  kolejnymi 
przes ankami ustale  w zakresie wiedzy  
o analizowanych obiektach. 

Paj czynow  przestrze  modelow  mo na 
potraktowa  te  jako przestrze  decyzyjn . 
Wprowadzenie do tej przestrzeni modelu 
preferencji decydenta mo e pozwoli  na 
formu owanie, badanie i rozwi zywanie 
odpowiednio sformu owanych zada  
optymalizacji. 
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Artyku  przedstawia wyniki analizy standardów BPMN, GELLO, UML, OCL, XML oraz HL7 w kontek cie 
ich przydatno ci do modelowania architektury systemu informatycznego. Istotnym jest, e rozpatrywane 
standardy oceniane s  pod k tem mo liwo ci ich zastosowania do modelowania systemu informatycznego 
budowanego dla s u by zdrowia. W artykule przedstawiono podstawowe cechy i w asno ci ka dego 
z rozpatrywanych standardów. Wskazano tak e w asno ci ka dego z rozpatrywanych standardów istotne 
z punktu widzenia architektury systemu informatycznego. W podsumowaniu zawarto rekomendacj  zestawu 
standardów do zastosowania przy modelowaniu architektury systemu informatycznego dla s u by zdrowia. 

 
S owa kluczowe: architektura systemu informatycznego 
 
1. Wprowadzenie 
W artykule przedstawiono wyniki analizy 
standardów informatycznych w kontek cie ich 
przydatno ci do modelowania architektury 
systemu informatycznego dla s u by zdrowia. 
Analizie poddano nast puj ce standardy: 

BPMN – Business Process Modelling 
Notation 
GELLO – Object-Oriented Query and 
Expression Language for Clinical Decision 
Support 
UML – Unified Modelling Language 
OCL – Object Constraint Language 
XML – Extensible Markup Language 
HL7 – Health Level Seven. 
 

2. BPMN 
BPMN jest standardem modelowania przebiegu 
procesów biznesowych, przep ywów pomi dzy 
nimi oraz us ug WWW. BPMN zosta  
opracowany przez organizacj  BPMI (ang. 
Business Process Management Institute). Jego 
g ównym zadaniem jest dostarczenie sposobu 
opisu procesów i rodowiska biznesowego 
zrozumia ego dla wszystkich u ytkowników, od 
analityków biznesowych opracowuj cych 
pocz tkowe zarysy procesów, a  po personel 
techniczny odpowiedzialny za wdro enie 
technologii opracowanej na potrzeby tych 
procesów. Drugim, równie wa nym zadaniem, 
jest zapewnienie metody jednolitej wizualizacji 
j zyków wykonawczych procesów biznesowych 

wykorzystuj cych XML, przez zastosowanie 
wspólnej notacji. 

BPMN opisuje jeden diagram procesów 
biznesowych zwany BPD (ang. Business Process 
Diagram). Zosta  on opracowany do realizacji 
dwóch celów. Po pierwsze jest atwy  
w zrozumieniu i stosowaniu. Mo na go 
wykorzysta  do szybkiego modelowania 
procesów biznesowych i jest zrozumia y dla 
u ytkowników pozbawionych umiej tno ci 
technicznych. Po drugie dostarcza mo liwo ci 
modelowania skomplikowanych i z o onych 
procesów biznesowych oraz mo e by  
prze o ony na j zyk wykonawczy procesów 
biznesowych.  

W procesie modelowania przebiegu procesu 
biznesowego wystarczy zamodelowa  zdarzenia 
powoduj ce rozpocz cie procesu, nast pnie 
dzia ania, które musz  zosta  podj te do 
realizacji procesu, a na ko cu mo liwe rezultaty 
przebiegu procesu. Decyzje oraz rozga zienia 
procesów modeluje si  za pomoc  w z ów 
decyzyjnych. Na rysunku rys.1. znajduje si  
przyk ad diagramu BPD. 

Ponadto, proces mo e zawiera  w sobie 
procesy zst puj ce, które z kolei mog  by  
reprezentowane w innym diagramie BPD 
pod czonym za pomoc  linku do dowolnego 
symbolu procesu macierzystego. Je li proces nie 
zawiera adnych procesów zst puj cych to jest 
uznawany za proces najni szego poziomu  
i nazywany zadaniem.  
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Rys. 1. Diagram BPD dla systemu aukcji on-line 

 
Zag biaj c si  dalej w analiz  biznesow  mo na 
umieszcza  zdarzenia i procesy w cieniowanych 
obszarach zwanych pulami, okre laj cych kto 
realizuje proces (rys. 2.). Pula mo e by   
z kolei podzielona dalej na tory. Pula zazwyczaj 
reprezentuje organizacj , podczas gdy tor, jej 
okre lony dzia  lub pion. 
 

 
Rys. 2. Diagram BPD z procesami  

pogrupowanymi w pule 
 
W trakcie modelowania procesów biznesowych 
niezb dne jest równie  modelowanie zdarze  
wyst puj cych w tych procesach i przed- 
-stawienie sposobu, w jaki zdarzenia wp ywaj  
na przebieg procesów. Zdarzenie powoduje 
uruchomienie procesu, wyst puje w trakcie 
przebiegu procesu lub ko czy proces. BPMN 
dostarcza wyra nie ró nicuj cej notacji dla 
ka dego ze wspomnianych typów zdarze . 

Przy modelowaniu bardziej z o onych 
przebiegów procesów, takich jak us ugi WWW 
B2B pojawia si  potrzeba modelowania bardziej 
skomplikowanych zdarze , takich jak 
wiadomo ci, zale no ci czasowe (ang. timers), 
zasady biznesowe (ang. business rules) i b dy. 
BPMN umo liwia okre lenie typu aktywatora 
zdarzenia. Okre lenie typu aktywatora zdarzenia 
nak ada okre lone ograniczenia na modelowany 
przebieg procesu. Przyk adowo zale no  
czasowa nie mo e ko czy  przebiegu procesu,  
a przep yw wiadomo ci mo e mie  miejsce 
wy cznie pomi dzy zdarzeniami wiadomo ci. 
Narz dzie modelowania wspieraj ce model 
BPMN powinno automatycznie wymusi  te 
zale no ci modelowania, które s  specjalnymi 
przypadkami regu  biznesowych. 

Zdarzenia mog  wyst powa  w trakcie 
realizacji procesu, powoduj c przerwanie 
procesu i powoduj c uruchomienie nowego 
procesu. Ewentualnie proces ko czy si  
powoduj c zdarzenie i po rednio uruchomienie 
nowego procesu. Mo na modelowa  te 
zdarzenia po rednie (ang. intermediate events) 
przez umieszczenie symbolu zdarzenia 
bezpo rednio na procesie, z którym jest ono 
zwi zane.  

Istniej  trzy typy procesów – proces, proces 
zst puj cy i zadanie.  

Poniewa  diagram BPD w specyfikacji 
BPMN jest g ównie zaprojektowany tak, aby by  
atwy w odbiorze, wi c aby u atwi  odbiorcom 

zrozumienie z o ono ci procesów, mo na 
graficznie j  zaprezentowa  przez umieszczenie 
miniaturek potomnych diagramów BPD  
w symbolach procesów. Dzi ki temu mo na, 
ogl daj c diagram BPD okre li , które procesy 
s  z o one i dziel  si  na procesy zst puj ce 
ni szych poziomów. 

Uwidocznienie kolejno ci realizacji 
procesów osi ga si  poprzez po czenie ich 
przep ywami sekwencyjnymi (ang. sequence 
flow). Przep yw sekwencyjny jest stosowany do 
okre lenia kolejno ci dzia a  w organizacji lub 
dziale. Zatem, je li diagram jest pogrupowany w 
pule i tory, to przep ywy sekwencyjne cz  
zdarzenia, procesy i punkty decyzyjne w obr bie 
torów i pul. BPMN udost pnia drugi rodzaj linii 
przep ywu do modelowania, tzn. przep yw 
wiadomo ci (ang. message flow), który pozwala 
okre li  kolejno  dzia a  pomi dzy 
organizacjami lub pulami. 

Jednym z celów opracowania specyfikacji 
BPMN jest umo liwienie modelowania 
przep ywu informacji w relacjach B2B. W tym 
celu, diagram BPD oferuje metod  modelowania 
przep ywów wiadomo ci. Tradycyjne diagramy 
przep ywów procesów biznesowych pozwalaj  
na modelowanie sekwencyjnych przep ywów 
procesów od zdarze  rozpoczynaj cych  
proces do rezultatów ko cowych. Diagram  
BPD wspiera przep ywy sekwencyjne  
za pomoc  przep ywów wiadomo ci, co pozwala 
zobrazowa  wysy anie i otrzymywanie 
wiadomo ci pomi dzy lud mi czy 
organizacjami. Stanowi to istotny element 
obrazowania i rozumienia relacji mi dzy 
przedsi biorstwami (B2B) i mi dzy 
przedsi biorstwem a klientem (B2C). 

Specyfikacja ta zosta a zaprojektowana tak, 
aby umo liwi  atwe modelowanie typowych 
procesów biznesowych, a jednocze nie pozwoli  
na modelowanie procesów o dowolnie du ym 
stopniu z o ono ci. 

 20



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 4 19-30 (2009) 

3. GELLO 
GELLO jest zorientowanym obiektowo 
j zykiem, który jest zbudowany na istniej cych 
standardach. GELLO obejmuje zarówno 
zapytania jak i j zyki wyra e . GELLO 
wykorzystuje j zyk Object Constraint Language 
(OCL), opracowany przez Object Management 
Group. Istotne sk adniki OCL zosta y wybrane  
i zintegrowane w zapytaniach i j zykach 
wyra e  GELLO, aby dostarczy  odpowiednich 
podstaw do manipulacji danymi medycznymi  
w celu podejmowania decyzji w ochronie 
zdrowia. J zyk GELLO mo e by  u ywany do: 

budowania zapyta  do wydobywania  
i manipulowania danymi z historii choroby 
konstruowania kryteriów decyzyjnych przez 
tworzenie wyra e  dla szczególnych 
danych cecha/warto   te kryteriach mog  
by  u ywane w bazach wiedzy systemów 
wspomagania decyzji takich jak te 
zaprojektowane by dostarczy  ostrze e   
i przypomnie , wskazówek, albo inna zasad 
decyzyjnych 
tworzenia wyra e , formu , i zapyta  dla 
innych aplikacji. 

Zapytania i j zyki wyra e  wspó dziel  model 
danych obiektowych dopóki wyra enia 
przetwarzaj  dane dostarczone przez zapytania. 
J zyk zapyta  zosta  zaprojektowany  
w kontek cie modelu zaproponowanego w HL7 
CDSTC. Model ten proponuje wykorzystanie 
vMR, który dostarcza standardowego interfejsu 
do ró nych systemów historii choroby. J zyk 
wyra e  mo e by  u ywany dla okre lania 
kryteriów decyzji albo abstrakcyjnych lub 
dostarczonych zbiorczych warto ci. Obiektowe 
podej cie pozwala na uzyskanie cechy 
rozszerzalno ci tego j zyka. 

W celu u atwienia procesu kodowania  
i oceny wyra e  a co wa niejsze, 
maksymalizowania mo liwo ci wspó dzielenia 
zapyta  i wyra e , GELLO obejmuje 
podstawowe wbudowane typy danych. Ponadto 
dostarcza koniecznych mechanizmów dost pu 
do zasadniczego modelu danych.  

G ówn  przeszkod  do dzielenia si  wiedz  
medyczn  jest brak wspólnego formatu dla 
kodowania i manipulacji danymi. Pomimo, e 
sk adnia Arden Syntax zaj a si  tym problemem 
przez odizolowywanie odniesie  do lokalnych 
danych w nawiasach klamrowych w MLMs, to 
wci  nie dostarcza mechanizmów dost pu do 
danych w sposób niezale ny od formatu. 

Wirtualna historia choroby (vMR), to 
obiektowe podej cie zgodne z HL7 RIM, 
u ywaj ce typowego modelu danych, jako 

po rednika do ró nych systemów historii 
choroby. Poj cie vMR zosta o zaproponowane, 
jako podstawowy model dla przetwarzania 
danych pacjentów w kontek cie systemów 
wspomagania decyzji. vMR jest udoskonaleniem 
modelu: Reference Information Model (RIM). 
Podej cie to dostarcza pierwszego podej cia  
w kierunku standardu wymiany, zarz dzania  
i integracji danych medycznych. Jednak e, 
nadej cie obiektowej wirtualnej karty choroby 
vMR jest niekompatybilne ze sk adni  Arden 
Syntax, poniewa  mo e ona przetwarza  tylko 
atomowe typy danych. 

Faktem jest, e istnieje potrzeba j zyka do 
formu owania zapyta  i wyra e  w celu 
wydobywania i manipulowania danymi 
medycznymi. J zyk taki powinien by : 

niezale ny od dostawcy 
niezale ny od platformy 
zorientowany obiektowo i kompatybilny  
z vMR 
atwy w czytaniu i u ywaniu 

rozszerzalny. 
Najwa niejsze cele i w asno ci za- 
-proponowanego j zyka GELLO, jako 
niezale nego od platformy standardu zapyta   
i wyra e , dla wspó dzielenia i manipulowania 
wiedz  w medycznym kontek cie, to: 

GELLO jest skierowany dla medycznych 
aplikacji, które musz  korzysta  z zapyta   
i j zyków wyra e  dla wspomagania 
decyzji 
GELLO jest niezale ny od dostawcy przez 
wykorzystywanie specyfikacji j zyka, który 
nie jest zale ny od dostawcy 
GELLO jest niezale ny od platformy 
GELLO dostarcza mechanizmów dost pu 
do danych przez obiektowy model danych, 
za pomoc  ci le typowanych wyra e , 
przez ogólnego przeznaczenia j zyki 
zapyta  i wyra e  
GELLO jest j zykiem deklaratywnym 
GELLO jest rozszerzalny przez dodawanie 
nowych klas definiowanych przez 
u ytkownika do podstawowego 
obiektowego modelu danych 
wszystkie metody manipulowania danymi 
musz  by  wyra nie okre lone  
w obiektowym modelu danych 
przez u ywanie okre lonego obiektowego 
modelu danych, takiego jak vMR, ka da 
zasada decyzji albo wskazówka nie 
potrzebuje oddzielnego mechanizmu 
translacji elementów danych do/z rodowisk 
dostarczaj cych dane 
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podej cie zorientowane obiektowo 
umo liwia modularno , hermetyzacj   
i rozszerzalno . 

 
4. UML 
Unified Modeling Language jest j zykiem do: 
wizualizacji, specyfikacji, dokumentowania  
i budowania systemu informatycznego. Dzi ki 
zastosowaniu UML mo na w sposób graficzny 
przedstawi  ró ne spojrzenia na system: 
strukturalne, dynamiczne. Tworz c modele 
UML dokonujemy specyfikacji wymaga  na 
system, szczególnie stosuj c model przypadków 
u ycia i diagramy aktywno ci. Modeluj c 
system za pomoc  diagramów UML 
jednocze nie dokumentujemy decyzje 
projektowe w jednoznaczny i zrozumia y dla 
ca ego zespo u sposób.  

W ramach UML 2.0 wyst puj  nast puj ce 
typy diagramów zachowania (przypadków 
u ycia, aktywno ci, sekwencji, przegl du 
interakcji, komunikacji, stanów, czasowy)  
oraz statyczne (klas, obiektów, pakietów, 
komponentów, struktury po cze , 
wdro eniowy). 

Wersja UML 2.0 zosta a opisana  
w precyzyjny i zwi z y sposób w [1].  

W kontek cie architektury systemu 
informatycznego najwi ksze zastosowanie maj  
diagramy: 

Przypadków u ycia 
Klas 
Sekwencji 
Komunikacji 
Aktywno ci 
Wdro eniowy. 
Diagramy przypadków u ycia opisuj , co 

robi system z punktu widzenia zewn trznego 
obserwatora. Diagramy przypadków u ycia 
pozostaj  w bliskim zwi zku ze scenariuszami. 
Scenariusz to przyk ad tego, co si  dzieje, kiedy 
kto  wchodzi w interakcj  z systemem. Oto 
scenariusz dla kliniki medycznej:  

"Pacjent dzwoni do kliniki, aby umówi  si  
na coroczne badania. Recepcjonistka znajduje 
najbli szy wolny termin w ksi ce przyj   
i wyznacza badanie na t  dat ".  

Przypadek u ycia to podsumowanie 
scenariuszy pojedynczego zadania lub celu. 
Aktor to kto  albo co , co inicjuje zdarzenia 
zwi zane z tym zadaniem. Aktor po prostu 
okre la rol , któr  odgrywa cz owiek lub obiekt. 
Rys. 3. przedstawia przypadek u ycia Ustalanie 
terminu badania w klinice medycznej. Aktor to 
Pacjent. Po czenie mi dzy aktorem  
a przypadkiem u ycia to komunikacja. 

 
Rys. 3. Przyk ad komunikacji mi dzy aktorem  

i przypadkiem u ycia 
 
Diagram przypadków u ycia to zbiór aktorów, 
przypadków u ycia i ich komunikacji (rys. 4.).  
 

 
Rys. 4. Przyk ad diagramu przypadków u ycia 

 
Diagramy przypadków u ycia maj  trzy 
zastosowania: 

okre lanie funkcji (wymaga ) - nowe 
przypadki u ycia cz sto generuj  nowe 
wymagania, kiedy system jest analizowany 
i projekt przybiera coraz wyra niejszy 
kszta t, 
komunikacja z klientami - prostota notacji 
sprawia, e diagramy przypadków u ycia s  
dobrym sposobem porozumiewania si  
programistów z klientami, 
generowanie przypadków testowych - zbiór 
scenariuszy danego przypadku u ycia mo e 
zasugerowa  sposoby testowania tych 
scenariuszy. 

Diagram klas przedstawia ogóln  panoram  
systemu, pokazuj c klasy i ich wzajemne relacje. 
Diagramy klas s  statyczne – pokazuj  elementy 
wchodz ce w interakcje a nie dzia ania 
zachodz ce podczas interakcji.  

Diagram sekwencji to diagram interakcji, 
który szczegó owo pokazuje kolejno  
przekazywania komunikatów, a co za tym idzie, 
wywo ywania operacji w obiektach. Na rys. 5. 
przedstawiono diagram sekwencji ilustruj cy 
rezerwacj  hotelu. Obiektem inicjuj cym 
sekwencj  komunikatów jest Okno rezerwacji. 
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Rys. 5. Przyk ad diagramu sekwencji 

 
Ka da przerywana pionowa linia to linia ycia 
reprezentuj ca czas, przez który istnieje obiekt. 
Ka da strza ka to przes anie komunikatu. 
Strza ka zaczyna si  od nadawcy, a ko czy na 
pasku aktywno ci komunikatu na linii ycia 
odbiorcy. Na powy szym diagramie Hotel 
wykonuje autowywo anie, aby sprawdzi , czy 
dysponuje wolnym pokojem. Je li tak, to Hotel 
tworzy Rezerwacj  i Potwierdzenie. Wyra enie 
w nawiasie kwadratowym, [ ], to warunek.  

Diagramy komunikacji to równie  diagramy 
interakcji. Dostarczaj  tych samych informacji 
co diagramy sekwencji, ale skupiaj  si  na 
rolach obiektów, a nie na czasach przesy ania 
komunikatów. Przyk ad diagramu komunikacji 
znajduje si  na rys. 6. Na diagramie sekwencji 
role obiektów s  wierzcho kami,  
a komunikaty  liniami cz cymi wierzcho ki. 
 

 
Rys. 6. Przyk ad diagramu komunikacji 

 
Prostok ty opisuj ce rol  obiektu s  oznaczone 
nazwami klas lub obiektów (albo obiema 
nazwami). Nazwy klas s  poprzedzone 
dwukropkiem ( : ).  

Ka dy komunikat na diagramie 
komunikacji ma numer sekwencji. Komunikaty 
najwy szego poziomu maj  numer 1. 
Komunikaty na tym samym poziomie (wysy ane 
podczas tego samego wywo ania) maj  ten sam 
przedrostek dziesi tny oraz przyrostki 1, 2 itd.  
w zale no ci od tego, kiedy wyst puj . 

Diagram aktywno ci to inaczej diagram 
przep ywu. Diagram aktywno ci skupia si  na 
obiekcie przechodz cym pewien proces (albo na 

procesie traktowanym jak obiekt). Diagram 
aktywno ci pokazuje wzajemne zale no ci 
mi dzy tymi operacjami.  

Na rys. 7. przedstawiono przyk ad diagramu 
aktywno ci dla procesu "Pobieranie pieni dzy  
z konta bankowego za pomoc  bankomatu". 

 
Rys. 7. Przyk ad diagramu aktywno ci 

 
Diagramy aktywno ci mo na dzieli  na tory 
obiektów. Tory okre laj , który obiekt jest 
odpowiedzialny za dan  aktywno . Od ka dej 
aktywno ci odchodzi przej cie, cz c j   
z kolejn  aktywno ci .  

Przej cie mo e rozga zia  si  na dwa lub  
wi cej wzajemnie wykluczaj cych si  przej . 
Wyra enia sprawdzaj ce (w nawiasach 
kwadratowych [ ]) opisuj  przej cia wychodz ce 
z rozga zienia. Rozga zienie i jego pó niejsze 
scalenie, które wskazuje koniec rozga zienia, 
pojawiaj  si  na diagramie jako puste romby.  
Przej cie mo e rozwidla  si  na dwie lub  
wi cej równoleg ych aktywno ci. Rozwidlenie  
i pó niejsze po czenie w tków wychodz cych  
z rozwidlenia jest przedstawione, na diagramie, 
jako grube poziome linie. 

Diagramy wdro e  pokazuj  fizyczn  
konfiguracj  oprogramowania i sprz tu.  
Diagram wdro enia (rys. 8.) pokazuje zwi zek 
mi dzy komponentami programowymi  
i sprz towymi zwi zanymi ze sprzeda  
nieruchomo ci. 

 
Rys. 8. Przyk ad diagramu wdro eniowego 
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Fizyczny sprz t sk ada si  z w z ów. Ka dy 
komponent nale y do w z a. Komponenty s  
przedstawione, jako prostok ty z dwoma 
zak adkami w lewym górnym rogu. 
 
5. OCL 
OCL jest j zykiem wyra e , umo liwiaj cym 
formu owanie ogranicze  dla modeli 
obiektowych i innych artefaktów powsta ych  
w czasie modelowania obiektowego. 
Ograniczenie to restrykcja na o ona na jedn  lub 
wi cej warto ci (cz ci) modelu lub systemu 
obiektowego.  

Bertrand Meyer, jeden z pionierów 
stosowania ogranicze , nazywa ograniczenia 
asercjami (ang. assertion) i definiuje, jako 
„wyra enie znaczenia elementu”. Asercje  
w rozumieniu Meyera wyst puj  w trzech 
odmianach: warunki pocz tkowe, warunki 
ko cowe i niezmienniki.  

Ian Graham u ywa zarówno terminu 
asercja, jak i regu a. Asercje to w jego 
rozumieniu „posta  niezmiennika, warunku 
pocz tkowego i warunku ko cowego, który 
musi by  spe niony, odpowiednio, gdy metoda 
jest wykonywana, wywo ywana i zako czona”. 
Natomiast poj cie regu y okre la sposób 
wyra ania wzajemnego oddzia ywania 
obiektów”. 

James Rumbaugh definiuje ograniczenie, 
jako „zale no  funkcjonaln  mi dzy bytami 
modelu obiektowego”. W opracowanej przez 
niego metodzie analizy i projektowania (OMT) 
ograniczenia zaw aj  zbiór mo liwych warto ci 
bytów modelu obiektowego. 

