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WSTĘP
Kolejny, piąty już tom cyklicznej monografii pt. Innowacyjna gmina koncentruje
się na dwó ch obszarach tematycznych. Pierwszy z nich to zastosowanie sieci sensorowych do monitorowania produkcji przemysłowej i rolnej, infrastruktury technicznej, ś rodowiska oraz osó b. Drugi wiodący temat to wykorzystanie optymalizacji w produkcji, projektowaniu, budowie oraz eksploatacji obiektó w technicznych.
Chociaż w wielu krajach sieci sensorowe są szeroko wykorzystywane już od ponad dekady, w Polsce ich zastosowanie jest raczej symboliczne. Ich istota sprowadza się do zastosowania duż ej iloś ci, gęsto rozmieszczonych, niskokosztowych, miniaturowych urządzeń pomiarowo-sterujących, dokonujących lokalnego pomiaru
interesujących nas parametró w. Sieci sensorowe należ ą do rodziny systemó w bezprzewodowych, ich węzły są w pełni bezobsługowe, dysponują autonomicznym zasilaniem i wykorzystywane są głó wnie do obsługi czujnikó w pomiarowych i elementó w wykonawczych. Zapewnienie komunikacji pomiędzy węzłami koń cowymi
sieci a jej centralnym węzłem jest jednym z najważ niejszych realizowanych zadań .
Obsługiwane moż e być ró wnież bezpoś rednie połączenie pomiędzy węzłami koń cowymi sieci, ale zawsze jest to zadanie drugoplanowe. Gęste rozmieszczanie węzłó w sieci sensorowej, narzuca m. in. architektura wykorzystywanych urządzeń
transmisyjnych, posiadających niewielką wydajnoś ć przy małym zuż yciu energii.
Uniwersalny charakter węzłó w pozwala wykorzystywać je do rozwiązywania szerokiego spektrum zadań , w szczegó lnoś ci: monitoringu i sterowania na niedostępnych lub zagroż onych obszarach.
W ostatnim dziesięcioleciu, pojawiło się wiele publikacji, głó wnie zagranicznych
autoró w, poś więconych ró ż nym aspektom wykorzystania sieci sensowych. Tematyka prac rozciąga się od zagadnień budowy i zastosowania urządzeń nadawczoodbiorczych, poprzez architekturę mikrokontroleró w sterujących węzłami wraz
z wbudowanym w nie oprogramowaniem, po zagadnienia związane z organizacją
pracy sieci, jej projektowaniem oraz poprawą charakterystyk eksploatacyjnych poszczegó lnych węzłó w i sieci jako całoś ci.
W monografii, prezentowane są wyniki badań autoró w obejmujących poszukiwanie formalnych metod rozwiązania wybranych problemó w projektowania, budowy ró ż nych obiektó w technicznych związanych z teleinformatyką . Wszystkie
zaprezentowane wyniki zostały zweryfikowane praktycznie i mogą być z powodzeniem wykorzystywane do rozwiązywania innych zbliż onych zadań . Drugim, wiodącym tematem tomu jest wykorzystanie optymalizacji do poprawy efektywnoś ci
działalnoś ci biznesowej, produkcji rolnej oraz projektowania obiektó w technicznych. O ile optymalizacja jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi pracy naukowcó w, to jej zastosowanie w biznesie, w szczegó lnoś ci w produkcji rolnej, jest
niezadowalające. Aktualnie, metody i ś rodki optymalizacji są szeroko stosowane
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przez duż e międzynarodowe korporacje oraz ś rednie przedsiębiorstwa, a ich uż ycie w dominujących w polskiej gospodarce niewielkich firmach rodzinnych jest
znikome. W znacznej mierze, wynika to z oderwania prowadzonych i publikowanych badań naukowych od rzeczywistych potrzeb małego biznesu.
Proponując przedsiębiorcom zastosowanie optymalizacji w działalnoś ci biznesowej często spotykamy się z dwoma nieprawdziwymi tezami. Zgodnie z pierwszą,
optymalizacja jest złoż oną dyscypliną naukową, któ rej wykorzystanie wymaga dogłębnej wiedzy matematycznej. Teza ta była słuszna w latach, kiedy rozwiązanie
takich zadań wymagało samodzielnego opracowania i uruchamiania dedykowanych programó w komputerowych. Obecnie, dostępna jest ogromna iloś ć bezpłatnych i komercyjnych uniwersalnych aplikacji, zapewniających nadzwyczaj proste
komponowanie procedur poszukiwania rozwiązań zadań optymalizacji. Celowo
uż yto tutaj słowa komponowanie, bowiem najczęś ciej poszukiwanie rozwiązania
nie wymaga napisania chociaż by jednego wiersza programu i zazwyczaj ogranicza
się do przypisywania odpowiednich funkcji do grupy wybranych komó rek tabeli.
Druga błędna teza zakłada, ż e w małych rodzinnych firmach i gospodarstwach
rolnych objętoś ć przetwarzanych danych oraz złoż onoś ć procesu decyzyjnego są
na tyle znikome, ż e zastosowanie w nich metod optymalizacji jest zbędne. Ró wnież
i to twierdzenie jest od podstaw niepoprawne. Optymalizacja wykonywana metodami formalnymi pozwala uwzględnić powiązania pomiędzy wieloma czynnikami
wpływającymi na koń cową efektywnoś ć, co przy zastosowaniu metod intuicyjnych
jest absolutnie niemoż liwe.
Dotąd, jednym z najważ niejszych wymagań stawianych przed autorami rozdziałó w było doś wiadczenie praktyczne w opisywanym przez nich obszarze. Ró wnież
w bież ącym numerze, każ dy z rozdziałó w prezentuje rzeczywiste zadanie, któ rego
rozwiązanie znajduje się w obszarze potrzeb i zainteresowań przemysłu, rolnictwa
lub administracji. Zachęcamy wszystkich zaciekawionych opisywanymi projektami
do kontaktu z autorami, w celu poszukiwania obopó lnie korzystnych form wspó łpracy, mającej na celu lepsze dostosowanie prowadzonych badań do potrzeb sfery
produkcji i usług oraz do dzielenia się podobnymi doś wiadczeniami.
Podobnie jak wszystkie poprzednie tomy Innowacyjnej gminy, niniejszy jest w
pełni bezpłatny i moż na go odnaleź ć w większoś ci bibliotek cyfrowych
Mirosław Hajder