Grady Booch tak e u ywa poj cia 
ograniczenia, rozumiej c je, jako „wyra enie 
opisuj ce warunek znaczeniowy, który musi by  
spe niony”. Podkre la, e ograniczenie mo e by  
spe nione tylko wtedy, kiedy system jest  
w stanie stabilnym. Mo e doj  do 
przej ciowych sytuacji, kiedy ograniczenia 
na o one na system nie b d  obowi zywa y. 
J zyk OCL pomaga wyrazi  wspólny element 
wszystkich definicji i ustali  zrozumia y i atwy 
w u yciu standard umo liwiaj cy projektantowi 
specyfikowanie tego co niezb dne. 

Za pomoc  warunków pocz tkowych  
i ko cowych mo na skutecznie okre la  
operacje i metody. U ywaj c wyra e  OCL 
wewn trz modelu UML, mo emy 
wyspecyfikowa  warunki pocz tkowe i ko cowe 
operacji oraz metod dla wszystkich klas, typów  
i interfejsów. Zasada kryj ca si  za takim 
sposobem post powania nosi nazw  
„projektowania wed ug umowy” (ang. design by 

contract). Mo e by  stosowania w dowolnej 
metodzie obiektowej. Jest ponadto jednym  
z podstawowych paradygmatów in ynierii 
oprogramowania. 

W terminologii obiektowej umowa jest 
sposobem jasnego i jednoznacznego 
przydzielania obiektowi odpowiedzialno ci  
(ang. responsibilities). Obiekt jest zobowi zany 
do wykonania us ugi wtedy i tylko wtedy, kiedy 
s  spe nione warunki. Umowa jest dok adn  
specyfikacj  interfejsu obiektu, nazywanego 
dostawc  (ang. supplier). Natomiast obiekty, 
korzystaj ce z oferowanych przez dostawc  
us ug, s  nazywane klientami (ang. clients) lub 
konsumentami (ang. consumers). 

Na interfejs obiektu sk ada si  pewna liczba 
wykonywalnych operacji. Prawa obiektu- 
-dostawcy s  okre lane w postaci warunków 
pocz tkowych, które musz  by  spe nione tu  
przed wywo aniem operacji. Obowi zki 
specyfikuj  warunki ko cowe, które musz  by  
prawdziwe zaraz po zako czeniu operacji. 
Niedotrzymanie warunków pocz tkowego lub 
ko cowego oznacza naruszenie umowy. 
Warunki pocz tkowe i ko cowe s  uzupe niane 
trzecim rodzajem ograniczenia: niezmiennikiem 
– restrykcj  ci le zwi zan  z klasami, typami  
i interfejsami. 

Niezmiennik jest ograniczeniem, które musi 
by  zawsze spe nione przez wszystkie 
egzemplarze klas, typów lub interfejsów. 
Warunki pocz tkowe i ko cowe musz  by  
prawdziwe tylko w okre lonej chwili  
– odpowiednio przed i po wykonaniu operacji. 

W j zyku UML powy sze trzy postacie 
ogranicze  zdefiniowano, jako standardowe 
stereotypy: <<invariant>>, <<precondition>>, 
<<postcondition>>. 
Ograniczenia s  jednoznaczne i zwi kszaj  
dok adno  modelu lub systemu, do którego si  
odnosz . 

Gdy stosujemy j zyk OCL do wyra ania 
ogranicze , mo emy u ywa  analizatora sk adni 
OCL, aby upewni  si , co do poprawno ci 
sformu owania ogranicze  na o onych na model. 
Taka weryfikacja pomaga opracowa  spójny  
i precyzyjny model lub system. 
Ograniczenia wyra ane w j zyku 
deklaratywnym nie maj  wp ywu na stan 
systemu. Innymi s owy, stan systemu nie ulega 
zmianie z powodu takiej a nie innej warto ci 
wyra enia.  

Dzi ki kontroli typów wyra enia OCL 
mog  by  warto ciowane podczas modelowania, 
przed uruchomieniem systemu. 

Ograniczenia OCL s u  podczas 
modelowania i specyfikowania, lecz nie s  
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opisem implementacji. Okre laj  tylko, jakie 
twierdzenia s  prawdziwe w wyidealizowanym, 
bezb dnym systemie. J zyk OCL nie umo liwia 
wyra ania dzia a , które powinny zosta   
podj te w wypadku naruszenia ograniczenia  
w niepoprawnej realizacji systemu. 
 
6. XML 
XML jest j zykiem utworzonym przez World 
Wide Web Consortium (W3C). W XML mo na 
tworzy  w asne znaczniki, buduj c nowe j zyki. 
W HTML wszystkie znaczniki s  narzucone. 
XML jest metaj zykiem znaczników, gdy  
pozwala tworzy  nowe j zyki znacznikowe. 
XML jest popularny z wielu powodów. 
Najwa niejszym z nich jest atwo  obs ugi  
i wymiany danych za po rednictwem XML. 

W XML dane i znaczniki przechowywane 
s  w postaci tekstu, którego posta  mo na 
okre li . Do tworzenia dokumentów XML 
mo na u ywa  edytorów XML. Dane nie s  te  
kodowane w aden sposób obj ty patentami czy 
innymi ograniczeniami, wi c s  atwiej 
dost pne. 

Dokumenty XML same si  opisuj . 
Wykorzystuj c nazwy nadane poszczególnym 
elementom, mo emy si  domy li , jakie dane 
zawieraj  poszczególne fragmenty dokumentu. 
Oznacza to, e dokumenty XML w znacznej 
mierze same si  dokumentuj  (niezale nie od 
tego mo liwe jest wstawianie do plików XML 
komentarzy). 

Kolejn  zalet  XML jest mo liwo  
okre lenia nie tylko danych, ale tak e ich 
struktury. Jest to wa ne szczególnie wtedy, gdy 
mamy do czynienia ze z o onymi, wa nymi 
danymi. Mo na na przyk ad d ug  transakcj  
bankow  zapisa , jako HTML, ale w XML 
mo na tak e zapisa  regu y semantyczne 
opisuj ce struktur  dokumentu, aby mo na by o 
sprawdzi  poprawno  takiego dokumentu. 

W XML na poprawno  dokumentów 
k adziony jest du y nacisk. Przegl darki XML 
przeprowadzaj  dwie kontrole: pierwsza polega 
na sprawdzeniu, czy dokument jest poprawnie 
sformu owany, druga kontrola nazywana jest 
walidacj . 

Dokument, który jest poprawnie 
sformu owany musi spe nia  wymagania 
sk adniowe stawiane przez utworzon  przez 
W3C specyfikacj  XML 1.0. Ka dy element 
musi by  ca kowicie zamkni ty w elementach 
nadrz dnych wzgl dem niego. 

Wi kszo  przegl darek sprawdza, czy 
dokumenty s  poprawnie sformu owane, 
niektóre natomiast przeprowadzaj  jeszcze 

walidacj . Dokument XML mo na walidowa , 
je li zwi zana jest z nim definicja typu 
dokumentu (DTD) i kiedy dokument jest z ni  
zgodny. DTD dokumentu okre la jego 
prawid ow  sk adni .  

Do okre lenia wygl du dokumentu XML 
mo na wykorzysta  dwa narz dzia: arkusze CSS 
lub XSL. Standard CSS u ywany jest z HTML  
i obs ugiwany przez liczne narz dzia. Za jego 
pomoc  mo na okre li  formatowanie 
poszczególnych elementów, stworzy  klasy 
stylów, definiowa  czcionki, wybiera  kolory,  
a nawet okre la  rozmieszczenie elementów  
na stronie. 

Z kolei XSL jest zdecydowanie lepszy do 
obs ugi XML, gdy  jest znacznie silniejszym 
narz dziem (zreszt  same arkusze XSL s  
poprawnie sformatowanymi dokumentami 
XML). Dokumenty XSL sk adaj  si  z regu  
dotycz cych dokumentów XML. Je li wzorzec 
regu y XSL pasuje do elementu XML, regu a ta 
przekszta ca dopasowany fragment kodu na 
inny. W ten sposób mo na nawet przekszta ci  
kod XML na HTML. 

Znaczniki w dokumencie okre laj  jego 
struktur . S  to: 

znaczniki pocz tkowe 
znaczniki ko cowe 
znaczniki elementów pustych 
odwo ania do encji 
odwo ania do encji znakowych 
komentarze 
ograniczniki sekcji CDATA 
deklaracje typu dokumentu 
instrukcje przetwarzania. 
Zatem dane znakowe w dokumencie XML 

to wszystkie napisy nieb d ce znacznikami. 
Struktur  dokumentu XML okre la si  za 

pomoc  znaczników wyznaczaj cych elementy. 
Element XML sk ada si  ze znacznika 
pocz tkowego, znacznika ko cowego oraz 
tre ci, czyli tego, co si  mi dzy tymi 
znacznikami znajduje. Wyj tkiem s  elementy 
puste, które mog  sk ada  si  tylko z jednego 
znacznika o specyficznej konstrukcji. 

Poprawnie sformu owany dokument XML 
musi zawiera  jeden element, który b dzie 
zawiera  wszystkie inne elementy – jest to 
element g ówny. Element ten jest  
w dokumentach XML bardzo wa ny, 
szczególnie z punktu widzenia programisty, 
gdy  parsowanie zawsze zaczyna si  od niego. 

Zgodnie ze specyfikacj  XML 1.0 nazwy 
atrybutów podlegaj  tym samym regu om, które 
dotycz  nazw elementów. 

Znaczniki zawsze s  tekstem, wi c  
i warto ci atrybutów tak e s  tekstem. Nawet, 
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je li atrybutowi przypisana jest liczba, to b dzie 
ona traktowana, jako napis, który nale y 
podawa  w cudzys owie.  

Jednym z wymaga  specyfikacji XML jest 
to, e nazwa atrybutu nie mo e pojawi  si  
wi cej ni  raz w jednym znaczniku 
pocz tkowym, lub znaczniku elementu pustego.  
W XML istnieje pi  predefiniowanych odwo a  
do encji. Odwo anie takie jest umieszczane tam, 
gdzie wyst pi  ma w przetwarzanym 
dokumencie sama encja. 

W XML istnieje pi  predefiniowanych 
encji ogólnych podmienianych podczas 
parsowania dokumentu na odpowiednie znaki: 

&amp - znak & 
&lt - znak mniejszo ci < 
&gt - znak wi kszo ci > 
&apos - apostrof ' 
&quo - cudzys ów podwójny prosty ''. 
W XML wprawdzie jest tylko pi  

predefiniowanych encji, ale mo na definiowa  
nowe. Dokonuje si  tego wykorzystuj c DTD. 
W XML atwo mo na definiowa  nowe 
znaczniki, jednak w miar  powstawania coraz 
liczniejszych aplikacji, pojawia  si  b dzie 
problem nieprzewidziany przez twórców 
pierwotnej wersji specyfikacji XML: konflikty 
nazw znaczników. 

Rozwi zaniem tego problemu s  
przestrzenie nazw. Umo liwiaj  one unikni cie 
konfliktów mi dzy poszczególnymi zbiorami 
znaczników.  
 
7. HL7 
Standard opracowywany przez grup  
wolontariuszy skupionych w Health Level Seven 
(HL7) obejmuje swym zakresem wymian  
informacji wewn trzszpitalnej. Profesjonalnie 
przygotowane opracowanie standardu, przy 
niezbyt d ugim okresie funkcjonowania 
wskazuje na HL7 jako wzorcow  grup  
standaryzuj c . Nazwa grupy zwi zana jest  
z modelem Open System Interconnection (OSI) 
opracowanym przez International Standard 
Organization (ISO) – poziom 7.  

Standard HL7 obejmuje swym zakresem 
definicje komunikatów przesy anych pomi dzy 
poszczególnymi modu ami systemu szpitalnego 
wskutek zaistnienia zdarzenia, o którym 
powinny zosta  poinformowane pozosta e 
modu y.  

Poszczególne podrozdzia y dokumentu 
opisuj  nast puj ce zagadnienia:  

ogólna struktura i zasady dotycz ce 
przesy anych komunikatów w standardzie 
HL7 

przyj cie pacjenta, wypisanie, przeniesienie 
oraz rejestracj  
obs uga zlece  
system rozliczania kosztów 
obserwacja kliniczna pacjenta 
ogólny interfejs s u cy do synchronizacji 
wspólnych zbiorów danych, np. zbiór 
lekarzy, zestawów bada , testów 
laboratoryjnych, etc.  
Przy opracowywaniu zestawu wspólnych 

komunikatów grupa Health Level Seven 
za o y a nast puj ce cele:  

standard powinien wspomaga  wymian  
danych bez wzgl du na wykorzystywane 
rodowisko techniczne 

standard powinien wspomaga  zarówno 
pe en (teoretycznie) model OSI do 7. 
poziomu jak i prymitywn  wymian  na 
poziomie po czenia „punkt do punktu” za 
pomoc  z cza RS-232C 
natychmiastowy transfer pojedynczych 
transakcji musi by  wspomagany plikiem 
transferuj cym wiele transakcji  
standard powinien dawa  mo liwo  
uwzgl dniania specyfiki danego miejsca 
(segment typu Z w standardzie HL7) 
opracowane rozwi zanie nie mo e 
blokowa  naturalnego wzrostu wymaga  
rodowiska medycznego 

standard powinien by  opracowany zgodnie  
z obowi zuj cymi i wyst puj cymi na 
rynku protoko ami transmisji bez 
szczególnego faworyzowania jakiego  
rozwi zania  
priorytetowym dzia aniem jest wspó praca  
z innymi grupami standaryzacyjnymi np. 
ACR/NEMA DICOM, ASC X12, ASTM, 
IEEE/MEDIX, NCPDP na bazie grupy 
ANSI HISPP (Health Information Systems 
Planning Panel).  

Mo na przedstawi  nast puj cy paradygmat 
odpowiedzi (w procesie wymiany uczestnicz  
aplikacje A i B):  

aplikacja A wysy a komunikat do B, który 
bez problemów odbiera go, o czym 
powiadamia modu  wysy aj cy A 
aplikacja B, po otrzymaniu komunikatu od 
A, stwierdza b d aplikacji, o czym 
powiadamia modu  A 
aplikacja B mo e odrzuci  komunikat,  
o czym tak e powiadamia bezzw ocznie 
modu  wysy aj cy komunikat A 
modu  odbieraj cy B mo e wstrzyma  
wykorzystanie komunikatu od A, wysy a 
wówczas dwa powiadomienia, jedno  
o fakcie wstrzymania, a drugie o fizycznym 
wykorzystaniu komunikatu.  
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Z poj ciem przesy anych komunikatów 
zwi zane s  tzw. abstrakty, które s  zapisem 
transakcji pomi dzy modu ami. Abstrakty 
zawieraj  specyfikacj  typu przesy anych 
informacji, kiedy zosta y wys ane oraz 
wyspecyfikowane zostaj  warunki wyst pienia 
b dów. 

Informacj  nadrz dn  jest komunikat,  
który jest: 

zestawem danych transferowanych 
pomi dzy systemami 
ka dy komunikat jest grup  z o on   
z segmentów w ci le okre lonym porz dku 
ka dy komunikat posiada swój trzyznakowy 
identyfikator okre laj cy jego typ. 

Zdefiniowane s  typy komunikatów, np.: 
ACK General acknowledgement message 
(ogólne potwierdzenie)  
ADT message (komunikaty przyj ciowo  
– wypisowe)  
ARD Ancillary RPT (display) (podrz dny 
RPT) 
BAR Add/change billing account 
(dodanie/zmiana konta rachunku) 
DFT Detail financial transaction (transakcja 
finansowa)  
DSR Display response (podanie 
odpowiedzi)  
MCF Delayed acknowledgement 
(opó nione potwierdzenie) 
ORF Observation result/record resp. 
(wynik/zapis badania) 
ORM Order message (komunikat zlecenia), 
ORR Order acknowledgement message 
(potwierdzenie zlecenia)  
ORU Observation result/unsolicited (wynik 
dobrowolnego badania) 
OSQ Order status query (kolejka stanu 
zlece ) 
RAR Pharmacy Administration information 
(apteka – administracja)  
RAS Pharmacy Administration message 
(apteka – komunikaty) 
RDE Pharmacy encoded order message 
(apteka – zlecenia) 
QRY Query (kolejka) 
UDM Unsolicited display message 
(dobrowolne komunikaty).  

Segmentem nazywany jest logicznie 
pogrupowany zestaw pól danych, który:  

mo e by  opcjonalny lub obligatoryjny 
mo e wyst pi  jeden raz lub wiele 
(dopuszczalne powtórzenia) 
ka dy segment ma swój trzyznakowy 
identyfikator, np. dla typu ADT:  

MSH nag ówek komunikatu 
EVN typ zdarzenia 

PID identyfikator pacjenta.  
Ka dy segment sk ada si  z atrybutów (pól), 
które s : 

uporz dkowanym a cuchem (ci giem) 
znaków 
o ka dym polu wysy ane s  nast puj ce 
(przyk adowo) informacje:  

po o enie w segmencie 
unikalna, globalna nazwa 
identyfikator (small integer) 
maksymalna d ugo  pola 
opcjonalno  
powtarzalno . 

Standard HL7 definiuje zdarzenia zwi zane  
z ADT, które generuj  przep yw komunikatów, 
np.:  

A01 Przyj cie pacjenta  
A02 Przeniesienie pacjenta 
A03 Wypisanie pacjenta 
A04 Rejestracja pacjenta 
...  
A28 Dodanie informacji personalnych 
pacjenta  
...  
A37 Roz czenia po czenia.  

Posta  komunikatu zaprezentowana zosta a na 
przyk adzie zdarzenia o kodzie A01 (przyj cie 
pacjenta):  
MSH nag ówek komunikatu 
EVN typ zdarzenia 
PID identyfikacja pacjenta 
[ { NK1 } ] najbli szy krewny 
PV1 wizyta pacjenta 
[ PV2 ]  wizyta pacjenta  uzupe nienia 
[ { OBX } ] informacje o stanie zdrowia 
[ { AL1 } ] alergie 
[ { DG1 } ]  diagnoza 
[ { PR1 } ] procedury 
[ { GT1 } ] dane por czyciela 
[  
{ IN1 informacje o ubezpieczeniu 
[ IN2 ] informacje o ubezpieczeniu 
[ IN3 ] informacje o ubezpieczeniu 
}  
]  
[ ACC ]dane o wypadku 
[ UB1 ]  dane kosztowe  rachunki 
[ UB2 ] dane kosztowe  rachunki 
 
Do prezentacji u yta zosta a notacja BNF,  
w której je eli identyfikator wyst puje  
w nawiasach kwadratowych, wówczas jego 
wyst pienie jest opcjonalne, gdy w klamrowych 
mo e wyst pi  jedno lub wi cej powtórze , bez 
nawiasów  musi wyst pi ).  

Ka dy z wykorzystanych w zdarzeniu A01 
identyfikatorów kryje w sobie segment danych, 
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np. segment PID wykorzystywany przez 
wszystkie aplikacje, jako podstawa do transferu 
danych o pacjencie sk ada si  z atrybutów (pól). 
Atrybut opisany jest przez informacje o jego 
d ugo ci, typie, ewentualnych ograniczeniach, co 
do czytania, mo e sk ada  si  z sekwencji 
pojedynczych pól oddzielonych separatorami.  
W ramach segmentu PID wyst puje atrybut: 
Patient Name (PN) o wewn trznym kodzie 
00108, który sk ada si  z nast puj cych 
elementów:  
<nazwisko>^<imi >^<wewn trzny inicja  lub 
imi >^<sufix>^ prefix>^ <stopie  naukowy> 
Przyk ad komunikatu o przyj ciu pacjenta na 
oddzia  (zdarzenie A01) w standardzie Health 
Level Seven:  
MSH|^~\&|REGADT|MCM|LABADT|MCM|19
9512171205|SECURITY|ADT^A01|MSG00001|
P|2.2|<cr>  
EVN|01|199512171205||<cr>  
PID|||PATID1234^5^M11||MALINOWSKI^JA
N^A^JR||19610615|M||C|1200 N ELM 
STREET^ ...GREENSBORO^NC^27401 
1020|GL|(919)379 1212|(919)271 3434||S|| 
...PATID12345001^2^M10|123456789|987654^
NC|<cr>  
NK1|KOWALSKA^ANNA^K|WIFE|<cr>  
PV1|1|I|2000^2012^01||||004777^NOWAK^KA
ZIMIERZ^J.|||SUR||||ADM|A0|<cr> 
co oznacza:  
„Pacjent Jan A. Malinowski, Jr. zosta  przyj ty 
17 grudnia 1995 roku, o godzinie 12.05 przez 
lekarza Kazimierza Nowaka (o identyfikatorze 
004777) na oddzia  chirurgiczny (SUR). Zosta  
umieszczony w pokoju nr 2012, na ó ku 01, na 
odcinku piel gniarskim 2000”.  

Istotnym elementem ka dego standardu 
wymiany mi dzymodu owej jest jego warstwa 
transportowa, na któr  w uproszczeniu na o ono 
nast puj ce warunki: 

wyeliminowanie b dów podczas transportu 
gwarancja konwersji typów kodowania  
zagwarantowana dost pno  komunikatów 
o nieograniczonej d ugo ci. 
Standard HL7 okre la trzy poziomy 

transportowe w zale no ci od tego, w jakim 
rodowisku zosta  on zaimplementowany. Do tej 

pory analizowany by  poziom komunikatów 
(najwy szy), poni ej jest poziom zasad 
kodowania (ang. encoding rules) a najni szy to 
poziom protoko u (ang. lower level protocol).  
Warstwa komunikatów HL7 zosta a opisana 
powy ej, warto doda  list  typów danych 
wykorzystywanych przez standard:  

ST a cuch  
TX dane tekstowe 
FT formatowany tekst 

NM warto ci numeryczne 
DT data 
TM czas 
TS symbol czasu 
PN pacjent 
TN telefon 
AD adres 
CK z o ony identyfikator (z liczb  
kontroln ) 
CN z o ony identyfikator (numer + nazwa),  
CE zakodowany element 
RP wska nik. 
Dodatek A Standardu HL7 dok adnie 

prezentuje list  wszystkich wykorzystywanych 
s owników.  
Zasady kodowania komunikatów Standardu HL7 
okre laj :  

zasady kodowania komunikatów do postaci 
ci gu znaków ASCII  
zasady dekodowania komunikatu przez 
aplikacj  odbieraj c  
zmienn  d ugo  pól bazuj c  na znakach 
specjalnych. 
HL7 3.0 wprowadza szereg modeli 

jednostek i aktywno ci wyst puj cych w s u bie 
zdrowia i na tej podstawie odwzorowuje je na 
wiadomo ci. Podstawowym, opracowanym 
przez HL7, referencyjnym modelem jest 
obiektowy model informacji w s u bie zdrowia  
o nazwie RIM (ang. Reference Information 
Model). Model ten przez zastosowanie j zyka 
modelowania obiektowego UML przedstawia 
123 klasy obiektów, mo liwe stany oraz relacje 
pomi dzy obiektami. Uproszczeniem tego 
modelu jest model informacyjny wiadomo ci  

 MIM (ang. Message Information Model) 
ujmuj cy te klasy, których obiekty s  
odwzorowywane na wiadomo ci. Dla ka dego 
obiektu mo na prze ledzi  tras  jego powi za  
poczynaj c od obiektu-korzenia. Wszystkie 
relacje dla danego typu obiektu tworz  okre lone 
drzewo (diagram) atrybutów i stanów 
zwi zanych z modelowanym zjawiskiem (np.  
z pacjentem). Stworzony w ten sposób diagram 
jest okre lanym mianem MOD (ang. Message 
Object Diagram). Bazuj c na diagramie 
tworzony jest hierarchiczny zapis atrybutów  
i relacji obiektu (HMD  Hierarchical Message 
Description), który jest wprost rzutowany na 
elementy wiadomo ci. 

 
Rys. 9. Proces formowania wiadomo ci w HL7 

wersja 3.0 
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Ca y proces od okre lenia potrzeb i stanu 
zjawisk poprzez modelowanie do implementacji 
obiektów w formie wiadomo ci okre lany jest  
w HL7 MDF (Message Development 
Framework). HL7 opracowuj c wersje 3.0 
pragnie powi za  organizacj  gromadzenia  
i reprezentacji danych w s u bie zdrowia  
z wymian  danych. Opracowany model 
referencyjny RIM ma wi c charakter 
uniwersalny i mo e by  wykorzystywany  
w tworzeniu systemów informacyjnych s u by 
zdrowia. Co wi cej, samo kodowanie tre ci 
wiadomo ci mo e odbywa  si  za pomoc  
ró nych metod, jak np. ER7 (encoding rules 7), 
XML (eXtended Markup Language) czy 
EDIFACT.  

Struktura wiadomo ci posiada odmienn  
form  od tych formowanych do wersji 2.3.1 
w cznie. Pojawiaj  si  zupe nie nowe segmenty 
(np. ENC – encounter  spotkanie) oraz 
oznaczania list (BL  begin list  pocz tek listy, 
EL  end list  koniec listy) grup (BG  begin 
group  pocz tek grupy, EG  end group  
koniec grupy) i innych elementów sk adni. 

Znaczny wysi ek prac w grupie HL7 jest 
skierowany na stworzenie implementacji 
wiadomo ci opracowywanej nowej normy HL7 
3.0 w formie dokumentów XML. Mo liwe do 
stworzenia definicje typów dokumentów (DTD 

 Document Type Definitions) stanowi  
oddzielne wzgl dem plików XML formy 
dokumentów. Mo liwe jest stworzenie ró nych 
form dokumentów np. dla ró nych wiadomo ci. 

Wraz z opracowywaniem nowego standardu 
wiadomo ci, modelu referencyjnego oraz typów 
dokumentów XML dla wiadomo ci HL7 
postanowi o opracowa  architektur  
elektronicznych kart pacjenta. Bazuj c na 
modelu referencyjnym RIM opracowano szereg 
form dokumentów DTD oraz procedur ich 
wymiany. Przedsi wzi cie to nazwano PRA  

 Patient Record Architecture. Poniewa  
dokumenty PRA s  implementacj  XML 
stanowi  opracowania niezale ne od urz dze , 
czy rozwi za  sprz towo-programowych.  

HL7 wersja 3.0, formy dokumentów DTD, 
PRA i inne opracowania zwi zane z nowym 
sposobem reprezentacji zjawisk w medycynie s  
przygotowane i czekaj  na ostateczne ich 
zaakceptowanie jako norm. Istniej ce i tworzone 
rozwi zania Szpitalnych Systemów 
Informacyjnych umo liwia  mog  ró norodne 
formatowanie wiadomo ci w procesie ich 
wymiany np. zgodnie z HL7 2.x, albo HL7 3.0 
lub w formie PRA. Od mo liwo ci interpretacji 
wymienianych wiadomo ci (interfejsy) zale y 

wi c funkcjonalno  ca ego systemu 
informacyjnego. 

 

 
Rys. 10. Przyk ad przep ywu wiadomo ci mi dzy 

systemami informacyjnymi s u by zdrowia. 
 
8. Podsumowanie 
BPMN zosta  opracowany do realizacji dwóch 
celów. Po pierwsze jest atwy w zrozumieniu  
i stosowaniu. Mo na go wykorzysta  do 
szybkiego modelowania procesów biznesowych 
i jest atwy w zrozumieniu dla u ytkowników 
pozbawionych umiej tno ci technicznych. Po 
drugie dostarcza mo liwo ci modelowania 
skomplikowanych i z o onych procesów 
biznesowych i mo e by  bez problemu 
prze o ony na dowolny j zyk wykonawczy 
procesów biznesowych. Istnieje mo liwo  
przekszta cenia modelu BPMN na model UML  
i wykorzystania go do budowy systemu 
informatycznego. 

W kontek cie architektury systemu 
informatycznego za pomoc  j zyka UML 
modelujemy zarówno statyczny jak  
i dynamiczny aspekt systemu. 

Z wykorzystaniem j zyka UML 
modelujemy z o one systemy za pomoc  ma ego 
zbioru prawie niezale nych modeli. Tworzymy 
modele, które mog  by  konstruowane  
i przetwarzane oddzielnie, ale s  nadal 
wzajemnie powi zane. 

Aby zrozumie  architektur  systemów 
zorientowanych obiektowo, potrzebujemy 
po czy  kilka uzupe niaj cych si  widoków: 
widok przypadków u ycia, widok logiczny, 
widok procesów, widok implementacyjny, 
widok wdro eniowy.  
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UML jest u ywany tak e do modelowania 
procesów biznesowych i reprezentowania 
struktur organizacyjnych. 

Za pomoc  j zyka wyra e  OCL mo emy 
uszczegó awia  modele UML, dodaj c warunki 
pocz tkowe, warunki ko cowe i niezmienniki 
dla klas i metod w modelu. 
J zyk XML jest standardem, który w du ym 
stopniu sta  si  medium dla opisywania, 
komunikowania i realizowania strategii 
zarz dzania informacj . 

XML jest popularny z wielu powodów. 
Najwa niejsza z nich jest atwo  obs ugi  
i wymiany danych za po rednictwem XML. 
J zyk XML wykorzystywany jest do 
strukturyzacji danych. Tak przygotowane dane 
mog  by  zapisywane w postaci plików 
(dokumentów) i wykorzystywane w innych 
systemach informatycznych. XML mo emy 
tak e zastosowa  do strukturyzacji danych 
wysy anych w komunikatach mi dzy systemami 
informatycznymi lub ich modu ami.  

HL7 w wersji 3.0 to zarówno standard 
kodowania wiadomo ci (tak e w j zyku XML) 
jak i model referencyjny RIM i dokumenty PRA. 
Opracowany model referencyjny RIM ma 
charakter uniwersalny i mo e by  
wykorzystywany w tworzeniu systemów 
informacyjnych s u by zdrowia. Wraz  
z opracowywaniem nowego standardu 
wiadomo ci, modelu referencyjnego oraz typów 
dokumentów XML dla wiadomo ci, HL7 
opracowa o architektur  „elektronicznych kart 
pacjenta”. Bazuj c na modelu referencyjnym 
RIM opracowano szereg form dokumentów 
DTD oraz procedur ich wymiany. 
Przedsi wzi cie to nazwano PRA  Patient 
Record Architecture. Poniewa  dokumenty PRA 
s  implementacj  XML stanowi  opracowania 
niezale ne od urz dze , czy rozwi za  
sprz towo-programowych.  

J zyk GELLO mo e by  u ywany do 
budowania zapyta  do wydobywania  
i manipulowania danymi z historii choroby  
w systemach s u by zdrowia. GELLO s u y do 
konstruowania kryteriów decyzyjnych przez 
tworzenie wyra e  dla szczególnych danych 
cecha/warto . Te kryteriach mog  by  u ywane 
w bazach wiedzy systemów wspomagania 
decyzji takich jak te, zaprojektowane by 
dostarczy  ostrze e  i przypomnie , 
wskazówek, albo innych zasad decyzyjnych. 
GELLO jest specjalizacj  j zyka OCL, dzi ki 
czemu mo na go wykorzysta  do 
uszczegó awiania modeli UML. GELLO 
wykorzystuje model referencyjny RIM 
standardu HL7. 

Po analizie rozpatrywanych standardów 
celowym wydaje si  zastosowanie UML, XML, 
HL7 oraz GELLO do modelowania architektury 
systemu informatycznego dla s u by zdrowia. 
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Wspó czesne systemy medyczne charakteryzuj  si  du  z o ono ci  i heterogeniczno ci . Wymaga to ich 
ujednolicenia, tak e za pomoc  standardów. Health Level 7 (HL7) jest szeroko zaakceptowanym standardem 
pozwalaj cym na wymian  danych medycznych pomi dzy ró nymi instytucjami i systemami infor-
-matycznymi. Stowarzyszony z nim standard Reference Information Model (RIM) dotyczy 
sk adni i semantyki wiadomo ci przesy anych pomi dzy ró nymi systemami medycznymi. Tak jak diagramy 
klas j zyka UML, modele oparte o RIM wymagaj  uszczegó owienia. W tym celu powsta  klon j zyka OCL 
zwany Gello.  
W tej pracy scharakteryzowane zosta y wy ej wspomniane standardy oraz powi zania pomi dzy nimi. 
Zbadana zosta a tak e ich przydatno  do modelowania i projektowania systemów medycznych.  

 
S owa kluczowe: HL7, RIM, Gello, UML, medycyna, cie ki kliniczne 
 
1. Wprowadzenie 
System opieki zdrowotnej, podobnie jak  wiele 
innych systemów istotnych dla spo ecze stwa, 
jest w swojej naturze bardzo z o ony i wymaga 
w a ciwego wsparcia ze strony informatyki. 
Procesy diagnozowania i leczenia wi  si   
z wytwarzaniem i przesy aniem ró norodnych 
dokumentów. Mog  one by  bardzo 
skomplikowane ze wzgl du na ró norodno  
terminologii medycznej oraz posiada  z o on  
struktur . W zwi zku z tym powinny one mie  
zestandaryzowan  form . Potrzebne s  tu 
standardy dotycz ce struktury, znakowania 
i semantyki wymienianych dokumentów w celu 
zapewnienia interoperacyjno ci systemów 
informatycznych. Heterogeniczne systemy 
u ywane dzi  w medycynie cz sto nie s  
w stanie tego zapewni . Potrzebny jest te  
standard wymiany dokumentów. 

Najbardziej rozpowszechnionym stan- 
-dardem w tej dziedzinie jest Health Level 7 
(HL7) [2] i stowarzyszony z nim standard  
Reference Information Model (RIM) [3] (zob. 
tak e [10]). HL7 jest standardem ANSI 
dotycz cym wymiany danych pomi dzy 
systemami informatycznymi opieki zdrowotnej. 
Definiuje on gramatyk  i s ownictwo 
dokumentów, tak aby umo liwi  ich wymian  
pomi dzy heterogenicznymi systemami opieki 
zdrowotnej. Standard RIM jest obiektowo 
zorientowany. Definiuje on sk adnie i semantyk  
przesy anych wiadomo ci. RIM jest powi zany 

z j zykiem UML [6] b d cym standardem  
do modelowania systemów obiektowo 
zorientowanych.  

J zyk UML jest zdefiniowany na meta  
poziomie poprzez tak zwany meta-model b d cy 
pewnym szczególnym diagramem klas.  
Diagramy klas, jako takie, nie posiadaj   
wystarczaj cej ekspresywno ci i musz   
by  uszczegó owione poprzez dodatkowe  
wymagania. Do tego celu u ywany jest j zyk 
Object Constraint Language (OCL) [5]. Jego 
odpowiednikiem w przypadku HL7 i RIM  
jest Gello [9].  

W tym artykule omawiana jest przydatno  
standardu RIM i j zyka Gello do obiektowego 
modelowania repozytoriów medycznych. RIM  
i Gello porównane s  z j zykami UML i OCL.  
 
2. Charakterystyka HL7 i RIM 
Health Level 7 (HL7, [2]) jest standardem 
s u cym do wymiany danych medycznych 
i opisu tzw. workflows zwi zanych 
z diagnozowaniem i leczeniem. Ma on zapewni  
interoperacyjno  pomi dzy ró nymi systemami 
informatycznymi u ywanymi w opiece 
medycznej. Liczba 7 odnosi si  do siódmej, 
najwy szej warstwy w ISO/OSI protokole 
przesy u danych. Zwana jest ona „warstw  
aplikacji”. Najni sza warstwa zwana jest 
warstw  fizyczn  i dotyczy wymiany danych na 
poziomie maszyn i bitów. Najnowsza wersja 
standardu ma numer 3 (oznaczana jest tu jako 
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HL7 V3). W przeciwie stwie do wersji numer 2, 
jest ona oparta na formalnej, obiektowo 
zorientowanej metodologii. HL7 V3 jest te  
znacznie bardziej dopracowanym dokumentem. 
Warto tu zaznaczy , e istnieje polska wersja 
interfejsu do wymiany danych pomi dzy 
szpitalami wyspecyfikowana zgodnie ze 
standardem HL7 (zob. [4]). 

HL7 V3 jest oparty na tzw. Reference  
Information Model (RIM). RIM jest obiektowo 
zorientowanym meta-modelem pozwalaj cym  
na specyfikacj  danych (np. danych 
laboratoryjnych, danych klinicznych, wyników 
bada  klinicznych itp.), a szczególnie 
wiadomo ci, zarówno pod wzgl dem ich 
gramatyki, jak i semantyki, w celu zapewnienia 
interoperacyjno ci systemów medycznych (zob. 
np. [1]). 

RIM s u y te  do specyfikacji takich 
elementów systemów medycznych, jak procesy 
i workflows. Kr gos upem RIM s  klasy Act, 
Role i Entity. S  one po czone ze sob  za 
pomoc  asocjacji b d cych jednocze nie 
klasami (ang. association class), takimi jak: 
Act_relationship, Participation 
i Relationship_link (zobacz np. rys. 1.).  

Klasa Act odgrywa fundamentaln  rol  
w RIM. Jej elementy nazywane s  tu dzia aniami 
(ang. acts). Dzia anie jest zamierzonym 
post powaniem w dziedzinie opieki  
zdrowotnej. Dzia ania mog  by  powi zane ze 
sob  za pomoc  asocjacji z klasy 
Act_relationship. Ka de dzia anie 
wyst puje w pewnym modusie, który opisuje 
jego stan od zdefiniowanego, poprzez 
planowany do zako czonego. Ka de dzia anie 
ma tylko jeden modus w aktualnym momencie 
swego cyklu ycia.  

Klasa Entity odpowiada jednostkom, 
takim jak ludzie, miejsca i rzeczy. Jej elementy, 
zwane tu jednostkami, s  powi zane poprzez 
role z innymi jednostkami, a poprzez  
tzw. partycypacje, tj. elementy klasy 
Participation, bior  udzia  w dzia aniach, 
tj. elementach klasy Act.  

Klasa Role odpowiada rolom, które mog  
by  odgrywane przez jednostki. Tak jak w 
j zyku UML, role s  jakby kapeluszami  
lub funkcjami, które mog  by  „zak adane” lub 
przyjmowane przez jednostki. 

 

 
 

Rys. 1. Podstawowe klasy RIM za [3]  
 
Participation (uczestnictwo) równie  

jest jedn  z podstawowych klas. Okre la ona, 
w jaki sposób obiekt z klasy Entity, 
odgrywaj cy pewn  specyficzn  rol , 
funkcjonuje w zakresie dzia ania. Uczestnictwo 
jest ograniczone do zakresu dzia ania, 
w przeciwie stwie do roli okre laj cej 
kompetencje jednostki niezale nie od 
jakiegokolwiek dzia ania. Podmioty mog  
uczestniczy  w dzia aniu na wiele  
sposobów. Na przyk ad osoby w roli 
Certified_practitioner mog  uczest- 
-niczy  w dzia aniu b d cym elementem klasy 
Patient_encounter jako lekarze. 

Podobnie jak UML, RIM definiuje poj cie 
aktora. Aktorzy mog  uczestniczy  w dzia a- 
-niach na ró ne sposoby. Na przyk ad dentysta  
i technik dentystyczny s  podmiotami w zabiegu 
dentystycznym. S  oni mniej lub bardziej 
bezpo rednio zaanga owani w zabieg. Pacjent 
mo e by  sam aktorem wykonuj cym 
samodzielnie zabieg (np. dezynfekcja i banda- 
- owanie rany, czy auto-iniekcja insuliny)  

RIM ró ni si  od UML przede wszystkim 
tym, e z jednej strony nie posiada tak 
rozbudowanego meta-modelu i zbioru 
diagramów, za  z drugiej strony posiada liczny 
zbiór dedykowanych klas, które s  przeznaczone 
do modelowania ró nych artefaktów 
medycznych. Zamiast ogranicze  zapisanych 
w j zyku naturalnym lub OCL [5], u ywane s  
tu tak zwane diagramy blokowe (ang. Block 
Diagrams). Zdaniem autorów standardu RIM 
(zob. [7]) s  one prostsze w u yciu ni  OCL, czy 
komentarze w j zyku naturalnym umieszczone 
w prostok tach po czonych z elementami 
modelu, jak ma to miejsce w przypadku UML-a.  

Z czasem zauwa ono jednak, e niezale nie 
od tego czy diagramy blokowe s  naprawd  
prostsze w u yciu, czy te  nie, nie wystarczaj  
one do specyfikacji wielu aspektów. Ogólnie 
rzecz bior c tego rodzaju diagramy nie maj  
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odpowiedniej ekspresywno ci i wiele istotnych 
ogranicze  nie mo e by  wyra onych za ich 
pomoc . Odpowiedzi  na te problemy by o 
powstanie j zyka Gello [9]. 
 
3. Gello versus OCL 
Wiele ogranicze  dotycz cych obiektów  
i powi za  mi dzy nimi nie mo e by  
wyra onych za pomoc  samych diagramów klas. 
Z drugiej strony diagramy klas nie nadaj  si  do 
specyfikacji metod. Nie s  one w stanie wyrazi  
warunków, które musz  by  spe nione podczas 
funkcjonowania systemu. Jest to mo liwe 
dopiero za pomoc  tzw. kontraktów. Potrzebne 
s  formu y wyra aj ce warunki, kiedy metoda 
mo e by  wykonana i jaki jest jej rezultat oraz 
warunki, które musz  by  zawsze spe nione.  

S  trzy rodzaje formu  tworz cych kontrakt. 
Warunki wst pne (pre-conditions w terminologii 
OCL) pozwalaj  opisa  kiedy metoda mo e by  
wywo ana, a w szczególno ci nak adaj  one 
ograniczenia na aktualne parametry metody. 
Warunki ko cowe (post-conditions w termino- 
-logii OCL) pozwalaj  opisa  stan w jakim si  
ma znale  system po wykonaniu metody oraz 
relacj  pomi dzy nim a stanem poprzedzaj cym 
wykonanie metody. Niezmienniki (invariants 
w terminologii OCL) pozwalaj  na wyra enie 
warunków spójno ci, które musz  by  spe nione 
podczas dzia ania systemu. OCL jest czystym 
j zykiem zapyta , tj. sprawdzenie warunku 
z za o enia nie zmienia stanu obiektów. OCL 
jest j zykiem o silnej typizacji wyra e , tj. ka de 
wyra enie tego j zyka musi mie  swój typ.  

Gello jest wersj  j zyka OCL skonstru- 
-owan  specjalnie dla standardu RIM [3].  
W 2005 roku zosta  on zaakceptowany jako 
standard ANSI pod nazw  HL7 Gello. 
W zasadzie jest on podzbiorem OCL-a. Tak jak 
OCL jest to czysty j zyk zapyta , który 
pozawala na kontraktow  specyfikacj  
systemów. Typy danych s  zdefiniowane 
podobnie jak w OCL, jednak w odró nieniu od 
OCL-a nie ma tu automatycznego sp aszczania 
kolekcji sk adaj cych si  z innych kolekcji. 
Kolekcja kolekcji mo e by  sp aszczona za 
pomoc  specjalnego operatora flatten. 
 
4. CDA 
Clinical Document Architecture (CDA) [2] jest 
standardem s u cym do znakowania 
dokumentów klinicznych, specyfikacji ich 
struktury i semantyki. Jest to cz  standardu 
HL7 V3. Jego celem jest ujednolicenie 
dokumentów klinicznych umo liwiaj ce ich 
wymian .  

Dokument kliniczny specyfikuje 
obserwacje i badania pacjenta, udzielane  
us ugi, trwa o  dokumentów (tj. czas, przez 
który dokument musi by  zachowany w nie- 
-zmienionej formie), organizacj  odpowiedzial- 
-n  za dokument, dane dotycz ce wiarygodno ci 
(ang. autentification) i jego kontekst. Standard 
ten jest oparty na j zyku XML. Zawarto   
i semantyka dokumentów s  zdefiniowane za 
pomoc  standardu RIM. Dane s  zapo yczone ze 
standardu HL7 V3. Dokumenty CDA mog  by  
przesy ane w wiadomo ciach zgodnych ze 
standardem HL7 V3.  
 
5. Ewaluacja RIM i Gello 
HL7 i w szczególno ci RIM ma swoich 
krytyków, którzy podwa aj  celowo  
rozwijania tego standardu, jak na przyk ad 
B. Smith, W. Ceusters w pracy [8]. Mankamenty 
tego standardu wspomniani autorzy 
przedstawiaj  nast puj co: 
 Interoperacyjno  – pomimo e standard 

RIM zosta  przyj ty ju  w 1996 roku, po 
ponad dziesi ciu latach stara  i inwesto-
wania w RIM interoperacyjno  nie zosta a 
tak naprawd  osi gni ta. 

 Przydatno ci w nowych dziedzinach 
zastosowa  – RIM opiera si  na zestawie 
„normatywnych” klas (takich jak  
wy ej wspomniane Act, Role 
i Participation), z których ka da 
posiada liczny zbiór odpowiednio 
zinterpretowanych atrybutów. Gdy RIM 
 jest stosowany do nowej dziedziny 
(jak np. farmaceutyka), nale y wybra   
tylko pewne z nich. Nie jest jednak jasne, 
czy wybór atrybutów we wszystkich 
przypadkach wystarcza. 

 Zakres – z klas podstawowych tylko klasa 
Entity mo e by  u yta do modelowania 
tych rzeczy, które nie s  dzia aniami. 
Jednak nie wiadomo, jak na tej podstawie 
mo na w przejrzysty sposób u y  RIM do 
modelowania np. aspektów zwi zanych 
z procesem choroby, czy interakcji 
pomi dzy lekami, gdy  te ostatnie nie s  ani 
jednostkami, ani dzia aniami. 

 Dokumentacja – dokumentacja oparta na 
RIM jest niejasna i s abo zintegrowana 
z innymi cz ciami sk adowymi HL7 V3, 
dla których RIM jest podstaw . Ma ona 
wiele wewn trznych niespójno ci, na 
przyk ad w przypadku u ycia takich poj , 
jak dzia anie, instancja klasy Act, obiekt 
klasy Act. Jest to szczególnie niepo dane 
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w przypadku standardów dotycz cych 
wiadomo ci. 

 Trudno  nauczenia si  – HL7 V3 jest 
trudny do opanowania dla szerokiego grona 
u ytkowników ze wzgl du na raczej 
amatorsk  dokumentacj , du  liczb  
przypadków specjalnych, cz ste zmiany 
i uzupe nienia oraz trudno ci w definicji 
wiadomo ci. 

 Marketing – wiele spo ród marketingowych 
hase  propaguj cych HL7 V3 jako 
„standard danych dla biomedycznej 
informatyki” nie jest uzasadnione, bior c 
pod uwag , e wci  istnieje wiele 
nierozwi zanych problemów technicznych. 
W pracy [7] przedstawiona jest odpowied  

g ównych projektantów RIM na krytyk  tego 
standardu. Twierdz  oni, e krytyka standardu 
jest niekonstruktywna i przypominaj  g ówne 
za o enia RIM, nie wdaj c si  jednak  
w szczegó ow  dyskusj . 

Trzeba tu zaznaczy , e powy sza krytyka 
w punktach dotycz cych interoperacyjno ci  
i marketingu nie jest czym  wyj tkowym  
w przypadku HL7 i RIM. Wyst puje ona tak e 
w przypadku wielu innych standardów. 
Pozosta e punkty wydaj  si  jednak w du ej 
mierze trafione.  