ROZDZIAŁ 1
Komponenty procesu projektowania obiektów i systemów
technicznych
Mirosław HAJDER♠, Piotr HAJDER⧫, Tomasz BARTCZAK♠

♠Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
⧫Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
{Miroslaw.Hajder, Piootr.Hajder, TBartczak10}@gmail.com

Streszczenie

W rozdziale autorzy analizują procedurę projektowania złożonych systemów technicznych, koncentrując się na teleinformatycznych komponentach infrastruktury krytycznej. Rozpoczyna się on od zdefiniowania
projektowania jako procesu, porównania różnych jego określeń oraz
przedstawienia celowości wykorzystania w nim metod formalnych. Dalej, składniki procesu projektowania przypisano do faz cyklu życia oraz
stadiów i etapów projektowania, przeanalizowano ich wzajemne relacje. Szczegółowo przeanalizowano modelowanie jako element procesu
projektowania, zaproponowano klasyfikacje modeli oraz metod modelowania. Dalej, usystematyzowano wykorzystywane w trakcie projektowania teleinformatyczne komponenty infrastruktury krytycznej. W podsumowaniu zaprezentowano wyniki badań, dotyczących samodzielnej
analizy efektywności rozwiązań projektowych i biznesowych w mikroprzedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych oraz samorządach lokalnych. Rozdział adresowany jest do osób zajmujących się zarządzaniem
procedurami inwestycyjnym oraz podejmowaniem decyzji o charakterze
biznesowym.

1. Wstęp
W naszym bezpoś rednim otoczeniu funkcjonuje ogromna liczba ró ż norodnych
obiektó w będących systemami złoż onymi. Częś ć z nich, tzw. systemy ekologiczne,
jest produktem długotrwałej ewolucji ś rodowiska naturalnego, pozostałe zaś ,
okreś lane jako systemy techniczne, powstały dla zaspokojenia potrzeb wspó łczesnej cywilizacji. Analiza systemó w ekologicznych wykracza poza obszar tematyczny rozdziału, obejmujący analizę i syntezę obiektó w stworzonych ręką człowieka [1], [2], [3], któ rymi są złoż one systemy techniczne.
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Systemy techniczne to rezultat ś wiadomych i uporządkowanych działań , któ rych
jednym z początkowych etapó w jest projektowanie. Projektowaniem nazywamy
ukierunkowany proces twó rczy, mający na celu przygotowanie opisu obiektu lub
systemu. Aby osiągnąć najlepsze efekty, podejmując decyzje projektowe, należ y rozumnie ograniczać rolę intuicji. Podstawą wspó łczesnego procesu projektowania
powinna być formalizacja, któ rą nazywamy ś cisłe i bezwzględne przestrzeganie
wymogó w, okreś lonej ustalonymi normami procedury działania. To właś nie dzięki
formalizacji, z projektowania eliminujemy subiektywizm – szkodliwą pochodną intuicji. Formalizacja jest ró wnież podstawą szerokiego wykorzystania komputerowych technologii projektowania. Dzięki nim moż liwe stało się zwiększenie liczby
parametró w i charakterystyk opisujących obiekty, analiza szerszego obszaru alternatywnych rozwiązań , a takż e poprawa jakoś ci samego projektu oraz przyspieszenie jego przygotowania.
Zainteresowanie autoró w teorią projektowania wynika ze znikomego wykorzystania jej metod przez samorządy lokalne, mikroprzedsiębiorstwa oraz gospodarstwa rolne. Niestety, wś ró d ww. podmiotó w, samodzielne planowanie przedsięwzięć biznesowych, a takż e tworzenie nowych systemó w i obiektó w technicznych
opiera się praktycznie wyłącznie na metodach intuicyjnych. Skutkiem tego są:
zwiększone ryzyko prowadzenia działalnoś ci biznesowej, niska efektywnoś ć wykorzystywanych rozwiązań technicznych, zwiększone koszty ich budowy i eksploatacji. Wyniki badań , zaprezentowane w monografii pokazują, ż e właś ciciele niewielkich, prywatnych podmiotó w gospodarczych są skłonni samodzielnie weryfikować jakoś ć rozwiązań , oferowanych przez wynajętych projektantó w i doradcó w, nawet jeż eli miałoby się to wiązać z dodatkowymi kosztami. W przypadku samorządó w dominuje przekonanie, ż e powyż sze prace są bezsprzecznie celowe, jednak
niezbędne czynnoś ci powinny być zlecane niezależ nym podmiotom zewnętrznym.
Przytoczone w kolejnych rozdziałach wyniki utwierdzają nas w przekonaniu, ż e należ y poszerzać wiedzę o projektowaniu, w szczegó lnoś ci wś ró d osó b zatwierdzających projekty i plany biznesowe.
Oczekujemy, ż e skutkiem lektury rozdziału będzie poprawa konkurencyjnoś ci
mikroprzedsiębiorstw, gospodarstw oraz samorządó w najniż szego szczebla, bazująca na zastosowaniu ogó lnodostępnych narzędzi wspomagających podejmowanie
trafnych decyzji biznesowych i projektowych.