Zalet  RIM jest dopasowanie do potrzeb 
modelowania i projektowania systemów 
medycznych, w tym bardzo bogaty zbiór 
odpowiednich klas. Warto tu doda , e je li 
chodzi o nowe dziedziny zastosowa , to 
zasadniczo mo na tu u y  standardowych metod 
rozszerzania i dopasowywania meta-modelu  
tak, jak s  one u ywane w przypadku j zyka 
UML. Dok adniej mo liwa jest definicja 
odpowiednich profili tego j zyka. Ka dy model 
UML-a jest instancjacj  (ang. instantiation) 
meta-modelu UML-a i ma si  do niego tak,  
jak obiekt do klasy. Istnieje tu mo liwo  u ycia 
stereotypów nadaj cych pewne szczególne 
znaczenie konkretnym klasom (np. do 
oznaczenia choroby) oraz innym elementom 
modelu. Istnieje te  mo liwo  wprowadzania 
nowych meta-klas i atrybutów, które mog  
modelowa  konkretne klasy, odpowiadaj ce 
pewnym szczególnym zastosowaniom oraz 
powi zania mi dzy nimi. Ta ostatnia opcja 
nazywana jest rozszerzeniem wagi ci kiej, gdy  
modyfikuje oryginalny meta-model UML-a.  

Jednak e autorzy standardu RIM nie 
przewiduj  tego rodzaju rozszerze  i wymagaj , 
aby klasy wprowadzane przy specyfikacji 
rozszerza y klasy wyst puj ce w modelu RIM 
(zob. [7], rozdzia  drugi), co znacznie ogranicza 
mo liwo  adaptacji tego standardu. Autorzy nie 

wspominaj  o stereotypizacji klas i ogólnie 
o profilach. Nie jest to te  zgodne z ide  UML-a, 
e ka dy model jest instancjacj  meta-modelu. 

Zamiast tego proponowany jest mechanizm 
rzutowania polegaj cy na pomini ciu 
niepotrzebnych atrybutów – raczej na zasadzie 
ich nieu ywania, je li nie s  potrzebne, ni  
dos ownego ich usuwania z modelu – jak 
równie  poprzez dodatkowe warunki 
uszczegó awiaj ce dany model. Takie podej cie 
ma zapewni  interoperacyjno , ogranicza ono 
jednak znacznie mo liwo  adaptacji modelu 
RIM, a przez to tak e jego zastosowania.  

Wspomniane diagramy blokowe maj  
z jednej strony umo liwi  bardziej szczegó ow  
specyfikacj  systemów, ni  za pomoc  samych 
diagramów klas, z drugiej strony maj  by  
bardziej czytelne ni  formu y OCL-a. Jak 
wspomniano w poprzednim rozdziale, diagramy 
blokowe w adnym razie nie mog  zast pi  
OCL-a, gdy  nie maj  wystarczaj cej mocy 
opisowej. Ponadto osobie maj cej pewn  
wpraw  w czytaniu diagramów UML-a 
zdecydowanie atwiej jest czyta  diagramy klas 
z dodatkowymi ograniczeniami zapisanymi np. 
w j zyku OCL ni  diagramy blokowe. 

Wspomniane powy ej mankamenty nie 
wi  si  bezpo rednio z zastosowaniami 
w medycynie. G ówny problemem ze stan-
dardem RIM polega na tym, e pod wzgl dem 
metodologicznym jest on wci  ma o dopra-
cowany. Wi e si  to z faktem, i  powstawa  
w du ej mierze równolegle z j zykiem UML 
i podczas jego tworzenia niektóre istotne 
ustalenia i rozwi zania metodologiczne 
dotycz ce tego ostatniego j zyka nie by y znane.  

Stowarzyszony z RIM j zyk Gello jest 
klonem j zyka OCL, niewiele odbiegaj cym od 
swego pierwowzoru i jako taki ma mocne 
podstawy metodologiczne. Je li chodzi 
o stosowalno  HL7, a w szczególno ci RIM, to 
kluczow  rol  odgrywaj  tu dwa fakty. Po 
pierwsze powszechno  u ycia – je li standard 
jest szeroko przyj ty, to jego u yciu trudno si  
oprze , nawet je li ma powa ne mankamenty 
natury metodologicznej. Po drugie istotne jest 
ulepszanie standardu. Wielu wspomnianym 
problemom mo na by oby zaradzi  poprzez 
przyj cie odpowiednich zmian w standardzie. 

 
6. Konkluzja 
W niniejszej pracy omówiony zosta  standard 
HL7, blisko zwi zany z nim standard RIM, 
standard CDA oraz j zyk Gello. Zalet  HL7 
i RIM s  bliski zwi zek z zastosowaniami 
medycznymi i do wiadczenie w ich u yciu.  
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Za przyj ciem HL7 i RIM przemawia ich 
popularno . Przeciw ich przyj ciu przemawiaj  
niedoskona o ci metodologiczne oraz nie- 
-precyzyjno  specyfikacji. J zyk Gello jest 
klonem j zyka OCL i jako taki ma dobre 
podstawy metodologiczne oraz teoretyczne, nie 
wprowadza on jednak adnych istotnych  
zmian, czy adaptacji w celu specyfikacji 
systemów medycznych.  

Mimo technicznych niedoskona o ci RIM, 
trudno by oby zaleca  przyj cie nowego 
standardu, gdy  o u yteczno ci standardu 
decyduj  nie tylko jego strona metodologiczna, 
narz dzia wspieraj ce i formalne, ale przede 
wszystkim powszechno  jego u ycia.  
W przypadku kiedy nie zbierze si  konsorcjum  
o odpowiednim potencjale finansowo- 
-politycznym, mog ce przeforsowa  szerokie 
u ycie nowego standardu, jego wprowadzanie 
jest raczej skazane na niepowodzenie.  

Inaczej ma si  sprawa z Gello i OCL. Jak 
wspomnieli my, Gello jest zaledwie klonem 
OCL-a i w a ciwie stanowi jego fragment. OCL 
jest szeroko znany i bardzo dobrze dopracowany 
od strony metodologicznej. Z drugiej strony 
istniej  liczne narz dzia UML-a ten j zyk 
wspieraj ce, w tym szeroko stosowane, jak na 
przyk ad Rational Architect i Together. Dlatego 
te  j zyk OCL mo e by  rozwa ony jako 
alternatywa dla Gello.  
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Dominuj c  technologi  wykorzystywan  do zwi kszenia wydajno ci du ych hurtowni danych s , wyliczane 
w oparciu o dane szczegó owe, agregaty, w tym maj ce posta  wielowymiarowych kostek. Mechanizmy 
przepisywania zapyta  pozwalaj  na znacznie szybsze wyznaczenie odpowiedzi na zapytanie w oparciu 
o mniejsze agregaty ni  w przypadku odwo a  do ród owych tabel hurtowni. Do kluczowych parametrów 
opisuj cych schemat wielowymiarowych agregatów nale  czas odpowiedzi na zapytania u ytkownika, czas 
aktualizacji danych w schemacie w oparciu o nowe dane w hurtowni oraz przestrze  dyskowa wymagana 
do przechowywania agregatów. Przedstawione zosta o dwukryterialne sformu owanie zadania optymalizacji, 
w którym jako ograniczenie przyj ty zosta  czas aktualizacji danych. Pozosta e dwie zmienne tworz  wektor 
kryteriów. Wyznaczony zosta  zbiór rozwi za  optymalnych w sensie Pareto oraz zaproponowano metod  
znalezienia jednoznacznego rozwi zania w oparciu o punkt idealny. 

 
S owa kluczowe: hurtownia danych, OLAP, wielowymiarowe agregaty, optymalizacja 
 
1. Wprowadzenie  
Wykorzystywane w systemach analizy danych 
klasy OLAP wielowymiarowe agregaty, zwane 
kostkami (ang. cube), umo liwiaj  zmniejszenie 
czasu odpowiedzi na zapytania u ytkowników. 
Zarówno logiczny model danych, jak te  
fizyczna organizacja tych zbiorów 
podporz dkowane s  minimalizacji czasu 
oczekiwania na wyniki zapyta  klasy SPJG 
(zapytania Select-Project-Join z pojedyncz  
instrukcj  agregacji group-by na ko cu [1]), 
formu owanych w trybie ad-hoc przez 
u ytkowników.  

Umiejscowienie schematu agregatów  
w architekturze hurtowni danych przedstawia 
rys. 1. W g ównej sk adnicy hurtowni 
przechowywane s  dane szczegó owe. Ze 
wzgl du na du y wolumen danych, wielokrotnie 
przekraczaj cy rozmiar pami ci operacyjnej, 
ka dorazowe wyliczanie odpowiedzi na 
zapytania u ytkownika o zagregowane dane 
wi za oby si  ze stosunkowo d ugim czasem 
oczekiwania na odpowied , ze wzgl du na du  
liczb  operacji wej cia-wyj cia. Rozwi zaniem 
jest wyliczenie i przechowywanie cz ci 
zagregowanych danych tak, by w chwili 
zapytania u ytkownika nie by o konieczno ci 
przeprowadzania oblicze . Je eli schemat 
agregatów nie b dzie zawiera  danych, o które 
pyta u ytkownik, wówczas zapytanie zostanie 
przekierowane przez modu  przepisywania 
zapyta  do tabel bazowych w g ównym 

repozytorium hurtowni danych. Uzupe nieniem 
systemu jest baza metadanych, zawieraj ca 
istotne informacje steruj ce dzia aniem 
podsystemu agregatów: model danych 
przechowywanych w hurtowni, model 
agregatów oraz informacje wolumetryczne. 

 

 
 
 

Rys. 1. Architektura hurtowni danych 
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Zagadnienia badawcze w obszarze 
wielowymiarowych struktur danych dla 
aplikacji OLAP dotyczy  mog  
nast puj cych obszarów: 
 projekt schematu agregatów: wybór zakresu 

danych przechowywanych w postaci 
wielowymiarowych agregatów 

 utrzymanie schematu: okre lenie 
wydajnego sposobu od wie ania danych  
w kostkach, po aktualizacji danych  
w tabelach bazowych 

 wykorzystanie schematu: mechanizmy 
przepisywania zapyta  u ytkownika, 
umo liwiaj ce wyznaczenie odpowiedzi na 
zapytanie u ytkownika w oparciu o schemat 
agregatów, b d , je eli jest to niemo liwe, 
w oparciu o tabele bazowe.  
Przedmiotem rozwa a  w artykule jest 

pierwsze z wymienionych zagadnie , przy czym 
pozosta e dwa musz  zosta  uwzgl dnione  
w postaci kszta tu odpowiednich funkcji 
wyst puj cych jako dane w zadaniu 
wyznaczenia schematu agregatów.  

W literaturze problemu zaproponowano 
kilka sformu owa  zadania optymalizacji 
ró ni cych si  funkcj  kryterium  
i ograniczeniami. W praktyce, wyznaczenie 
schematu agregatów w oparciu o jedno,  
wybrane kryterium optymalizacji nie jest 
satysfakcjonuj ce dla u ytkownika.  

W artykule przedstawiony zosta  model 
schematu agregatów (meta-model M2 zgodnie  
z klasyfikacj  MOF [2][3]) oraz sformu owanie 
wielokryterialnego zadania optymalizacji.  
Dla wskazanego zadania wyznaczony zosta  
zbiór Pareto-optymalny oraz sposób znalezienia 
rozwi zania w tym zbiorze.  
 
2. Model wymiarowy danych  

i schemat agregatów 
Wprowad my oznaczenie zbioru wymiarów 
analizy:  

1 2, ,..., ,...,n Ndim dim dim dimD       (1) 
gdzie dimn  oznacza n-ty wymiar analizy. 

W ka dym z wymiarów mo na wyró ni  
jeden lub wi cej poziomów szczegó owo ci 
(atrybutów). Niech nL oznacza liczb  poziomów 
agregacji wyodr bnionych dla n-tego wymiaru.  

Zbiór atrybutów odpowiadaj cych 
poziomom agregacji wymiarów wyznaczonym 
przez atrybuty okre la macierz:  

1

2

1 1 1
1 2

2 2 2
1 2

1 2

, , , ,

, , , ,

,
, , ,

N

L

L

N N N
L

attr attr attr

attr attr attr

attr attr attr

L .  (2) 

Ka dy podzbiór poziomów agregacji nL  

1 2, , ,
n

n n n
n Lattr attr attrL    (3) 

tworzy krat  ,nL  w oparciu o relacj  

porz dku , okre laj c  zale no  funkcyjn  
pomi dzy warto ciami atrybutów (warto ci 
atrybutu n

iattr  wymiaru ndim  zale  funkcyjnie 

od warto ci atrybutu n
jattr ), co zosta o opisane 

w postaci definicji (4). 

:

df
n n

i j

nan n
j i

attr attr

f Dom attr Dom attr
 (4) 

gdzie:  
n
jDom attr   oznacza zbiór warto ci, jakie 

przyjmuje atrybut n
jattr . 

W oparciu o list  wymiarów i ich poziomy 
szczegó owo ci mo na utworzy  M typów 
wielowymiarowych agregatów, okre lonych 
przez kombinacje poziomów agregacji 
poszczególnych wymiarów.  

1

N

n
n

M L    (5) 

Niech  

1 2, , Mc c cC   (6) 
oznacza zbiór typów wielowymiarowych 
agregatów (kostek).  

Ka da kostka ci jest jednoznacznie 
definiowana przez n-elementowy wektor 
opisuj cy poziomy agregacji poszczególnych 
wymiarów. 

Kostka ci mo e zosta  wyliczona w oparciu 
o kostk  cj, je eli dla ka dego wymiaru poziom 
agregacji kostki jest nie mniejszy ni  poziom 
agregacji kostki ród owej, czyli zachodzi:  

1,
i j
n n

i j
a a

n N

attr attr   (7) 

Mo liwo  wyliczenia zawarto ci 
agregatu w oparciu o dane przechowywane  
w innych agregatach mo na przedstawi   
w postaci grafu G, w którym zbiór 
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wierzcho ków C odpowiadaj cych kostkom 
zosta  rozszerzony o dodatkowy wierzcho ek 
reprezentuj cy tabel  bazow  (C0): 

G C0 = , ,  (8) 

Relacja i jc c oznacza, e kostka ic C  mo e 
zosta  wyliczona w oparciu o inn  kostk  

jc C , czyli zachodzi warunek (7).  
Wyznaczenie schematu agregatów polega 

na znalezieniu podzbioru kostek C, który 
zostanie „zmaterializowany”, to jest zostan  
wyliczone warto ci miar w tych agregatach  
i od wie ane ka dorazowo po za adowaniu 
hurtowni nowymi danymi.  

W dalszej cz ci artyku u przyjmujemy, e 
zmaterializowany podzbiór agregatów jest 
opisany binarnymi zmiennymi decyzyjnymi: 

0,1 , 1,ix i M   (9) 

okre laj cymi, czy kostka ic  zostanie wskazana 
do wyliczenia.  

Graf G jest wykorzystywany do znalezienia 
takiego planu wyliczania  danych w agregatach, 
który przy zadanej warto ci  zmiennej x b dzie 
prowadzi  do najkrótszego czasu trwania tego 
procesu.  
 
3. Od wie anie danych  
W chwili, kiedy do tabeli bazowej wstawiane s  
rekordy, niezb dne jest ponowne wyliczenie 
zawarto ci kostek danych ze wzgl du na 
dezaktualizacj  podsumowa  znajduj cych si  w 
komórkach agregatów. Zmiany w tabeli bazowej 
poci gaj  za sob  konieczno  aktualizacji 
danych w ka dym z wyliczonych agregatów. 
Je eli przyjmiemy, e detaliczna hurtownia 
danych jest adowana w trybie dziennym, 
wówczas w tym samym cyklu nale y wylicza  
dane w agregatach.  

Dane w kostce mog  by  aktualizowane  
w oparciu o dane z tabeli bazowej b d  innej 
kostki pozostaj cej w odpowiedniej relacji . 
Jako koszt aktualizacji danych przyjmujemy 
czas wymagany do wyliczenia i zapisania 
zawarto ci zmienionych komórek agregatu. 
Koszt zwi zany z aktualizacj  kostki mo e by  
opisany jako funkcja na kraw dziach grafu G 
pokazuj cego zale no ci obliczeniowe pomi dzy 
kostkami.  

W zale no ci od u ytych algorytmów 
aktualizacji danych w agregatach i zakresu 
zrównoleglenia operacji, czas od wie enia tego 
samego schematu agregatów mo e si  ró ni   
w odmiennych systemach zarz dzania 
wielowymiarow  baz  danych.  

4. Zapytania u ytkowników 
Typy zapyta  klasy SPJG kierowane do 
hurtowni danych nale  do sko czonego zbioru, 
wyznaczonego przez wymiary analizy oraz 
warunki selekcji. 
Oznaczmy przez Q zbiór numerów typów 
zapyta :  

1,2, , MQ   (10) 
Klasy równowa no ci zapyta , 

odpowiadaj ce typom zapytania, zosta y 
wyró nione w oparciu o poziom agregacji 
wymiarów wyst puj cy w tre ci zapytania.  

Ka demu typowi zapytania odpowiada 
dok adnie jeden typ agregatu (jest to ta kostka, 
w której poziomy agregacji wymiarów s  
identyczne jak w zapytaniu).  

Je eli kierowane do hurtowni danych 
zapytanie zawiera warunki selekcji, okre lone na 
dziedzinie atrybutu, który nie wyst puje  
w klauzuli grupuj cej zapytania, wówczas 
wed ug przyj tego modelu nale y dla zadanego 
wymiaru wskaza  poziom szczegó owo ci tego  
atrybutu. Odpowied  na tego typu zapytanie 
mo e zosta  udzielona wy cznie w oparciu 
o agregat, w którym wymiar wyst puje  
w stopniu szczegó owo ci nie ni szym, ni  
odpowiadaj cy zadanemu atrybutowi.  

Zapytania kierowane przez u ytkowników 
do hurtowni danych mog  by  modelowane jako 
strumie  zdarze  oraz odpowiadaj cy mu 
dyskretny w stanach proces stochastyczny. 
Warto ci iZ t procesu jest numer typu 
zapytania skierowanego do hurtowni danych 
w chwili it .  

Zmienne losowe 

1, ,...,i i i kZ t Z t Z t s  niezale nymi 
zmiennymi losowymi o tym samym, znanym 
rozk adzie prawdo- 
-podobie stwa. Mo emy przyj , e numer typu 
zapytania kierowanego przez u ytkownika do 
hurtowni w dowolnej chwili jest realizacj  tej 
samej zmiennej losowej Z.  

Rozk ad zmiennej losowej Z wyznaczaj  
warto ci prawdopodobie stw wyst pienia 
zapytania i-tego: 

iw P Q i   (11)  
Dysponuj c rozk adem zmiennej losowej Z 
mo na wyznaczy  zale no  oczekiwanego 
czasu odpowiedzi T(x) od podzbioru 
zmaterializowanych agregatów. Zak adamy przy 
tym, e znamy czas odpowiedzi ( )i x na i-te 
zapytanie dla schematu agregatów 
zdefiniowanego przez x; przy czym: 
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( )i iT x w x   (12) 
Maj c dany zbiór numerów typów zapyta  

Q oraz rozszerzony o tabel  bazow  zbiór 
agregatów 0C , mo liwo  wyznaczenia 
odpowiedzi na zapytanie mo na przedstawi  w 
postaci dwudzielnego grafu: 

0 ,H Q C E=    (13) 

Graf ten stanowi podstaw  do wyznaczenia 
takiego planu wykonania zapytania przez modu  
przepisywania zapyta , aby czas odpowiedzi by  
najmniejszy z mo liwych, przy okre lonym 
zbiorze zmaterializowanych agregatów.  
 
5. Kryteria i ograniczenia zadania 

optymalizacji 
Oczywistym kryterium optymalizacji wydaje si  
by  warto  oczekiwana czasu odpowiedzi na 
zapytanie u ytkownika. Taka funkcja celu 
pojawia si  w najstarszych chronologicznie 
publikacjach [4][5] i wi kszo  proponowanych 
algorytmów optymalizacji schematu agregatów, 
przyjmuj c jako ograniczenie przestrze  
dyskow , minimalizuje w a nie t  wielko .  

W pozycji [6] zaproponowane zosta o 
u ycie jako kryterium liczby typów zapyta , na 
które odpowied  mo e zosta  wyznaczona przy 
wykorzystaniu schematu agregatów.  

Prób  uwzgl dnienia wi cej ni  jednego 
kryterium mo na odnale  w [7], gdzie 
minimalizowana jest suma sk adników: 
oczekiwanego czasu odpowiedzi na zapytanie 
oraz oczekiwanego czasu wymaganego do 
od wie enia zawarto ci agregatów. 

G ównym ograniczeniem zwi zanym  
z utrzymywaniem schematu agregatów jest czas 
niedost pno ci struktur danych dla 
u ytkowników powodowany od wie aniem 
danych. W przypadku, gdy hurtownia jest 
adowana wsadowo w cyklu dziennym, czas 

od wie enia danych u(x) nie mo e przekroczy  
wydzielonego okna adowania danych do 
hurtowni.  

Przy za o eniu, e dane do hurtowni 
sp ywaj  na bie co (bez opó nie  pomi dzy 
chwil  zaistnienia zdarzenia a dat  pojawienia 
si  informacji o zdarzeniu w systemie 
ród owym), czas aktualizacji struktur danych 

nie zale y od okresu, w jakim dane 
przechowywane s  w schemacie agregatów,  
lecz wy cznie od listy typów 
zmaterializowanych agregatów.  

Ograniczenie zwi zane z przestrzeni  
dyskow , cho  mog oby si  wydawa  ma o 
istotne w kontek cie spadaj cych cen no ników 

pami ci, nie mo e zosta  pomini te  
– zapotrzebowanie na ten rodzaj pami ci ro nie 
wyk adniczo w funkcji wymiarów analizy.  
Dodatkowo, jest to dobry wska nik kosztów 
zwi zanych z utrzymaniem dodatkowej warstwy 
danych, obejmuj cych koszt archiwizacji 
danych, koszt pracy administratorów zwi zanej 
z nadzorem nad przebiegiem procesów 
adowania danych oraz monitorowaniem 

parametrów rodowiska, czy te  wreszcie koszt 
serwisu sprz towego. 

Przestrze  dyskowa D(x,t), wymagana do 
materializacji schematu agregatów, zale y od 
maksymalnej liczby wymiarów analizy, która  
w dopuszczalnym uproszczeniu, w danym 
obszarze tematycznym, mo na by  uznana za 
niezmienn , oraz d ugo ci okresu, za jaki dane 
s  przechowywane w schemacie. Je eli przyj , 
e w agregatach przechowywane s  kompletne 

dane historyczne, wymagana przestrze  
dyskowa b dzie ros a liniowo w funkcji czasu. 
W dalszej cz ci artyku u, przez wielko  
przestrzeni dyskowej d(x) b dziemy oznaczali 
warto  wymagan  do przechowywania danych 
z pojedynczego interwa u czasu:  

  , ( )D x t t d x   (14) 
W artykule przedstawione zosta o 

uogólnione podej cie, w którym problem 
wyboru optymalnego schemat agregatów zosta  
opisany jako wielokryterialne zadanie 
optymalizacji. 
6.  
7. Wielokryterialne zadanie 

optymalizacji  
Jednym z etapów projektowania hurtowni 
danych jest wskazanie, jakie agregaty zostan  
wyliczone – jest to decyzja, któr  podejmuje 
projektant hurtowni danych.  

Jako kryteria przyjmujemy dwuwymiarowy 
wektor:  

( ), ( )T x d x R R  (15) 

Ogóln  posta  zadania optymalizacji schematu 
agregatów opisano poni ej. 
Dane:  
1. H – graf wykonalno ci zapyta , 
2. G – graf zale no ci obliczeniowych 

pomi dzy typami agregatów,  
3. d(x) – zale no  opisuj ca wymagan  

przestrze  dyskow  od typów 
materializowanych agregatów, 

4. T(x) – oczekiwany czas odpowiedzi na 
zapytanie przy za o eniu, e zostanie 
ono wykonane w sposób optymalny,  
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tzn. gwarantuj cy najkrótszy mo liwy 
czas odpowiedzi, przy zadanym zbiorze 
wyliczonych agregatów opisanym 
warto ci  zmiennej x. Plan wykonania 
takiego zapytania wyznaczony jest  
w oparciu o graf G, 

5. u(x) – czas aktualizacji danych w kostce 
przy za o eniu, e aktualizacja b dzie 
wykonana w sposób optymalny, to jest 
gwarantuj cy najkrótszy mo liwy czas 
od wie enia danych w zbiorze 
agregatów opisanych zmienn  x. Plan 
od wie ania zawarto ci danych  
w schemacie agregatów wyznaczany jest 
w oparciu o graf H, 

6. U – limit czasu dla aktualizacji danych  
w schemacie agregatów wynikaj cy  
z dost pnego okna czasowego adowania 
hurtowni danych. 

Szukamy * * *
1 ,..., Mx x x  minimalizuj cego 

nast puj ce wielko ci: 
min

min

T x

d x
  (16) 

przy ograniczeniu:  
u x U    (17) 

 
8. Rozwi zanie zadania  
Na rys. 2. przedstawiono zbiór rozwi za  
dopuszczalnych w przestrzeni kryteriów, 
uzyskany poprzez rozwi zanie ci gu zada  
optymalizacji jednokryterialnej [8]. 

Warto ci kryteriów zosta y standaryzowane 
zakresowo, przy czym maksymalna warto  
oczekiwanego czasu Tmax odpowiedzi odpowiada 
sytuacji, w której odpowiedzi na wszystkie 
zapytania wyznaczane s  w oparciu o tabele 
bazowe:   

1
max

T x
y

T
   (18) 

Warto  drugiego kryterium zosta a 
standaryzowana analogicznie:  

2
max

d x
y

d
   (19) 

gdzie dmax oznacza maksymaln  przestrze  
dyskow  wymagan  do zmaterializowania 
wszystkich agregatów.  
Na tym samym rysunku zaznaczony zosta  
dodatkowo zbiór rozwi za  niezdominowanych 
(optymalnych w sensie Pareto) oraz punkt 

idealny maj cy interpretacj  nast puj c : 
zarówno czas odpowiedzi jak i zajmowany 
obszar dyskowy powinny mie  warto  jak 
najbli sz  zeru. 
 

 
Rys. 2. Zbiór rozwi za  Pareto-optymalnych 
 
Przedstawione powy ej zadanie nie posiada 

rozwi zania dominuj cego. Satysfakcjonuj cy 
punkt mo na odnale  wyszukuj c punkt 
najbli szy punktowi idealnemu o wspó rz dnych 
<0,0>.  

Dla wyszukania takiego punktu nale y 
odpowiednio przeskalowa  wielko ci kryteriów, 
na przyk ad w sposób zaprezentowany na 
wykresie.  W oryginalnej postaci, wielko ci 
kryteriów od o one na osiach maj  ró ne 
wymiary i mierzone s  w innych, 
nieporównywalnych jednostkach. 

 
9. Podsumowanie  
Wielokryterialne sformu owanie zadanie 
optymalizacji pozwala na uwzgl dnienie 
preferencji u ytkownika w zakresie wagi 
kryteriów. Uwzgl dnienie wi cej ni  jednego 
kryterium w zadaniu optymalizacji umo liwia 
modelowanie preferencji u ytkownika  
np. w postaci wag przypisywanych 
poszczególnym kryteriom. 

Nale y wspomnie  o innych, ni   agregaty, 
podej ciach do problemu zwi kszania 
efektywno ci systemu hurtowni danych. 
Prekalkulacja wyników zapyta  w postaci 
wielowymiarowych agregatów nie jest jedynym 
kierunkiem poszukiwa  w zakresie zmniejszanie 
czasu odpowiedzi systemów. W systemach 
Business Intelligence „in-memory” [9] zak ada 
si , e wszystkie dane niezb dne do wyliczenia 
odpowiedzi na zapytanie mo na zmie ci   
w pami ci operacyjnej dzi ki efektywnym 
algorytmom kompresji i dzi ki temu ograniczy  
liczb  operacji IO. W systemach ROLAP, w 
których nie jest budowana warstwa po rednia, 

Zbiór rozwi za  
dopuszczalnych 
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k adzie si  nacisk na przygotowanie w a ciwych 
indeksów dla relacyjnych zbiorów danych. 
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Wyra ny wzrost zainteresowania systemami daj cych si  modelowa  z wykorzystaniem teorii grafów i sieci 
jest spowodowany rosn cym znaczeniem rzeczywistych sieci wielkiej skali. Badania niezawodno ci 
i odporno ci tych systemów na przypadkowe, jak i celowe ataki oraz trudne do przewidzenia awarie maj  
oczywiste znaczenie praktyczne. W artykule przedstawiono koncepcj  modelowania i symulacji zagro e  dla 
sieci teleinformatycznych. Zaprezentowano aplikacj  umo liwiaj c  symulacj  rozprzestrzeniania si  
z o liwego oprogramowania, badanie struktury i prognozowanie mo liwych kierunków ewolucji sieci 
teleinformatycznych, optymalizacj  sposobów wykorzystania zasobów czy w ko cu formu owanie mo liwych 
procedur post powania w sytuacjach kryzysowych np. przypadkowe awarie pewnych w z ów lub celowe ataki 
terrorystyczne. 
 
S owa kluczowe: sieci z o one, miary centralno ci, strategie szczepie  
 
1. Wprowadzenie 
W otaczaj cej rzeczywisto ci sieci rozumiane 
jako zbiory w z ów i ga zi reprezentuj cych 
relacje pomi dzy w z ami s  wszechobecne. 
Wi kszo  sieci rzeczywistych najcz ciej 
powstaj cych spontanicznie (ale nie tylko) ze 
wzgl du na liczb  wyst puj cych w nich 
w z ów i powi za  pomi dzy nimi nazywane s  
sieciami z o onymi (ang. Complex Network), 
rozleg ymi lub sieciami wielkiej skali. Od lat  
50-tych minionego stulecia, sieci z o one, bez 
widocznej zasady organizacyjnej, by y 
opisywane przy wykorzystaniu grafów losowych 
(ang. random graphs) [1]. Powstanie pod koniec 
XX wieku ogólnodost pnych baz danych 
gromadz cych informacje o topologiach sieci 
rzeczywistych ujawni o jednak, e maj  one 
szereg specyficznych cech, które nie by y do tej 
pory uwzgl dniane. Okaza o si  wi c, e chod  
„otaczaj  nas sieci”, które od wielu lat s  badane 
i opisywane to nadal nie znamy ich topologii,  
a tym bardziej nie rozumiemy zasad rz dz cych 
ich dynamik , czy ewolucj . Analizy 
prowadzone na rzeczywistych sieciach wykaza y 
istnienie w a ciwo ci, które nie daj  si  
modelowa  za pomoc  grafów losowych.  
W szczególno ci mówi si  o takich cechach sieci 
z o onych jak wzgl dnie niewielka liczba 
kraw dzi (graf rzadki), relatywnie ma a rednica, 
zaskakuj co ma a rednia odleg o  pomi dzy 

w z ami (hipoteza „six degree of seperation”), 
wysoki stopie  klasteryzacji, czy w ko cu 
pot gowy rozk ad stopnia wierzcho ka [9]. 
Linie elektryczne, po czenia komunikacyjne, 
sieci internetowe, WWW, sieci spo eczne, ale 
te  po czenia neuronów w mózgu, czy cykle 
pokarmowe (kto kogo zjada w ekosystemie) 
nale  do kategorii sieci z o onych. Wydaje si , 
e istnieje specjalny rodzaj architektury grafu 

specyficzny dla wi kszo ci naturalnych sieci. 
Badania tej architektury s  w toku, ale ju  
wida , e taki model opisuje zadziwiaj co wiele, 
cz sto pozornie niezwi zanych ze sob , 
aspektów rzeczywisto ci. 

Pod koniec XX wieku wielu badaczy 
zainteresowa o si  szczególnie sieci  Internet  
ze wzgl du na jej zadziwiaj co szybki wzrost 
dost pno  i istotno  dla spo ecze stwa. 
Zadziwiaj ca by a dla nich topologia Internetu, 
którego przecie  rozwój nie zosta  poddany 
adnym regulacjom czy planom 

architektonicznym. Interesuj ca okazuje si  
równie  ewolucja tej globalnej sieci wymiany 
danych. Rozwój Internetu mo na okre li  jako 
spontaniczny i niekoordynowany. Niektórzy 
badacze odnajduj  wr cz podobie stwa 
Internetu do ywego organizmu, a jego rozwój 
okre laj  jako organiczny [12]. 
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2. Generatory sieci 
Kluczow  rol  w symulowania roz- 
-przestrzeniania si  z o liwego oprogramowania 
(ang. malwares) odgrywaj  dobre modele  
i generatory sieci komputerowych. Przez dobre 
rozumiane s  tu generatory, które kreuj  sieci 
z o one, a wi c posiadaj ce wcze niej 
wspomniane cechy w a ciwe dla sieci 
rzeczywistych. W literaturze wyró nia si  dwa 
kluczowe modele zaproponowane pod koniec 
XX wieku, które znane s  jako sieci ma ego 
wiata (ang. Small World) oraz sieci bezskalowe 

(ang. Scale Free) oraz liczne ich modyfikacje, 
rozszerzenia i uogólnienia. 

Poj cie sieci typu Small World wy ania si   
w naturalny sposób jako bardzo realistyczny, 
niejako po redni przypadek pomi dzy dwoma 
skrajnymi sieciami: sieci  regularn  (ang. 
Regular Network), zwan  niekiedy 
pier cieniow  (ang. Ring Network) oraz sieci  
losow  (ang. Random Network). Zaczynaj c 
rozwa ania od sieci regularnej, okazuje si  e 
ka dy jej w ze  jest powi zany z t  sam  liczb  
w z ów „s siadów”. Powstaje pytanie, czy tego 
typu, idealnie regularne sieci s  zjawiskiem 
cz stym. Przecie  nawet w krystalografii 
zdarzaj  si  „defekty”, zaburzaj ce monotonn  
struktur  powi za . Praktyka dowodzi, e sieci 
regularne s  oczywi cie idealizacj  
rzeczywisto ci, co znacznie redukuje ich 
przydatno  w tworzeniu modeli sieci 
rzeczywi cie wyst puj cych w naturze  
i cywilizacji. Z drugiej strony sie  losowa 
wykazuje ca kowity brak regularno ci w liczbie 
powi za  mi dzy w z ami, jak równie  brak 
jakiegokolwiek strukturalnego uporz dkowania 
tych powi za . W obu przypadkach nazwy sieci 
do  wiernie oddaj  ich natur  – pe na 
regularno  i ca kowita przypadkowo . Watts  
i Strogatz [2] zauwa yli, e dokonuj c pewnego 
zabiegu na sieci regularnej mo na otrzyma  
modele sieci, które spotykane s   
w rzeczywistych systemach. Nie s  one bowiem 
ani doskonale regularne, ani zupe nie losowe,  
a mo na je budowa  poprzez zastosowanie tzw. 
„przepinania” (ang. rewiring) niektórych ga zi 
sieci. Modele sieci Small World przyczyni y si  
do rozpowszechnienia hipotezy „six degree of 
seperation”, wed ug której ka de dwie osoby na 
wiecie s  po czone drog  zawieraj c  sze  

spo ecznych powi za . Pokazuje si  równie  
dlaczego ta najkrótsza droga jest spontanicznie 
odnajdywana[3]. 
 
 

Sieci Scale Free [4] mo na 
scharakteryzowa , u ywaj c argonu z obszaru 
sieci komputerowych jako sieci powi za ,  
w której kluczow  rol  pe ni  huby. Tego typu 
w z y okre lane s  jako „super-spreaders”. 
Barabasi i Albert dostrzegli, e sieci takie „rosn  
przez dodawanie” kolejnych w z ów wed ug 
okre lonej hierarchii. Prawdopodobie stwo 
wyst pienia po czenia pomi dzy nowym 
w z em, a ka dym w z em nale cym do sieci 
bardzo silnie zale y od posiadanej ju  przez te 
w z y liczby kraw dzi k i wynosi P(k)~k- . 
Wyk adnik pot gi, a wi c , zale y od rodzaju 
rozpatrywanej sieci. Jako nast pstwo 
powy szego, sieci typu Scale Free „rosn  przez 
dodawanie” kolejnych w z ów wed ug 
okre lonej hierarchii. Tak wi c, najwi cej 
nowych w z ów czy si  z w z ami, które 
posiadaj  ju  najwi cej s siadów (po cze   
z innymi w z ami). Cecha ta jest okre lana jako 
„do czenia preferencyjne” (ang, preferential 
attachment). Istnieje wiele modyfikacji 
algorytmów generuj cych sieci Scale Free [9]. 
Modyfikacje polegaj  g ównie na zmianie 
mo liwo ci ewolucji sieci, i tak np. w kolejnych 
krokach ewolucji mo emy mie  do czynienia nie 
tylko z dodaniem nowego w z a wraz z nowymi 
kraw dziami, ale równie  z dodaniem jedynie 
kraw dzi do ju  istniej cych w z ów, czy  
z przepi ciem wybranych kraw dzi. 
 
3. Miary centralno ci 
Analiza dynamiki rozprzestrzeniania si  
z o liwego oprogramowania w sieciach 
komputerowych i próba przeciwdzia ania 
epidemii nie jest mo liwa bez zdefiniowania 
miar centralno ci (istotno ci) w z ów [8]. 
Wprowadzone miary istotno ci w z ów, dzi ki 
istnieniu wyra nej interpretacji fizycznej, 
pozwalaj  na ciekaw  analiz  topologii  
sieci teleinformatycznych tj. precyzyjne 
klasyfikowanie istniej cych/ projektowanych 
sieci, ze wzgl du na ich niezawodno ,  
z uwzgl dnieniem kontekstu stanowi cego cel 
istnienia/projektowania sieci. Wierzcho ki 
centralne sieci s  szczególnie interesuj ce 
poniewa  pe ni  one kluczowe role stanowi c 
swego rodzaju katalizatory epidemii tj. w z y, 
które wp ywaj  znacz co na jej dynamik   
tzw. „super-spreaders”. Miary centralno ci 
u atwiaj  udzielenie odpowiedzi na pytanie „kto 
(co) jest najwa niejszy(e) w analizowanej 
sieci?”. Okazuje si , e nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi. Wszystko zale y od przyj tej 
semantyki s owa „istotny”, co obrazuje pi  
wprowadzonych dalej miar centralno ci. 
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Stopie  wierzcho ka 
Najprostsz  miar  centralno ci wierzcho ka, 

któr  podpowiada intuicja, jest stopie  
wierzcho ka. Wed ug tej miar wierzcho ek jest 
tym istotniejszy dla sieci im ma wi cej 
bezpo rednich po cze  z pozosta ymi 
wierzcho kami w sieci. 

   (1) 
gdzie ki oznacza stopie  i-tego w z a, n – liczba 
wierzcho ków sieci. 
 
Promie  wierzcho ka  

Je li wierzcho ek jest tym wa niejszy im jego 
odleg o  do najdalszego wierzcho ka jest 
najmniejsza, wówczas nale y zastosowa  miar  
istotno ci wyliczan  w oparciu o promie  
wierzcho ka. Algorytm odnalezienia w z a 
centralnego sk ada si  z dwóch kroków.  
W pierwszej p tli dla ka dego wierzcho ka w 
sieci wyliczamy jego promie , a nast pnie w 
drugim kroku szukamy w z a dla którego 
promie  jest najmniejszy. 

   (2) 

gdzie dij najkrótsza droga wyra ana minimaln  
liczb  kraw dzi, które cz  w ze  vi z vj. 
 

rednia odleg o  wierzcho ka 
Bardzo cz sto zale y nam na tym, aby 

dokonany wybór w wi kszo ci mo liwych 
scenariuszy ( rednio rzecz bior c) by  najlepszy. 
Przy takim za o eniu „dobr ” miar  oceny 
istotno ci wierzcho ka b dzie wyliczenie jego 
redniej odleg o ci do wszystkich pozosta ych 

w z ów w sieci. Wierzcho ek, który „ rednio” 
jest najbli szy wszystkim wierzcho kom w sieci 
jest wówczas najistotniejszy. 

 (3) 

 
Obci enie wierzcho ka 

Ciekawym sposobem oceny istotno ci 
wierzcho ka w sieci jest wyznaczenie tzw. 
obci enia w z a, które mo na zdefiniowa  jako 
procent najkrótszych dróg pomi dzy dowoln  
par  wierzcho ków przechodz cych przez 
rozpatrywany w ze . Je li przez  
oznaczymy liczb   najkrótszych dróg pomi dzy 
w z em vl i vk przechodz cych przez w ze  vi 
oraz przez  liczb  wszystkich dróg pomi dzy 
w z em vl i vk, wówczas: 

  (4) 
 
Obci enie wierzcho ka jest niezwykle 

istotne dla odpowiedzi na pytanie: jak trudne  

i czasoch onne mo e by  zadanie polegaj ca na 
maksymalizacji rozpojenia sieci w celu 
zminimalizowania mo liwego obszaru obj tego 
epidemi . Usuni cie wierzcho ka o najwi kszej 
warto ci obci enia powoduje znacz ce 
zwi kszenie redniej odleg o ci pomi dzy 
w z ami, a tym samym najwi ksze utrudnienia 
komunikacji w sieci. 
 
Istotno  s siedztwa wierzcho ka 

O ile stopie  wierzcho ka za warto  
istotno ci przyjmuje liczb  jego najbli szych 
s siadów, to w rzeczywisto ci oczywistym jest, 
e nie wszyscy s siedzi wierzcho ka powinni 

zwi ksza  jego istotno  o t  sam  warto . Je li 
wierzcho ek ma znaczn  liczb  po cze , ale  
z wierzcho kami, które nie s  istotne dla sieci  
to nie powinien on by  uznany za tak wa ny  
jak wierzcho ek, który posiada cho by jedno 
po czenia, ale za to z najwa niejszym w z em 
w sieci. Tak wi c istotno  w z a vi oznaczona 
jako  powinna zale e  od istotno ci 
wierzcho ków z jakimi jest on po czony  
i mo emy j  wyliczy  nast puj co: 

 (5) 
Warto   (warto  w asn  macierzy) 

wyliczamy z  . Wektor  jest 
wektorem w asnym macierzy  dla najwi kszej 
warto ci .  
 
4. Efektywno  komunikacji  
Do oceny stopnia uszkodzenia sieci  
w przypadku awarii b d cej nast pstwem ataku 
b d  zdarzenia losowego, jak i efektywno ci 
strategii dystrybucji oprogramowania anty- 
-wirusowego u yto miary zwanej global 
connection efficiency (GCE) [7]. Przy za o eniu, 
e wydajno  po czenia pomi dzy w z em vi  

i vj jest odwrotnie proporcjonalna do najkrótszej 
drogi pomi dzy tymi w z ami mamy:  

   (6) 

Interesuj ca jest efektywno  komunikacji 
nie tyle pomi dzy wybranymi w z ami, ale  
w ca ej sieci przed i po ataku, jak i efektywno ci 
strategii szczepie  w z ów sieci 
teleinformatycznej wg zadanego kryterium. 
Nale y wyliczy  wi c miar  global connection 
efficiency zdefiniowan  jako rednia warto  
miara connection efficiency pomi dzy ka d  
par  w z ów. 

  (7) 

Warto w tym miejscy podkre li , e o ile 
spadek warto ci GCE w przypadku awarii 
pewnego w z a wiadczy o zmniejszeniu 
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efektywno ci komunikacji w sieci, to  
w przypadku porównywania efektywno ci 
strategii szczepie  oznacza zmniejszenie 
mo liwo ci rozprzestrzeniania si  danego wirusa 
bez wp ywu na funkcjonalno  sieci jako 
ca o ci. Tak wi c miara GCE zosta a 
wykorzystana w celu identyfikacji w z ów, które 
nale y szczególnie chroni  przed atakiem, jak 
równie  w z ów które musz  podlega  pe nej 
ochronie antywirusowej, gdy  mog  sta  si  
szczególnymi katalizatorami epidemii ze 
wzgl du na ich wp yw na globaln  efektywno  
komunikacji w sieci teleinformatycznej. 
 
5. Modelowanie rozprzestrzeniania si  

z o liwego oprogramowania 
Internet, który zrodzi  si  z ch ci stworzenia 
solidnego systemu komunikacji mog cego 
przetrwa  obc  agresj  jest coraz cz ciej 
postrzegany jako infrastruktura niezwykle 
wra liwa, od której zale y bezpiecze stwo 
pa stwa. Aby przeprowadzi  skuteczny atak  
na t  infrastruktur  nie trzeba mobilizowa   
si  militarnych. Cz owiek wyposa ony  
w standardowe technologie komputerowe, 
posiadaj cy odpowiedni  wiedz , mo e 
przeprowadzi  cyberatak o skutkach wr cz 
katastrofalnych dla wspó czesnego systemu 
polityczno-gospodarczego. 

Jednym z zagro e  jest przej cie kontroli nad 
sieci  teleinformatyczn , co wydaje si  by  
mo liwe, ale do  skomplikowane. Znacznie 
prostsze i prawdopodobnie równie niekorzystne 
by oby przeprowadzenie mniej wyrafinowanego 
ataku polegaj cego na sparali owaniu sieci. 
Kamieniem milowym w badaniach nad 
odporno ci  Internetu na ró nego rodzaju ataki 
by o odkrycie bezskalowej topologii tej sieci. 
Wprowadzone miary centralno ci oraz 
wspó czynnik GCE pozwoli y na porównanie 
odporno ci sieci bezskalowej na awarie 
spowodowane losowym jak i celowym atakiem. 
Przeprowadzona analiza dowodzi, e 
charakterystyczna d ugo  cie ki praktycznie 
wcale nie zmienia si , gdy 10% jej w z ów 
zostanie losowo zniszczonych, co wi cej dopiero 
losowe zaatakowanie 80% w z ów powoduje 
10-krotny spadek warto ci GCE. Poniewa  
wi kszo  w z ów w sieci bezskalowej ma 
niewielk  liczb  po cze , losowe eliminowanie 
w z ów nie ma wi kszego wp ywu na 
komunikacj  pomi dzy pozosta ymi w z ami.  

Internet ma wi c struktur , jaka jest potrzeba, 
by zapewni  niezawodn  komunikacj , nawet 
wówczas, gdy nie wszystkie w z y dzia aj . 
Lokalna niewydolno  nie wynika jedynie  

z awarii w z ów, gdy  cz sto w ze  mo e sta  
si  tymczasowo bezu yteczny, bo jest 
zablokowany przez mas  przechodz cej przez 
niego informacji. W sieci bezskalowej mo na 
atwo znale  alternatywn  drog , nawet je li 

wiele w z ów jest jednocze nie zablokowanych. 
Co ciekawe w dowolnym momencie oko o 3 
procent routerów w sieci Internet jest 
zablokowana, a sie  mimo to doskonale dzia a. 
Bezskalowa struktura Internetu gwarantuje, e 
próby eliminowania losowo wybranych w z ów 
b d  prawdopodobnie nadaremne, poniewa  sie  
mo e wytrzyma  spor  liczb  takich ataków bez 
wi kszej utraty zdolno ci komunikacji.  

Mimo swej solidno ci i efektywno ci, 
Internet ma pewn  wad , która mo e okaza  si  
fatalna w skutkach. Czy cyberterrorysta b dzie 
bowiem próbowa  tak ma o wyrafinowanego 
ataku? O ile w sieci losowej, aden z w z ów nie 
ma szczególnego charakteru. W sieci 
bezskalowej pewne w z y s  zdecydowanie 
wa niejsze (w z y centralne), co powoduje,  
e po ich usuni ciu sie  ulega dezintegracji. 

Okazuje si , e ju  usuni cie 15% w z ów 
centralnych powoduje 10-krotny spadek 
warto ci GCE, a tym samym brak mo liwo ci 
efektywnej komunikacji w sieci. S abo ci  sieci 
bezskalowych jest równie  du e 
prawdopodobie stwo pojawienia si  kaskady 
awarii, gdy  usterka w jednym z centrów, 
przenosi obci enie na inne w z y mog c 
powodowa  ich przeci enie. Zatem, aby 
sparali owa  Internet nale y zidentyfikowa  
stosunkowo niewielk  liczb  w z ów,  
a nast pnie uczyni  je celem ataku. Wniosek jest 
prosty, najbardziej istotne w z y nale y 
wyj tkowo dobrze chroni  tj. zbudowa  dobre 
mechanizmy ochronne i/lub nale a oby uczyni  
je „ukrytymi”. 

 
Rys. 1. Wyniki symulacji ataku na sie  bezskalow  

oceniane z wykorzystaniem GCE. 
 

Rozmy lne niszczenie w z ów, jak i ich 
przypadkowe awarie to nie jedyne zagro enie 
dla sieciowych infrastruktur krytycznych. 
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Wirusy komputerowe, które rzadko uszkadzaj  
fizycznie w z y sieci, wykorzystuj  raczej 
topologie sieci, by ni  „zaw adn ” dla w asnych 
celów. Wirusy komputerowe zwykle 
rozprzestrzeniaj  si  poprzez zainfekowane 
pakiety danych przekazywane z jednego 
komputera do drugiego, podobnie zreszt  jak 
wirusy biologiczne przenosz  si  pomi dzy 
lud mi jako cz steczki we wdychanym 
powietrzu lub przez p yny ustrojowe. Gdy 
pomi dzy w z ami nast pi tak rozumiane 
po czenie to mog  si  one od siebie zarazi .  

Jak si  okazuje sieci teleinformatyczne, nie 
poddaj  si  uodpornieniu przeciwko z o liwemu 
oprogramowaniu, w wyniku strategii losowego 
szczepienia w z ów. Bardzo szybko jednak staj  
si  odporne w wyniku szczepienia w z ów 
centralnych tj. posiadaj cych najwy sze warto ci 
opisanych miar centralno ci. Obserwacja ta 
okazuje si  niezwykle przydatna przy 
planowaniu szczepie  maj cych zapobiec 
rozprzestrzenianiu si  epidemii z o liwego 
oprogramowania. 

Standardowym podej ciem w epidemiologii 
jest uproszczaj ce za o enie, e choroba zaka na 
rozprzestrzenia si  w populacji modelowanej 
jako graf losowy lub regularny. Model ten 
przewiduje pewien próg epidemii. Choroba 
szerzy si  w populacji, bezustannie zara aj c 
pewien sta y odsetek ludzi, je li tempo jej 
rozprzestrzeniania si  jest wi ksze od pewnej 
warto ci progowej, a w innym wypadku szybko 
zanika. Wydaje si , e niektóre epidemie 
faktycznie zachowuj  si  w ten sposób. Próg 
epidemii ma kluczowe znaczenie, je li bowiem 
pewien odsetek populacji b dzie zaszczepiony, 
to tempo szerzenia si  epidemii pozostanie 
poni ej warto ci progowej, a w zwi zku z tym 
choroba nie przerodzi si  w epidemi . 

Internet nie jest jednak grafem losowym. 
Stefan Bornholdt i jego wspó pracownicy  
z Uniwersytetu w Kiel pokazali, e po czenia  
e-mailowe równie  tworz  sie  bezskalow , co 
sugeruje, e „sie  znajomych” zdefiniowana na 
sieci elektronicznej ma taki sam charakter jak 
Internet [10]. Fizycy Romualdo Pastor-Satorras 
w Barcelonie i Alessandro Vespignani  
w Trie cie odkryli, e fakt bezskalowej topologii 
sieci po której w druj  e-maile ca kowicie 
zmienia sposób rozprzestrzeniania si  wirusów 
komputerowych. Korzystaj c z symulacji 
komputerowej w celu zbadania, jak zachowuje 
si  choroba zaka na w sieci bezskalowej, 
odkryli, e nie wyst puje tam próg szerzenia si  
epidemii [6]. Niezale nie jak wolne jest tempo 
rozprzestrzeniania si  wirusa, mo e on 
przenikn  ca y system, zara aj c pewien 

odsetek w z ów. Poniewa  zara one w z y 
mog  zosta  „wyleczone” dzi ki programom 
komputerowym, wirus w ko cu zanika. Proces 
ten zachodzi jednak bardzo powoli. 
Oprogramowanie zwalczaj ce dany wirus  
z regu y staje si  dost pny ju  po kilku dniach 
lub tygodniach od infekcji, a jednak wirusy 
mog  przetrwa  w sieci nawet przez wiele lat.  

Czy sytuacja jest tak fatalna? Jak wiadomo, 
powodem takiego zachowania sieci 
bezskalowych jest nieproporcjonalny wp yw 
pewnych w z ów na rozprzestrzenianie si  
chorób. Je li przerwie si  po czenia do tych 
kluczowych w z ów to ca a sie  szybko 
rozpadnie si . Pastor-Sattoras i Vespignami 
pokazali, e nakierowanie szczepie  ochronnych 
na jednostki prowadz ce bogate ycie seksualne 
zdecydowanie obni a wra liwo  sieci na 
epidemie chorób przenoszonych drog  p ciow  
[11]. Na tej samej zasadzie wybuch epidemii 
wirusa komputerowego mo e zosta  skutecznie 
powstrzymany poprzez „zaszczepienie” 
zaledwie 15% wierzcho ków wybranych ze 
wzgl du na liczb  po cze . 

Niezwykle interesuj ce jest to, e Internet 
rozrós  si  bez adnego planu w t , jak si  
wydaje, najbardziej solidn  z mo liwych 
struktur sieci. Gdyby istnia a organizacja pod 
dyktando której nale a oby dokonywa  
kolejnych przy cze  w z ów to zapewne 
powsta a struktura nie by aby tak solidna. 
Czasami wi c najlepiej jest pozwoli  by system 
sam si  organizowa . Pozostaje jednak pytanie, 
dlaczego Internet ma taka w a nie struktur ? 

 
6. Funkcjonalno  aplikacji  

do badania odporno ci  
sieci teleinformatycznych 

Symulator zosta  zaimplementowany na 
platformie .NET 3.5 z SP1. Pierwotnie 
projektowany by  jako aplikacja desktopowa. 
Ostatnie pozytywne do wiadczenia  
z aplikacjami webowymi doprowadzi y do 
ca kowitej modyfikacji architektury. Obecnie 
aplikacja dzia a zgodnie z koncepcj  SOA  
(ang. Service Oriented Architecture). Interfejs 
u ytkownika natomiast zosta  stworzony  
w oparciu o rozwi zanie AJAX (ang. 
Asynchronous JavaScript and XML)  
z wykorzystaniem Microsoft Silverlight 3.0. 

Funkcjonalno  aplikacji mo na sprowadzi  
do kilku kluczowych obszarów: 
a) Modelowanie z o liwego oprogramowania 

(wirusy, robaki, trojany, itp.) maj cego 
szkodliwe, przest pcze lub z o liwe 
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dzia anie w stosunku do u ytkownika 
komputera – modu  Mawares Models; 

b) Generowanie modeli sieci o topologiach 
rzeczywistych sieci teleinformatycznych  
z wykorzystaniem zaimplementowanych 
generatorów sieci z o onych – modu  
Critical Infrastructure Networks; 

c) Konstrukcja kwestionariuszy 
wykorzystywanych do zbierania danych 
dotycz cych topologii wirtualnej sieci 
kontaktów pomi dzy u ytkownikami 
komputerów – modu  Polls;  

d) Identyfikacja w z ów sieci tele- 
-informatycznej istotnych z punktu 
widzenia odporno ci sieci na awarie, jak  
i strategii dystrybucji oprogramowania 
antywirusowego z wykorzystaniem 
zaimplementowanych miar centralno ci. 
Weryfikacja skuteczno ci proponowanych 
strategii z wykorzystaniem proponowanej 
miary GCE – modu  Vaccination Strategies; 

e) Symulacja i wizualizacja mo liwych 
scenariuszy rozprzestrzeniania si  
z o liwego oprogramowania modelowanego 
z wykorzystaniem modelu stworzonego  
w punkcie a) na sieci wygenerowanej  
w punkcie b) lub wirtualnej sieci  
kontaktów zidentyfikowanej za pomoc  
kwestionariuszy z punktu c). Scenariusze 
tworzone s  z pomoc  modu u d) – modu  
Spread Visualization; 

f) Ocena oczekiwanych skutków awarii 
w z ów i/lub epidemii z o liwego 
oprogramowania oraz szacowanie rodków 
(programów antywirusowych) niezb dnych 
do przeciwdzia ania lub zahamowania 
epidemii – modu  Reports. 

 

 
 
Rys. 2. G ówne okno aplikacji do badania odporno ci 

sieci teleinformatycznych 
 

Jednym z bardziej efektownych elementów 
prezentowanej aplikacji jest modu  e), który 
prócz symulacji s u y do interaktywnej 
wizualizacji powi za  pomi dzy w z ami sieci. 
Analiza tego typu pozwala na badanie topologii 
sieci komputerowej. Na tej podstawie u atwione 
staje si  zadanie identyfikacji kluczowych 
w z ów, analiza mo liwych sposobów 
komunikowania si  w sieci i wiele innych. 
Diagramy powi za  mog  s u y  równie  do 
przedstawiania i analizy du ych zbiorów 
danych, dotycz cych np. rozmów 
telefonicznych, transakcji na kontach ban- 
-kowych czy ruchu internetowego. W takich 
przypadkach diagramy pos u y  mog  do atwej 
identyfikacji wspólnych elementów, grup 
elementów ci le powi zanych ze sob  czy te  
powi za  po rednich. Waga wizualizacji 
powi za  wydaje si  by , w tym przypadku, nie 
do przecenienia. 

 

 
 

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

 
 
7. Podsumowanie 
W artykule opisano wp yw topologii sieci 
Internet na jej wra liwo  na awarie oraz sposób 
rozprzestrzeniania si  z o liwego oprog- 
-ramowania. Zaproponowano model 
symulacyjny pozwalaj cy symulowa  roz- 
-przestrzenianie si  z o liwego oprogramowania 
w sieciach o ró nych topologiach, w tym 
sieciach z o onych. Otrzymane wyniki 
pozwalaj  odpowiedzie  na pytanie, czy i je li 
tak to kiedy, wyst puj  ró nice w skutkach 
celowego ataku na sie  w porównaniu ze 
skutkami uszkodze  spowodowanych 
zjawiskami losowymi. Pokazano dlaczego 
standardowa wiedza epidemiologiczna jest 
niewystarczaj ca do walki z wirusami 
komputerowymi. Przeprowadzone symulacje 
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dowodz  równie  konieczno ci weryfikacji 
istniej cego wyobra enia o szerzeniu si  
epidemii w sieciach spo ecznych. 

W chwili obecnej symulator jest prototypem 
systemu nad rozwojem którego wci  trwaj  
intensywnej prace. Jednak ju  na obecnym 
etapie symulator wykazuje bogat  
funkcjonalno  i dowodzi mo liwo ci 
praktycznego jego wykorzystania. 
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Artyku  ten po wi cony jest mo liwo ci wykorzystania informacji o przemieszczaniu si  u ytkowników sieci 
telefonii komórkowej do analizy sytuacji na drogach obj tych zasi giem tej sieci. 
W pracy przedstawiony zosta  formalny model danych lokalizacyjnych dost pnych w sieci, model drogi jako 
linii amanej oraz model pokrycia drogi zasi giem telefonii komórkowej. Przy u yciu wymienionych modeli 
sformu owany zosta  problem uzyskiwania informacji o ruchu drogowym. 
Artyku  zawiera propozycj  metody wyznaczania informacji o ruchu na podstawie strumienia danych lokaliza-
cyjnych. W celu wst pnej weryfikacji zaproponowanej metody, wykonane zosta y obliczenia dla trasy 
Kraków-Zakopane, dla danych zebranych z sieci jednego z operatorów telefonii komórkowej. 
Wyliczona informacja drogowa zosta a porównana z, uzyskan  na podstawie przejazdu testowego, informacj  
referencyjn . 

 
S owa kluczowe: lokalizacja CellId, transport, zat oczenia 
 
1. Wprowadzenie 
Transport i telekomunikacja mobilna, ze 
wzgl du na ich powszechne wykorzystanie, 
maj  dzi  olbrzymie znaczenie zarówno dla 
gospodarek pa stw i regionów, jak i dla 
poszczególnych obywateli. Mo na wymieni  
nast puj ce cechy wspólne dla obu tych 
dziedzin: 
 zajmuj  si  zapewnianiem dost pno ci dóbr 

(transport) i informacji (telekomunikacja) 
w okre lonym miejscu i czasie 

 w obu wyst puje konieczno  zapewnienia 
oczekiwanej efektywno ci procesów przy 
jednoczesnym istnieniu ogranicze  na kosz-
ty ich dzia ania  

 problemy wyst puj ce w obu dziedzinach 
s  podobne. Mianowicie s  to m.in.: 
znajdowanie efektywnych dróg transportu, 
wykrywanie i unikanie blokad oraz 
zat ocze .  

Te podobie stwa oraz fakt, e bardzo wiele osób 
jednocze nie korzysta z systemu transportu 
i z sieci telefonii komórkowej, sk aniaj  do prze-
analizowania mo liwo ci wykorzystania 
informacji o zmieniaj cej si  lokalizacji 
u ytkowników komórek do wnioskowania  
o stanie systemu drogowego. 

Na rys. 1. przedstawione zosta y wybrane 
lady stacji mobilnych nale cych do sieci 

telefonii komórkowej jednego z operatorów 
w Polsce. Uwzgl dnione zosta o 200 stacji 

mobilnych, które w dniu 6.08.2009 r. 
przemie ci y si  na najwi ksze odleg o ci. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. lady przemieszcze  wybranych  

stacji mobilnych 
 

Na rysunku widoczne jest, e lady te pokrywaj  
si  z przebiegiem g ównych szlaków 
transportowych w naszym kraju. Potwierdza to 
przypuszczenie, e istnieje grupa u ytkowników 
telefonów komórkowych, którzy w tym samym 
czasie korzystaj  z transportu samochodowego.  

1.1. Metoda lokalizacji w sieci GSM  
na podstawie CellId 

Jedn  z najcz ciej wykorzystywanych przez 
operatorów sieci komórkowych metod 
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lokalizacji u ytkowników jest wykorzystanie 
informacji o identyfikatorze komórki (CellId), 
która w danej chwili obs uguje stacj  mobiln . 
Obs uga ta polega na realizacji komunikacji 
(zarówno przez kana  g osowy jak  
i sygnalizacyjny) pomi dzy stacj  mobiln ,  
a cz ci  sta  sieci telefonii komórkowej. W tej 
metodzie ka demu z identyfikatorów komórki 
przypisywane s  wspó rz dne geograficzne 
wskazuj ce miejsce, które przyjmuje si  za 
lokalizacj  stacji mobilnej. 

Podstawowym ograniczeniem tej metody 
jest ma a dok adno  lokalizacji, która wynosi 
ok. 300-500 metrów dla obszaru g stej 
zabudowy miejskiej i 35-50 km dla obszarów 
pozamiejskich [1]. Dodatkowo, poniewa   
na ogó  obszary obs ugiwane przez komórki 
pokrywaj  si , cz sto wyst puje sytuacja,  
w której dla pewnego po o enia stacji mobilnej, 
lokalizacja uzyskiwana metod  CellId jest 
skokowo ró na w s siednich chwilach. 

 

Cell ID = b1
X

X
Cell ID = b3

             X
       Cell ID = b2BTS

 
a) Komórki sektorowe 

 

Cell ID = b4

X
BTS

 
b) Komórka dookólna 

 
Rys. 2. Ró ne typy komórek 

 
Na rys. 2. przedstawione zosta y 

schematycznie dwa rodzaje komórek 
wyst puj ce w sieci: sektorowa i dookólna. 
Typowo, dla komórki dookólnej lokalizacja 
zwracana przez metod  CellId (zaznaczona na 
rysunku znakiem X) jest to sama z po o eniem 
wie y stacji bazowej (BTS). Dla komórek 
sektorowych zwracana lokalizacja jest z regu y 

bliska rodka obszaru, jaki obs uguje dana 
komórka. 

Inne metody lokalizacji u ytkowników 
w sieci GSM korzystaj  z: parametrów 
czasowych komunikacji stacji mobilnej z sieci , 
informacji o sile sygna u radiowego, danych 
z trzech i wi cej stacji bazowych, informacji 
z systemu GPS [2, 3]. Zapewniaj  one wi ksz  
dok adno  lokalizacji, jednak bardzo wysokie 
koszty zwi zane z ich implementacj  powoduj , 
e niewielu operatorów decyduje si  na ich 

realizacj  i uruchomienie. 

1.2. Wst pna analiza problemu 
Trudno ci zwi zane z praktyczn  realizacj  
pomys u wnioskowania o stanie systemu 
transportowego na podstawie przemieszczania 
si  u ytkowników sieci komórkowej s  
nast puj ce: 
 informacja o lokalizacji jest bardzo 

niedok adna, z praktycznego punktu 
widzenia u yteczne informacje o sytuacji na 
drodze wymagaj  dok adno ci przynajmniej 
o rz d wielko ci wi kszej  

 brak jest informacji podanej wprost o tym, 
które stacje mobilne s  u ytkownikami 
systemu transportowego  

 w praktyce, dost p do informacji 
o wszystkich u ytkownikach jest 
niemo liwy ze wzgl du na koszty, które 
musia by ponie  operator. Koszty te 
wynikaj  ze znacznego rozproszenia 
zarz dzania obs ug  u ytkowników i tego, 
e s  to podsystemy specjalizowane, 

zamkni te, bez interfejsów pozwalaj cych 
na atwy dost p do przetwarzanych przez 
nie danych.  

Celem opisywanej pracy badawczej by o 
zaproponowanie i weryfikacja metody, przy 
pomocy której, pomimo powy ej 
przedstawionych trudno ci, operator sieci 
komórkowej b dzie móg  uzyska  informacj   
o systemie transportowym na obszarze, który 
jest obs ugiwany przez jego sie . Informacja ta 
powinna by  na tyle dok adna i aktualna, by na 
jej podstawie op acalne by o przygotowanie 
us ug, które mog yby by  nast pnie zaoferowane 
klientom instytucjonalnym i korporacyjnym. 

Na podstawie uzyskiwanych informacji, 
w ogólnym przypadku, mo liwe by oby 
rozwi zywanie nast puj cych problemów 
praktycznych: 
 analiza strumienia ruchu na drodze  

w zale no ci od dnia tygodnia, pory dnia 
itp.  

 wykrywanie blokad i zag szcze  ruchu  



BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH 4 51-60 (2009) 

 53

 znajdowanie fragmentów dróg o nie- 
-zadowalaj cej przepustowo ci.  

Te potencjalne zastosowania s  dodatkow  
motywacj  do zaj cia si  opisanym powy ej 
zagadnieniem. 
 
2. Model danych i definicja problemu 
2.1. Definicje i oznaczenia 
Obiektem mobilnym nazywany b dzie obiekt 
wiata rzeczywistego poruszaj cy si  po 

powierzchni Ziemi. Przyk adem obiektu 
mobilnego b d cego w zakresie zainteresowania 
mo e by  np. pojazd, telefon komórkowy, modu  
GSM lub odbiornik GPS. Komórk  nazywamy 
obszar zasi gu sygna u radiowego emitowanego 
przez jedn  ze stacji przeka nikowych. Stacj  
mobiln  nazywany b dzie zestaw sk adaj cy si  
z urz dzenia technicznego u ytkownika (wraz 
z oprogramowaniem) wykorzystywany do 
komunikacji w sieci telefonii komórkowej. 

Wprowad my nast puj ce oznaczenia: 
 N  zbiór liczb naturalnych 
 R   zbiór liczb rzeczywistych, 
 2RA  obszar, na którym „dzia a” sie  

telefonii komórkowej 
 RTt   czas, znacznik czasu  
 Ap   punkt na obszarze (p aszczy nie), 

lokalizacja 
 ),( 21 ppd   odleg o  (euklidesowa) 

pomi dzy punktami 111 ,= yxp  

i 222 ,= yxp , obliczana wg wzoru: 

2
12

2
1221 )()(=),( yyxxppd     (1) 

 ONO ,1,2,=   zbiór identyfikatorów 
obiektów mobilnych o  

 ATO:   funkcja, która przypisuje 
obiektowi jego lokalizacj  w chwili t  

 ATO:GPS   funkcja, która 
przypisuje obiektowi jego lokalizacj  
w chwili t  wyznaczon  przez system GPS.  

 

2.2.  Model sieci telefonii komórkowej 
Wprowad my nast puj ce oznaczenia:  
 B   zbiór identyfikatorów b  komórek 

wchodz cych w sk ad sieci komórkowej. 
Niech 0  oznacza „brak komórki” 

BNB ,0,1,2,=  
 M   zbiór identyfikatorów stacji 

mobilnych m   
M,N,,M= 21  

  BT:M   funkcja przypisuj ca 
stacji mobilnej identyfikator komórki, przez 
któr , w chwili t , jest ona obs ugiwana. 
Je li 0=),( tm , to oznacza to, e 
w chwili t  stacja mobilna m  nie jest 
widoczna w sieci komórkowej 

 A:B   funkcja przypisuj ca ka dej 
z komórek lokalizacj  interpretowan  jako 
miejsce, w którym znajduje si  stacja 
mobilna obs ugiwana przez t  komórk . 
Punkt )(= bpb  nazywali b dziemy 
rodkiem komórki b .  

Metod  lokalizacji w sieci komórkowej 
b dziemy nazywa  funkcj  ATM , która 
stacji mobilnej m  przypisuje dla danej chwili 
t  pewne po o enie geograficzne. 
Metod  lokalizacji opart  o CellId b dziemy 
nazywa  funkcj  okre lon  wzorem:  
                 )),((=),(CellId tbtb  (2) 

Niech pi tka ,,= A,B,M  b dzie 
modelem sieci telefonii komórkowej dzia aj cej 
na obszarze A , ze zdefiniowan  metod  
lokalizacji w oparciu o CellId. 

 

2.3. Model danych lokalizacyjnych 

Zdarzeniem nazywana b dzie para Pte ,= , 
gdzie t  jest znacznikiem czasu okre laj cym 
chwil , w której mia o miejsce zdarzenie, a P  to 
lista parametrów definiuj cych typ zdarzenia. 
Strumieniem zdarze  nazywamy ci g zdarze   

,,ee=E 21  
uporz dkowanych niemalej co wzgl dem 
znacznika czasu t . 

Funkcj  {0,1}: e  b dziemy okre la  
mianem filtru strumienia zdarze . Warto  
1 przypisana zdarzeniu b dzie oznacza a, e 
zosta o ono przepuszczone przez filtr. Warto  
0 oznacza a b dzie, e filtr odrzuci  zdarzenie e . 
Operacj , która z ci gu E  tworzy nowy ci g 
przez usuni cie tych zdarze , dla których 

0=)(e , nazywa  b dziemy operacj  
filtrowania. 

Zdarzeniem lokalizacyjnym l  nazywane 
b dzie zdarzenie, w którym poP ,= . 
Zdarzenie lokalizacyjne zawiera informacj   
o fakcie znajdowania si  obiektu o  w chwili t  
w lokalizacji p .  

Zdarzeniem lokalizacyjnym CellId bl  
nazywamy zdarzenie, w którym bmP ,= , 
gdzie ),(= mtb . Strumieniem zdarze  
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lokalizacyjnych CellId nazywamy ci g zdarze  
lokalizacyjnych  

,,ll=L bbb
21  

uporz dkowanych niemalej co wzgl dem 
znacznika czasu t . 
 

2.4. Model drogi 
Niech modelem drogi b dzie linia amana 
otwarta, zbudowana z odcinków, których 
ko cami s  kolejne punkty ci gu  

,q,,q,q=Q
QNˆˆˆˆ

21  
Zbiór punktów zbiór punktów q  nale cych do 
linii amanej oznaczany b dzie przez AQ  

Punkty b d ce wyrazami ci gu Q̂  b d  
nazywane punktami wierzcho kowymi drogi, 
a odcinki 1ˆˆ kk qq  segmentami drogi. Punkt 

1ˆ=ˆ qq  nazywany b dzie punktem 

pocz tkowym drogi, a punkt 
QNqq ˆ=ˆ  jej 

punktem ko cowym. 
Pikieta em nazywa  b dziemy funkcj  

0R:Q  przypisuj c  wszystkim punktom 
nale cym do drogi ich odleg o  wzd u  linii 
amanej licz c od punktu pocz tkowego drogi. 

Mo na zauwa y , e 0=)ˆ(q . Warto  

)ˆ(q  jest d ugo ci  ca kowit  drogi, a ró nica 
)ˆ()ˆ( 1 kk qq  jest d ugo ci  segmentu 

1ˆˆ kk qq . 

Dla przedzia u )ˆ(0, q  okre lona jest 

funkcja QRx :)(1  odwrotna do funkcji 
pikieta u, której warto ciami s  punkty na 
drodze le ce w odleg o ci x  od pocz tku drogi. 

Dla drogi Q , zdefiniujmy funkcj  )( p  
jako funkcj  QA  przypisuj c  ka demu 
z punków nale cych do A  punkt drogi 
najbli szy w sensie odleg o ci euklidesowej. 
Je li istnieje wiele takich punktów, to wybierany 
jest ten o najmniejszym pikieta u. Operacj  
znajdowania )( pq  b dziemy nazywa  
przyci ganiem punktu do drogi. Zasady 
przyci gania punktów do modelu zilustrowane 
zosta y na rys. 3. 

)(ˆ 43 pq

)(ˆˆ 11 pqq

2q̂

qq ˆˆ4

A

3p

)( 32 pq

1p

1p

)
( 1

1

p

q

 
 

Rys. 3. Przyci ganie punktów do drogi 
  

Odleg o ci  pikieta ow  punktów 
A,pp 21  b dziemy nazywali wielko  

wyliczon  wg nast puj cej definicji:  
        .pp)=,p(pd ))(())(( 2121  (3) 

Przyk ad pokazuj cy ró nic  pomi dzy 
obliczaniem odleg o ci euklidesowej, 
a odleg o ci pikieta owej przedstawiony zosta  
na rys. 4. Zauwa my, e odleg o  pikieta owa 
dwóch punktów mo e by  zarówno wi ksza jak 
i mniejsza od ich odleg o ci euklidesowej. 

 

3q̂
qq1̂

2p

)(ˆ 22 pq

qq4ˆ

A

1p

)( 11 pq

),( 21
ppd

)
,

(
2

1
p

p
d

  
 

Rys. 4. Odleg o  euklidesowa,  
a odleg o  pikieta owa 

 

2.5. Model pokrycia drogi zasi giem sieci 
telefonii komórkowej 

Zdefiniujmy funkcj  zasi gu 10,B:A  
jako funkcj  przyporz dkowuj c  warto  1 tym 
punktom obszaru A , które s  w zasi gu 
komórki, a warto  0  tym punktom, które s  
poza jej zasi giem. Poprzez bycie punktu 
p  w zasi gu komórki rozumiemy fakt, e stacja 

mobilna znajduj ca si  w punkcie p  mo e by  
w pe ni obs ugiwana przez t  komórk . 

Funkcj  pokrycia drogi przez komórk  
b dziemy nazywali tak  funkcj   

10)ˆ(0 ,Bq,: , 

która przyporz dkowuje warto  1 tym 
warto ciom pikieta u, które odpowiadaj  
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punktom drogi b d cym w zasi gu komórki.  
W pozosta ych punktach funkcja przyjmuje 
warto  0. 

Pokryciem drogi przez komórk  b  
nazywamy zbiór )q(cQ

b ˆ0,  zdefiniowany 

jak poni ej:  
     1=),()ˆ(0:= bxq,xxcQ

b  (4) 

 Je eli =cQ
b , to b dziemy mówili, e 

droga Q  nie jest w zasi gu komórki 
o identyfikatorze b . 

Pokryciem drogi Q  przez sie  telefonii 
komórkowej b dziemy nazywali zbiór zasi gów 
wszystkich komórek, w których zasi gu jest 
droga Q :  

.21
Q

CN
QQQ ,c,,cc=C  

Dla danej drogi Q  i pokrycia QC  
definiujemy filtr zdarze  c  wzorem: 

 wypadku.przeciwnym w0
,,,=gdy 1=)(

Q
b

b
bc cbmtll  (5) 

 
Pocz tkiem pokrycia drogi przez komórk  

b  b dziemy nazywali warto  <
bc  okre lon  

przez poni szy wzór:  
               Q

bb cc min=<  (6) 
Ko cem pokrycia drogi przez komórk  
b  b dziemy nazywali warto  >

bc  okre lon  jak 
poni ej:  

               Q
bb cc max=>  (7) 

Z powy szych definicji wynika, e ><
bb cc . 

Przez qC  oznaczany b dzie zbiór tych 
komórek, w których zasi gu znajduje si  punkt 

Qq . 
D ugo ci  zasi gu komórki b  b dziemy 

nazywali wielko  0Rcb  obliczan  zgodnie 
z poni szym wzorem:  

          dxbxc q
b ),(= )ˆ(

0  (8) 

rodkiem ci ko ci zasi gu komórki b , 
b dziemy nazywali liczb   

       dx(x,b)x
c

c q

b
b

)ˆ(
0

* 1=  (9) 

Przy za o eniu, e prawdopodobie stwo 
znajdowania si  stacji mobilnej w ka dym 
miejscu drogi jest takie samo, punkt )( *1

bc  
mo e by  uznawany za oczekiwane miejsce 

znajdowania si  stacji mobilnej b d cej  
w zasi gu komórki b . Dodatkowo zauwa my, 
e nie musi by  spe nione Q

bb cc* , czyli e 
rodek ci ko ci zasi gu nie musi by  warto ci  

nale c  do pokrycia drogi przez komórk . 
Mo na zauwa y , e je li pokrycie drogi 

przez komórk  jest zbiorem spójnym 

(przedzia em), to 
2

=
<>

* bb
b

cc
c . 

Na rys. 5. pokazane zosta o przyk adowe 
pokrycie drogi zasi giem sieci telefonii 
komórkowej.  
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Rys. 5. Pokrycie drogi przez sie  komórkow  
 
Zaznaczone zosta y punkty odpowiadaj ce 

pocz tkom, ko com i rodkom ci ko ci 
zasi gów komórek 1b  i 2b . W przypadku 
komórki 1b , rodek ci ko ci jej zasi gu (punkt 

5p  na Rys. 5) nie nale y do jej zasi gu. 

2.5.1. Odleg o  dwóch komórek 

Odleg o ci  dwóch komórek B,bb ji   

b dziemy nazywali funkcj  0RBd:B  
spe niaj c  warunki:  

               

),(),(),(

),(=),(
0=),(

kjjiki

ijji

ii

bbdbbdbbd

bbdbbd
bbd

 (10) 

Na potrzeby dalszych rozwa a  wprowad my 
nast puj ce definicje:  

 odleg o ci  zwyk  dwóch komórek 
b dziemy nazywa  funkcj : 

))(),((=),( CellIdCellId
jiji bbdbbd     (11) 

czyli odleg o  euklidesow  rodków 
komórek. 

 odleg o ci  pikieta ow  dwóch komórek 
b dziemy nazywa  funkcj   

))(),((=),(ˆ CellIdCellId
jiji bbdbbd  (12) 
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Inaczej mówi c jest to odleg o  
pikieta owa ich rodków 

 odleg o ci  pokryciow  dwóch komórek 
o identyfikatorach ib  i jb  b dziemy 
nazywa  funkcj  okre lon  nast puj cym 
wzorem:  

                  |=|),(~ **

ibjbji ccbbd                 (13) 

Mo na zauwa y , e poniewa  wielko ci te s  
definiowane jako odleg o  euklidesowa dwóch 
punktów na p aszczy nie (dla odleg o ci 
zwyk ej) b d  jako odleg o  dwóch punktów na 
linii (odleg o ci pikieta owa i pokryciowa), 
spe niaj  warunki (10). 

2.5.2.  Charakterystyki pokrycia drogi sieci  
komórkow  

Zdefiniujmy wspó czynnik krotno ci pokrycia 
jako wielko  okre lon  poni szym wzorem:  

                
)q(

c
=c

i

BN

i=
x ˆ

1  (14) 

Funkcj  krotno ci pokrycia )(~ qc  b dziemy 

nazywali funkcj  N)q, ˆ(0 , 

zdefiniowan  wzorem:  

                    ,=)(~ qCxc  (15) 
która pikieta owi, ka dego z punktów 
nale cych do drogi przypisuje liczb  komórek 
w których zasi gu znajduje si  ten punkt. 

2.6. Model informacji o stanie systemu 
transportowego 

Informacj  o ruchu na drodze b dziemy 
nazywali ci g sko czony  

,21 SN,s,,ssS=  

którego elementami s  trójki uuqs ,,= , 

gdzie  
 Qq  - punkt na drodze, którego dotyczy 

informacja 

 0,1,2,3,uu   stan systemu 
drogowego dla ruchu odpowiednio: 
w kierunku rosn cego pikieta u i kierunku 
malej cego pikieta u. Warto ciom uu ,  
nadajemy nast puj c  interpretacj :  

- 0 – ‘unknown’ – brak danych, sytuacja 
nieokre lona,  

- 1 – ‘low’ – zat oczenie, ruch powolny,  
- 2 – ‘medium’ – ruch utrudniony,  
- 3 – ‘high’ – ruch swobodny.  

W celu ocenienia jak wybrana informacja 
o ruchu ró ni si  od innej informacji o ruchu 

(przy za o eniu, e obie dotycz  tego samego 
zbioru punktów) wprowad my nast puj c  
funkcj  oceny ró nicy w informacji dla 
ustalonego punktu drogi i dla ustalonego 
kierunku:  

0=i0gdy 2
0i0gdy ||

0=gdy 0
=),(

*

**

*

*

uu
uuuu

u
uuud  (16) 

W powy szej definicji informacj  
*u  nazywamy informacj  referencyjn . Pod  

poj ciem informacji referencyjnej rozumiana 
jest informacja, która jest traktowana jako 
„pewna”. Mo e ona pochodzi  z wykonanych 
pomiarów, lub by  informacj  zadan   
w eksperymencie symulacyjnym. 

Funkcj  porównuj c  dwie informacje 
o ruchu (dla ci gu punktów) b dziemy oznaczali 
jako ds  i definiowali wg poni szego wzoru:  

 

S

iid

SN

i
iid

SN

i
d N

uuuuuu
sss

2

),(),(
=),(

*

1=

*

1=*  (17) 

Warto ci  ró nicy pomi dzy dwoma 
informacjami o ruchu jest warto  rednia 
ró nicy informacji obliczona dla poszczególnych 
punktów wchodz cych w sk ad informacji 
o ruchu przy uwzgl dnieniu obu kierunków. 
Funkcja ds  przyjmuje warto  0, kiedy to 
uznajemy, e informacje o ruchu s  identyczne, 
wtedy, kiedy warto ci u  s  takie same dla 
wszystkich punktów, w których informacja 
referencyjna ma warto ci inne ni  'unknown'. 

2.7. Sformu owanie problemu 
W oparciu o wprowadzone powy ej definicje 
i oznaczenia, problem mo e by  sformu owany 
nast puj co: Dla danych , Q̂ , QC  i bL  oraz 
dla okre lonego przedzia u czasu 21, tt  
wyznaczy  zadowalaj cej jako ci informacj   
o stanie ruchu drogowego. 

Na obecnym etapie prac poj cie 
zadowalaj cej jako ci nie jest jeszcze formalnie 
definiowane. Jako  rozwi za  jest oceniana 
poprzez subiektywn  ocen  u yteczno ci 
uzyskiwanych informacji. 
 
3. Rozwi zanie problemu 
3.1. Uzupe niaj ce definicje i oznaczenia 
Zdefiniujmy funkcj  )(qv  jako funkcj  

0RQ  przyporz dkowuj c  punktom drogi 
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pewn  wielko , która jest proporcjonalna do 
redniej pr dko ci pojazdów w tym miejscu. 

Wielko  t  b dziemy nazywali szacowan  
pr dko ci . 

Profilem pr dko ci W  dla drogi Q   
b dziemy nazywa  ci g  

WN
wwwW ,,,= 21  

krotek nvnvqw ,,,,= , gdzie:  

 q   punkt drogi, którego dotyczy 
informacja 

 v   szacowana pr dko  pojazdów 
poruszaj cych si  w kierunku rosn cego 
pikieta u 

 n   liczba zdarze , dla których zosta a 
obliczona warto  v   

 v   szacowana pr dko  pojazdów 
poruszaj cych si  w kierunku malej cego 
pikieta u 

 n   liczba zdarze , dla których zosta a 
obliczona warto  v .  

3.2. Wyznaczanie profilu pr dko ci 
Dla danych: A , , i Q , profil pr dko ci b dzie 
wyznaczany na podstawie bL  wg nast puj cego 
ogólnego algorytmu ),( minmove dt VelProfile , 
który przedstawiony zosta  w tabeli 1. Algorytm 
ten przyjmuje dwa nast puj ce parametry:  
 movet   d ugo  odcinka czasu  

w przesz o ci, jaka jest analizowana  
 mind   minimalna wymagana odleg o , 

jak  musia a pokona  stacja mobilna 
w ci gu czasu movet  poprzedzaj cego 
zdarzenie, by zosta o ono uwzgl dnione  
w wyliczeniu szacowanej pr dko ci.  

 
Tabela 1. Algorytm wyznaczania profilu pr dko ci 

 
)  ,( minmove dt VelProfile   

1. Zainicjuj W  jako ci g pusty.  

2. Dla ka dego zdarzenie lokalizacyjnego 
bmtlb ,,=  nale cego do bL : 

a) Znajd  )(:= *1
bcq .  

b) Je li istnieje Ww , dla którego qq =  
to podstaw ww := . W przeciwnym 
wypadku do W  dodaj ,0,0,0,0= qw . 

c) Znajd  bmtl b ˆ,ˆ,ˆ=ˆ  takie, e mm =ˆ  i 

)ˆ,(~
bbd  jest maksymalne spo ród zdarze , 

dla których move
ˆ ttt . 

d) Na podstawie *
bc  i bc ˆ*  wyznacz kierunek 

ruchu zwi zany ze zdarzeniem bl . 
e) Je li min<)ˆ,(~

dbbd  przejd  do analizy 
nast pnego zdarzenia i wró  do punktu 2a). 
f) Oblicz szacowan  pr dko  zwi zan  ze 
zdarzeniem wg wzoru  

                           
tt
bbdv ˆ

)ˆ,(~
=  (18)

g) Je li zdarzenie jest zwi zane z ruchem w 
kierunku rosn cego pikieta u, to zmodyfikuj 
w  nast puj co:  

nvn
n

vvnqw ,1,,
1

,:=  (19)

h) Je li zdarzenie jest zwi zane z ruchem w 
kierunku malej cego pikieta u, to zmodyfi- 
-kuj w  nast puj co:  

1,
1

,,,:= n
n

vvnnvqw  (20)

 

3.3. Wyznaczanie informacji drogowej 

Wyznaczanie S  na podstawie W  odbywa si  

zgodnie z algorytmem ) ,( minnitval TraffInfo , 
który przedstawiony zosta  w tabeli 2. 
Parametrami algorytmu s :  
 itval   odleg o  od punktu q , dla której 

zliczane s  elementy ci gu W   
 minn   minimalna liczba zdarze  potrzebna 

eby uzna  wyliczon  informacj  o ruchu 
drogowym za istotn .  

 
Tabela 2. Algorytm wyznaczania informacji o ruchu 

 
 ),( minn  itval TraffInfo  

1. Zainicjuj S  jako ci g elementów ,0,0q , 
dla punktów q , dla których ma zosta  
wyznaczona informacja o statusie.  

2. Dla ka dego elementu uuqs ,,=  

ci gu S : 
a) Wyznacz przedzia  pikieta u, dla którego 
zliczane s  szacowane pr dko ci. Dla 
kierunku rosn cego pikieta u b dzie to: 

,)(,)(,0max qitvalq  
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a dla kierunku malej cego pikieta u: 
)ˆ(,)(min),( qitvalqq  

b) Dla obu kierunków oblicz warto ci v  jako 
redni  wa on  szacowanych pr dko ci dla 

tych Ww , które nale  do, 
odpowiedniego dla kierunku, przedzia u 
pikieta u.  
c) Dla obu kierunków oblicz warto ci n  jako 
sum  liczby zdarze  dla tych Ww , które 
nale  do, odpowiedniego dla kierunku, 
przedzia u pikieta u.  
d) Dla obu kierunków oblicz informacj  o 
ruchu drogowym wg poni szego ogólnego 
wzoru:  

60gdy 3
6030gdy 2
30gdy 1

gdy 0

min

min

min

min

vnn
vnn
vnn

nn

u       (21)

Progi dla warto ci v  w równaniu (21) 
zosta y wybrane arbitralnie, jako reprezentuj ce 
subiektywn  ocen  warunków na drodze. Ich 
dobór powinien by  przedmiotem dok adniejszej 
analizy w przysz o ci. 
 
4. Wyniki obliczeniowe 
W celu weryfikacji zaproponowanej metody 
przeprowadzone zosta y obliczenia dla trasy 
prowadz cej z Krakowa do Zakopanego  
(zwanej potocznie Zakopiank ). D ugo  
analizowanej trasy wynosi 95.71 km. Podczas 
oblicze  porównane zosta y uzyskiwane  
ró nice pomi dzy wyliczanymi informacjami 
drogowymi a informacj  referencyjn , któr  
traktujemy jako wiarygodny opis rzeczywistej 
sytuacji na drodze. 

W przedstawionych poni ej obliczeniach 
ograniczono si  do analizy ruchu tylko 
w jednym kierunku (rosn cego pikieta u). 

4.1.  Referencyjna informacja drogowa 
Poniewa  szczegó owe dane o rzeczywistej 
sytuacji na drodze nie s  dost pne, do oblicze  
wykorzystana zosta a informacja drogowa  
przygotowana na podstawie pojedynczego 
przejazdu testowego na analizowanej trasie. 
Przejazd ten mia  miejsce 6 sierpnia 2009 roku 
pomi dzy godzin  13-t  a 16-t  w kierunku od 
Krakowa do Zakopanego. Za o ono, e 
zarejestrowana pr dko  pojedynczego pojazdu 
odpowiada szacowanej redniej pr dko ci 
pojazdów poruszaj cych si  drog  i e sytuacja 

na drodze w tym czasie odpowiada typowej 
sytuacji na drodze w ci gu dnia w tym okresie. 
Na jej podstawie zosta a wygenerowana 
referencyjna informacja drogowa dla zbioru 
punktów roz o onych na drodze równomiernie, 
co 5 km. Pr dko  przejazdu oraz uzyskana 
informacja drogowa zosta y przedstawione na 
rys. 6. 

 
 

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

4.2. Pokrycie trasy zasi giem sieci  
komórkowej 

W celu okre lenia pokrycia analizowanej drogi 
zasi giem sieci komórkowej wykonano jazd  
testow , podczas której monitorowano i logowa-
no identyfikatory komórek, które obs ugiwa y 
w danym miejscu ka d  z sze ciu testowych 
stacji mobilnych. Monitorowanie warto ci CellId 
odbywa o si  co 20 sekund. Zasi gi 
poszczególnych komórek zosta y przedstawione 
na rys. 7.  

 
 

Rys. 7. Zasi gi i po o enie komórek 
 

Trasa Zakopianka pokrywana jest przez 
zbiór 78 komórek, o zasi gu od kilkuset metrów 
do kilkunastu kilometrów. rednia d ugo  
zasi gu komórki to 3.60 km. Komórka 
o maksymalnym zasi gu pokrywa odcinek drogi 
o d ugo ci 19.31 km. 
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Przebieg wykresu funkcji krotno ci  
pokrycia pokazany zosta  na rys. 8.  

 
 

Rys. 8. Indeks pokrycia drogi sieci  komórkow  
 

Wida  na nim, e na wi kszej cz ci droga 
pokryta jest przez 2-3 komórki a maksymalna 
warto  funkcji krotno ci pokrycia wynosi 8. 
Obliczony dla analizowanej trasy wspó czynnik 
krotno ci pokrycia wynosi 2.93=xc . 

Jako strumie  danych lokalizacyjnych 
wykorzystane zosta y logi platformy Gateway  
Mobile Location Centre (GMLC) dzia aj cej 
w sieci jednego z operatorów komórkowych. 
Platforma GMLC jest odpowiedzialna za 
przekazywanie danych o po o eniu abonentów 
serwerom realizuj cym lokalizacyjne us ugi 
dodane. Zalet  takiego podej cia jest to, e 
poprzez logi, dane lokalizacyjne s  dost pne w 
bardzo prosty sposób i niskim kosztem (znajduj  
si  w plikach binarnych, które mog  by  zgrane 
z platformy protoko em ftp). Wad  jest to, e 
informacja dotyczy jedynie niewielkiej cz ci 
abonentów - tylko tych, którzy korzystali z us ug 
dodanych oferowanych przez operatora. 

Analizowane by y dane z okresu od 1. do 
21. sierpnia 2009 z godzin 8:00 20:00. Przed 
dalszymi obliczeniami na strumieniu danych 
lokalizacyjnych wykonana zosta a operacja 
filtrowania przy u yciu filtra c , co 
spowodowa o, e uwzgl dniane by y tylko te 
zdarzenia, dla których b  by o w zbiorze 
komórek pokrywaj cych Zakopiank . 
 

4.3. Rezultaty oblicze  
Uzyskane warto ci ró nicy pomi dzy informacj  
wyznaczon  a referencyjn , dla ró nych 
warto ci parametrów zosta y przedstawione na 
wykresie na rys. 9. 
 
 
 
 

itval = 5km, nmin=40

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

tmove

sd

dmin = 0m

dmin = 1km

dmin = 2km

dmin = 5km

dmin = 10km

dmin = 20km

 
Rys. 9. Warto ci ds  dla uzyskanych  

informacji drogowych 
 

Z oblicze  wynika, e informacj  najbardziej 
zbli on  do referencyjnej uzyskano dla warto ci 
parametrów mind  i movet  wynosz cych 
odpowiednio 1 km i 15 minut oraz 2 km i 25 
minut. Na rys. 10. zestawiona zosta a jedna 
z uzyskanych informacji z informacj  
referencyjn . 

 
 

Rys. 10. Zestawienie informacji o ruchu drogowym 
 

Na podstawie analizy wyników mo na 
wyci gn  wniosek, e zaproponowana metoda 
daje mo liwo  uzyskiwania informacji o stanie 
systemu drogowego. Jednak dla przyj tych 
za o e  i wykorzystanego zestaw danych 
wej ciowych nie by o mo liwe uzyskanie 
informacji równej informacji referencyjnej.  
Z jednej strony mo e to by  spowodowane 
niedoskona o ci  metody, ale z drugiej tym, e 
informacja referencyjna mog a nie do ko ca 
odzwierciedla  standardowej sytuacji na drodze 
w tym okresie. 
 
5. Podsumowanie 
W artykule przedstawiona zosta a metoda 
analizy danych lokalizacyjnych generowanych 
w elementach sieci telefonii komórkowej. Celem 
takiej analizy jest wnioskowanie o sytuacji na 
wybranej trasie, która jest pokryta zasi giem 
sieci. 
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Przedstawione wyniki obliczeniowe 
pokazuj  na przyk adzie trasy z Krakowa do 
Zakopanego, e przy odpowiednim doborze 
parametrów, mo liwe jest uzyskanie informacji 
o ruchu, który jest bliski informacji 
referencyjnej, która z za o enia opisuje typowy 
stan na drodze. Dalsze badania mog  
obejmowa :   
 weryfikacj  dla jakich warto ci parametrów 

zaproponowanej metody analizy zdarze  
lokalizacyjnych uzyskiwane s  najlepsze 
rezultaty 

 rozszerzenie badania o statystyczn  analiz  
istotno ci wyników, np. potraktowanie 
profilu pr dko ci jako ci gu statystyk 
wyznaczaj cych warto  oczekiwan  
pr dko ci w danym punkcie drogi 
i obliczenie przedzia ów ufno ci dla 
poszczególnych warto ci 

 weryfikacj  poprzez symulacj  jak zmienia 
si  informacja o ruchu w zale no ci od 
nap ywaj cych danych lokalizacyjnych, 
je li zmienia si  realna sytuacja na drodze. 
Pozwoli to odpowiedzie  na pytanie, przy 
jakich warunkach (okres monitorowania 
i liczba monitorowanych stacji mobilnych) 
mo liwe jest wykrywanie zat ocze  w 
zadanym czasie  

 zwi kszenie ilo ci danych wej ciowych 
przez do czenie informacji lokalizacyjnej 
z innych elementów sieci komórkowej ni  
tylko platformy GMLC 

 analiz , jaki wp yw na wyniki dzia ania 
metody ma przyj ta procedura wyznaczania 
pokrycia drogi przez sie  i czy np. 
wykorzystanie informacji o pokryciu, która 
znajduje si  w systemach wspomagaj cych 
projektowanie sieci u operatora mog oby 
poprawi  jako  uzyskiwanych wyników.  
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W pracy opisane s  dwie metody wyznaczania priorytetów zmiennych pewnych funkcji logicznych
(takich, w których zapisie nie wyst puje negacja). Pierwsza metoda opiera si  na wykorzystaniu miary 
Hamminga w procesie okre lania priorytetów zmiennych,. Ze wzgl du na konieczno  generowania 
i przegl dania tablicy prawdy dla badanej funkcji, z o ono  czasowa tej metody jest rz du wyk adniczego. 
Druga proponowana metoda polega na analizowaniu zapisu funkcji w postaci minimalnej formu y sumacyjnej. 
Daje ona wyniki mniej precyzyjne ni  pierwsza wspomniana metoda, ale nie wymaga podania tablicy prawdy 
dla danego zadania, dzi ki czemu jest zazwyczaj mniej z o ona czasowo od metody u ywaj cej miary 
Hamminga. 

 
S owa kluczowe: priorytet zmiennej, funkcja decyzyjna, odleg o  Hamminga 
 
1. Charakterystyka rozwa anych 

funkcji decyzyjnych  
Podane w tym referacie metody okre lania 
priorytetów zmiennych nie mog  by  
z powodzeniem stosowane dla dowolnych 
funkcji decyzyjnych. Metody te zosta y 
opracowane z my l  o pewnych funkcjach 
logicznych. 
 
Definicja 1: Funkcj  logiczn  nazywamy 
dowolne odwzorowanie postaci: 
 

YXf :    (1) 
 

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

BBBB n ...   (2) 
 
za  Y jest podzbiorem Bm. 
 
Za o enie 1: W pracy rozwa ana jest funkcja 
decyzyjna f(x), która ma posta  funkcji logicznej 
n zmiennych, przy czym w zapisie f(x) nie 
wyst puje negacja.  
 
2. Okre lanie priorytetów zmiennych 

decyzyjnych za pomoc  miary 
Hammiga 

Spostrze enie 1: Je eli mo na zauwa y   
co najmniej jedn  w asno  zmiennych xi (dla 

ni ,1 ) funkcji decyzyjnej f(x), to zmienne xi 
mo na podzieli  na grupy wed ug warto ci 

przyjmowanej przez obserwowan  w asno . 
Zmienne o tej samej warto ci badanej w asno ci, 
w aspekcie tej e cechy, przyjmujemy za 
równowa ne. 

Posiadaj c tabel  prawdy dla danego 
zadania mo na sprawdzi  jaka jest relacja 
mi dzy warto ciami przyjmowanymi przez 
zmienne xi a warto ci  funkcji f(x). Niech miar  
pozwalaj c  ustali  warto  takiej relacji b dzie 
odleg o  Hamminga. 

Definicja 2: Odleg o  Hamminga jest to miara 
odmienno ci dwóch ci gów o takiej samej 
d ugo ci. Wyra a ona liczb  miejsc (pozycji), 
na których analizowane ci gi posiadaj  nie 
równe sobie elementy. 

Oznaczenie 1: Za pomoc  H(xi) b dziemy 
okre la  warto  mówi c  o odleg o ci 
Hamminga mi dzy ci giem reprezentuj cym 
warto ci przyjmowane przez zmienn  xi 
a ci giem warto ci funkcji f(x). 

Zgodnie ze spostrze eniem 1, dwie zmienne 
tej samej funkcji decyzyjnej f(x), np. xi i xj, dla 
których zachodzi: H(xi) = H(xj); traktujemy jako 
równowa ne. 

Przyk ad 1: Niech dana b dzie nast puj ca 
funkcja decyzyjna: 
 

54342321)( xxxxxxxxxf  (3) 
 
tabela prawdy dla tej funkcji ma posta : 
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x1 x2 x3 x4 x5 f(x) 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 
0 0 1 1 0 0 
0 0 1 1 1 1 
0 1 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 1 1 
0 1 1 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 
0 1 1 1 0 1 
0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 1 
1 0 0 1 0 1 
1 0 0 1 1 1 
1 0 1 0 0 1 
1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 
1 0 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 1 
1 1 0 0 1 1 
1 1 0 1 0 1 
1 1 0 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 
1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 

 
Warto ci odleg o ci Hamminga mi dzy ci giem 
przyporz dkowanym konkretnej zmiennej xi 
a ci giem reprezentuj cym f(x), s  nast puj ce: 
H(x1) = 7, H(x2) = 11, H(x3) = 13, H(x4) = 13, 
H(x5) = 15. 
Spostrze enie 2: Ze wzgl du na ró ne warto ci 
odleg o ci Hamminga mi dzy ci gami 
reprezentuj cymi zmienne xi a ci giem f(x) 
mo na przypuszcza , e warto ci przyjmowane 
przez zmienne xi w ró nym stopniu przek adaj  
si  na warto  badanej funkcji decyzyjnej f(x). 

Definicja 3: Istotno ci , b d  priorytetem, 
zmiennej xi nazywamy zdolno  rzutowania 
warto ci przyjmowanych przez t  zmienn  na 
warto  funkcji decyzyjnej f(x). 

Definicja 4: Klas  c(xi) zmiennej xi nazywamy 
niepusty zbiór zmiennych funkcji f(x), 
zawieraj cy zmienn  xi i ewentualnie inne 
zmienne o takiej samej istotno ci (priorytecie) 
jak xi. 
Jak wynika z definicji 4 n-elementowy zbiór 
Zx = {x1,x2,…,xn} zmiennych analizowanej 
funkcji decyzyjnej mo na podzieli  na 
podzbiory Cj, za pomoc  mo liwej do 

zdefiniowania relacji równowa no ci, 
zawieraj ce zmienne nale ce do tej samej 
klasy c(xi). Ten e podzia  P mo na przedstawi  
nast puj co: 
 

j
xjrk

rk
mrk

xj

m

ZCorazCC

mjprzyZC

nmgdzieCCCP

;1,

21

,1,

,,...,,

  (4) 

 
Zmienne znajduj ce si  w pewnej klasie c(xi) 
maj  tak  sam  istotno . W zwi zku z tym 
niech klasa równie  posiada swoj  istotno  – 
dziedziczon  po zmiennych nale cych do niej. 
Istotno  klasy c(xi), a tak e priorytet zmiennych 
do niej nale cych, wyra ona jest wska nikiem 
w(c(xi)) wyznaczanym przy pomocy 
procedury 1. 
Procedura 1: Wykorzystuj c spostrze enie 1. 
mo na poda  nast puj cy algorytm wyznaczania 
klas c(xi) zmiennych funkcji decyzyjnej f(x): 
1) Na podstawie tabeli prawdy dla ka dej 

zmiennej xi obliczy  warto  H(xi). 
2) Pogrupowa  zmienne o takiej samej 

warto ci H(xi) – zmienne te utworz  klasy. 
3) Posortowa  klasy (czyli zbiory Cj 

zawieraj ce zmienne) rosn co wed ug 
warto ci H(xi). 

4) Posortowanym klasom przypisywa  warto  
wska nika w(c(xi)) rozpoczynaj c od 
warto ci 1 poprzez kolejne liczby ca kowite 
dodatnie. 

Przyk ad 2: Wyznaczmy klasy zmiennych 
u ywaj c algorytmu opisanego w procedurze 1, 
dla zadania rozpocz tego w przyk adzie 1. 
Ad. 1) Warto ci H(xi) zosta y ju  obliczone: 
H(x1) = 7, H(x2) = 11, H(x3) = 13, H(x4) = 13, 
H(x5) = 15. 
Ad. 2) Utworzenie zbiorów klas: C1 = {x1}, 
C2 = {x2}, C3 = {x3, x4}, C4 = {x5}. 
Ad. 3) Posortowanie zbiorów klas (w tym 
zadaniu s  ju  posortowane): 

1. C1 = {x1} dla H(x1) = 7 
2. C2 = {x2} dla H(x2) = 11 
3. C3 = {x3, x4} dla H(x3) = H(x4) = 13 
4. C4 = {x5} dla H(x5) = 15. 

Ad. 4) Przypisanie klasom warto ci wska nika 
w(c(xi)): 
w(c(x1)) = 1 dla zbioru C1, 
w(c(x2)) = 2 dla zbioru C2, 
w(c(x3 , x4)) = 3 dla zbioru C3, 
w(c(x5)) = 4 dla zbioru C4. 
W ten sposób zmienne funkcji f(x) zosta y 
przydzielone do czterech klas, gdzie najwy szy 
priorytet (najbardziej intensywny wp yw na 
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podejmowan  decyzj ) maj  zmienne z klasy 
pierwszej (przy w(c(x1)) = 1), a najmniejszy 
z klasy czwartej (przy w(c(x5)) = 4). 
 
3. Metoda okre lania przybli onych 

klas istotno ci zmiennych 
Metoda wyznaczania klas zmiennych za pomoc  
odleg o ci Hamminga jest metod  skuteczn , 
cho  z o on  obliczeniowo: trzeba wygenerowa  
tablic  prawdy, która posiada 2n wierszy (gdzie n 
to liczba zmiennych decyzyjnych) oraz (n + 1) 
kolumn, a nast pnie obliczy  warto  miary 
Hamminga dla n par ci gów o d ugo ci 2n. 
W zwi zku z tym metoda ta ma z o ono  rz du 
wyk adniczego. 

Mo na zaproponowa  inn  metod  
klasyfikacji zmiennych – mniej dok adn , lecz 
du o szybsz  (obliczeniowo zazwyczaj mniej 
z o on , poniewa  nie ma w niej konieczno ci 
generowania ani przegl dania tabeli prawdy, 
a jedynie analizuje si  zapis funkcji decyzyjnej 
f(x) w postaci minimalnej formu y sumacyjnej).  

Badaj c funkcj  logiczn  f(x) mo na 
zauwa y  pewne cechy jej zmiennych. 
W przypadku zmiennych  xi – funkcji decyzyjnej 
f(x) zgodnej z za o eniem 1 – mo na wyró ni  
ich dwie w asno ci: stopie  zale no ci oraz 
powtarzalno  zmiennej. 

Definicja 5: Stopie  zale no ci zmiennej to 
warto  b d ca najmniejsz  liczb  innych 
zmiennych wyst puj cych w jednym iloczynie 
wraz z badan  zmienn , w zapisie funkcji f(x). 
Definicja 6: Powtarzalno  zmiennej to liczba 
iloczynów, w których w funkcji f(x) wyst puje 
badana zmienna. 

Ze wzgl du na ró ne stopnie zale no ci 
oraz ró n  powtarzalno  zmiennych tej samej 
funkcji mo na przypuszcza , e warto ci 
przyjmowane przez zmienne xi w ró nym 
stopniu rzutuj  na warto  badanej funkcji 
decyzyjnej f(x). 

Definicja 7: Przybli on  klas  pc(xi) zmiennej xi 
nazywamy niepusty zbiór zmiennych funkcji 
f(x), zawieraj cy zmienn  xi i ewentualnie inne 
zmienne, które s  równowa ne z xi ze wzgl du 
na tak  sam  powtarzalno  oraz równy stopie  
zale no ci. 
Spostrze enie 3: Je eli dana jest funkcja 
decyzyjna f(x), zgodna z za o eniem 1, to mo na 
dla zmiennych tej funkcji wyznaczy  
przybli one klasy pc(xi) grupuj c zmienne 
wzgl dem stopnia ich zale no ci, a nast pnie, 
wewn trz ka dej takiej grupy, wprowadzaj c co 
najmniej jedn  klas  pc(xi) kieruj c si  
kryterium powtarzalno ci zmiennych. 

Wa ne jest eby zachowa  kolejno  
opisan  w spostrze eniu 3: najpierw zmienne s  
grupowane wed ug stopnia zale no ci, a dopiero 
potem wed ug kryterium ich powtarzalno ci. Jest 
to istotne poniewa  kryterium zale no ci jest 
silniejsze od powtarzalno ci (uzasadnienie 1). 

Uzasadnienie 1: W zapisie sumacyjnym 
rozwa anej funkcji decyzyjnej f(x) zmienne xi 
oraz warto  funkcji przyjmuj  jedynie warto ci 
{0,1}. Silniejszy wp yw stopnia zale no ci 
zmiennej na warto  funkcji mo na pokaza  na 
przyk adzie: niech dana b dzie logiczna funkcja 
decyzyjna f(x), gdzie x = (x1, x2,…, xn), xi {0,1} 
i n , o postaci: 
 

nxxxxxxxxxxf 25242321 ...)(   (5) 
 
gdzie zmienna x1 wyst puje tylko jeden raz, ale 
jest niezale na (jej stopie  zale no ci wynosi 
zero); zmienna x2 wyst puje (n – 2) razy przy 
n , wi c liczba jej powtórze  równie  d y 
do niesko czono ci, ale zawsze jest zale na od 
innej zmiennej xj (gdzie j = 3, 4,…, n). Zmienna 
x1 ma silniejszy wp yw na warto  funkcji f(x) 
ni  zmienna x2 poniewa  przyj cie przez 
zmienn  x1 warto ci „1” gwarantuje, e f(x) = 1 
– zupe nie niezale nie od warto ci zmiennych 
x2, x3 ,…, xn (w przypadku gdy x1 = 0 warto  
f(x) b dzie równie  zale na od pozosta ych 
zmiennych). Natomiast przyj cie warto ci „0” 
lub „1” przez zmienn  x2 nie jest w stanie 
zagwarantowa  (niezale nie od warto ci 
pozosta ych zmiennych), e f(x) b dzie mia a 
tak  sam  warto  jak x2. 

Istotno  przybli onej klasy pc(xi), a tak e 
priorytet zmiennych do niej nale cych, 
wyra ona jest przybli onym wska nikiem 
pw(pc(xi)) wyznaczanym przy pomocy 
procedury 2. 

Procedura 2: Wykorzystuj c spostrze enie 3. 
mo na poda  nast puj cy algorytm wyznaczania 
przybli onych klas zmiennych pc(xi) funkcji 
decyzyjnej f(x): 
1) Zmienne xi nale y pogrupowa  wzgl dem 

stopnia ich zale no ci – grupa zmiennych 
najbardziej niezale nych otrzymuje  
numer 1, a pozosta e grupy (w kolejno ci 
zawierania zmiennych o coraz to wy szym 
stopniu zale no ci) s  ponumerowane za 
pomoc  kolejnych liczb ca kowitych 
dodatnich (rozpoczynaj c od liczby 2). 

2) W ka dej grupie, zgodnie z kolejno ci  
numeracji grup z poprzedniego punktu, 
wyznaczane s  przybli one klasy pc 
istotno ci zmiennych xi: je eli grupa 
zawiera tylko jedn  zmienn , to zmienna ta 
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tworzy osobn  przybli on  klas ; je eli 
grupa zawiera wi cej ni  jedn  zmienn , 
to przybli one klasy s  wyodr bniane 
na podstawie kryterium powtarzalno ci 
zmiennej. W obr bie jednej grupy zmienne 
s  dzielone na przybli one klasy wed ug 
takiej samej powtarzalno ci – kolejno  
powstawania przybli onych klas na tym 
poziomie jest taka, e najpierw 
wyodr bniane s  klasy sk adaj ce si  
ze zmiennych o wi kszej powtarzalno ci. 
Kolejno powstaj cym klasom przybli onym 
przypisywana jest warto  wska nika 
pw(pc(xi)) rozpoczynaj c od warto ci 1 
poprzez kolejne liczby ca kowite dodatnie. 

Przyk ad 3: Oszacujmy przybli one klasy 
zmiennych dla funkcji (3) analizowanej 
w poprzednich przyk adach. 
Ad. 1) Grupy zale no ci zmiennych badanej 
funkcji przedstawiaj  si  nast puj co: 
 

Numer 
grupy 

Stopie  
zale no ci 
zmiennej 

Zmienne 
wchodz ce 

w sk ad grupy 
1 0 x1 
2 1 x2, x3, x4 
3 2 x5 

 
W pierwszej i trzeciej grupie znajduje si  tylko 
po jednej zmiennej, wi c utworz  one osobne 
przybli one klasy zmiennych. W drugiej grupie 
znajduj  si  trzy zmienne, wi c nale y 
sprawdzi  jaka jest ich powtarzalno . 
Ad. 2) Okre lenie powtarzalno ci zmiennych 
wewn trz grup zale no ci: 
 

Wska nik pw 
istotno ci 

przybli onej 
klasy 

Powtarzalno  
zmiennej * 

Zmienne 
wchodz ce 

w sk ad 
przybli onej 

klasy pc
1 - x1 
2 2 x2, x3, x4 
3 - x5 

* Je eli zmienna wyst powa a sama w grupie zale no ci, to 
liczba jej powtórze  w sumie iloczynów funkcji f(x) nie jest 
istotna w wyznaczaniu klas istotno ci zmiennych. 
 
Porównuj c otrzymane w powy szym 
przyk adzie wyniki z wynikami z przyk adu 2, 
gdzie klasy by y wyznaczane za pomoc  
odleg o ci Hamminga, wida , e przybli ona 
klasa o priorytecie „2” (tam gdzie 
wp(pc(x2,x3,x4)) = 2) powinna by  podzielona na 
dwie osobne klasy c(xi). Niemniej jednak prawd  
jest, e zmienne z tej przybli onej klasy maj  
mniejszy wp yw na warto  funkcji decyzyjnej 

ni  zmienne z przybli onej klasy o priorytecie 
„1”, ale jednocze nie mocniej rzutuj  na warto  
funkcji decyzyjnej ni  zmienne z przybli onej 
klasy o priorytecie równym „3”. 

Istniej  tak e funkcje decyzyjne f(x), 
zgodne z za o eniem 1, takie, e wyznaczanie 
priorytetów zmiennych za pomoc  procedury 1 
i procedury 2 daje identyczne wyniki, 
co pokazuje przyk ad 4. 

Przyk ad 4: Niech dana b dzie funkcja 
decyzyjna czterech zmiennych: 
 

3241)( xxxxxf   (6) 
Proc. 1: 
Ad. 1) Warto ci H(xi) s  nast puj ce: H(x1) = 7, 
H(x2) = 5, H(x3) = 5, H(x4) = 7. 
 
Ad. 2) Utworzenie zbiorów klas: C1 = {x1, x4}, 
C2 = {x2 , x3}. 
Ad. 3) Sortowanie zbiorów klas: 

1. C2 = {x2 , x3} dla H(x2) = H(x3) = 5 
2. C1 = {x1 , x4} dla H(x1) = H(x4) = 7. 

Ad. 4) Przypisanie klasom warto ci wska nika 
w(c(xi)): 

w(c(x2 , x3)) = 1 dla zbioru C2, 
w(c(x1 , x4)) = 2 dla zbioru C1. 

 
Proc. 2: 
Ad. 1) Grupy zale no ci zmiennych badanej 
funkcji to: 
 

Numer 
grupy 

Stopie  
zale no ci 
zmiennej 

Zmienne 
wchodz ce 

w sk ad grupy 
1 0 x2, x3 
2 1 x1, x4 

 
Ad. 2) Okre lenie powtarzalno ci zmiennych 
wewn trz grup zale no ci: 
 

Wska nik pw 
istotno ci 

przybli onej 
klasy 

Powtarzalno  
zmiennej 

Zmienne 
wchodz ce 

w sk ad 
przybli onej 

klasy pc 
1 1 x2, x3 
2 1 x1, x4 

 
Przybli one klasy pokrywaj  si  w tym 
przyk adzie z grupami zale no ci, poniewa  
ka da zmienna w zapisie funkcji (6) wyst puje 
tak  sam  liczb  razy. 

Jak obrazuje przyk ad 4., nie zawsze u ycie 
metody mniej z o onej obliczeniowo daje mniej 
precyzyjny wynik oblicze . 
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4. Podsumowanie 
W artykule zosta y przedstawione dwie metody 
okre lania priorytetów zmiennych pewnych 
funkcji logicznych. W ramach podsumowania 
spróbujmy odpowiedzie  na pytanie: dlaczego 
metoda opisana procedur  1. jest bardziej 
dok adna ni  metoda opisana procedur  2.? 

W procedurze 1. wyznaczanie priorytetów 
zmiennych opiera si  na obliczaniu odleg o ci 
Hamminga mi dzy ci gami reprezentuj cymi 
warto ci przyjmowane przez ka d  zmienn  
badanej funkcji a ci giem warto ci tej e funkcji. 
Zatem w ka dym pojedynczym kroku badania 
odmienno ci konkretnego ci gu xi i ci gu f(x), 
bie ca warto  zmiennej decyzyjnej 
konfrontowana jest z jedn  warto ci  funkcji, na 
któr  to warto  maj  wp yw równie  warto ci 
pozosta ych zmiennych badanej funkcji. 
Oznacza to, e wyznaczanie warto ci H(xi) dla 
konkretnej zmiennej xi nie odbywa si  w izolacji 
od wp ywu innych zmiennych. Przeciwna 
sytuacja ma miejsce w przypadku metody 
opisanej procedur  2. – tam okre lamy priorytet 
ka dej zmiennej na podstawie liczby iloczynów, 
w których w zapisie funkcji si  ona pojawia, 
oraz najmniejszej liczby innych zmiennych 
wyst puj cych wraz z ni  w jednym iloczynie. 
Analizujemy wi c tylko liczno  innych 
zmiennych, b d cych w relacji z badan  
zmienn , pomijaj c informacje dotycz ce ich 
cech w asnych (takich jak stopie  zale no ci czy 
powtarzalno ), czyli wp ywu tych e zmiennych 
na warto  funkcji decyzyjnej. 

5. Bibliografia 
[1] A.V. Aho, J.D. Ullman, Wyk ady 

z informatyki z przyk adami w j zyku C, 
Helion, Gliwice, 2003.  

[2] G. Birkhoff, S. Mac Lane, Przegl d algebry 
wspó czesnej, PWN, Warszawa, 1960. 

[3] M. Chudy, Elementy teoretycznych podstaw 
informatyki, Akademicka Oficyna 
Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2006. 

[4] T. uba, B. Zbierzchowski, Uk ady 
logiczne, Wydawnictwo WIT, Warszawa, 
2002. 

[5] A. Mostowski, M. Stark, Elementy algebry 
wy szej, PWN, Warszawa, 1965. 

[6] R. Neapolitan, K. Naimipour, Podstawy 
algorytmów z przyk adami w C++, Helion, 
Gliwice, 2004. 

[7] Praca zbiorowa, Encyklopedia Universalis. 
wiat nauki wspó czesnej. Tom 1, PWN, 

Warszawa, 1996. 
 
 