2. Definicje procesu projektowania

Obecnie, trudno wskazać jedną uniwersalną definicję projektowania. Każ de z funkcjonujących okreś leń ś ciś le wiąż e się z konkretnym obszarem: jedne z definicji odzwierciedlają kolejnoś ć działań , inne zaś akcentują wymagania jakoś ciowe i iloś ciowe, stawiane przed projektowanym obiektem lub systemem. Projektowanie
moż e obejmować tworzenia nowego, jak i modernizację istniejącego obiektu lub
systemu, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez uż ytkownikó w technologie
lub usługi ś wiadczone z jego zastosowaniem. Potocznie, projektowanie definiuje
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się jako skoń czony ciąg powiązanych ze sobą relacjami krokó w (czynnoś ci), prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu, któ rym jest przygotowanie opisu
obiektu spełniającego zdefiniowane wymagania [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10].
Pojęcie projektowania szczegó łowo opisują międzynarodowe standardy oraz ich
polskie odpowiedniki. Zgodnie z normą ISO 24765, projektowanie to proces okreś lenia architektury, komponentó w, interfejsó w i innych charakterystyk systemu
lub jego częś ci. Wynikiem wykonanych prac jest projekt będący jednolitym zbiorem modeli, właś ciwoś ci lub parametró w opisanych w postaci nadającej się do
praktycznej realizacji. Powyż sze definicje, w ró wnym stopniu odnoszą się do każ dego z moż liwych wariantó w projektowania, od tworzenia nowych obiektó w,
przez projektowanie rozbudowy istniejących, po ich kompleksową modernizację.
W znanych definicjach zakłada się, ż e celem projektowania jest opracowanie
szczegó łowego opisu systemu. Czym zatem jest system, jak moż na go opisać ? Zgodnie z encyklopedyczną definicją, systemem nazywamy zbió r elementó w z okreś lonymi powiązaniami i relacjami, posiadający całoś ciowy charakter. Już prosta analiza definiuje podstawowe właś ciwoś ci systemó w, któ rymi są: integralnoś ć;
względna izolacja od otoczenia; istnienie ograniczonych powiązań ze ś rodowiskiem
zewnętrznym; fragmentacja struktury z wyraź nymi powiązaniami pomiędzy częś ciami; podporządkowanie organizacji systemu okreś lonemu celowi. Z punktu widzenia teorii projektowania, system moż na zdefiniować ró wnież jako ś rodek osiągnięcia stawianych celó w. Definicja ta jest szczegó lnie przydatna w przypadku analizy ekonomicznej obiektó w lub systemó w [1], [2].
Otaczającą nas rzeczywistoś ć należ y traktować jako zbió r stale rozwijających się
systemó w i tworzących je podsystemó w. Choć złoż onoś ć analizy tych stworzonych
ręką człowieka jest wielokrotnie niż sza od większoś ci systemó w naturalnych, to
systemy techniczne stają się coraz bardziej skomplikowane. Tworzące je podsystemy, powiązane są za pomocą rozbudowanych procesó w wspó łdziałania, w szczegó lnoś ci wymiany energii, materii i informacji. Z punktu widzenia wzajemnych relacji podsystemó w, systemy moż na sklasyfikować na powiązane sieciowo lub hierarchicznie. Chociaż większoś ć systemó w moż e być opisana za pomocą jednej z powyż szych organizacji, z punktu widzenia teorii projektowania szczegó lnie interesującym jest drugi typ relacji. Hierarchicznym nazywać będziemy system złoż ony
ze zbioru wertykalnie powiązanych podsystemó w, przy czym w klasycznej postaci
każ dy z nich przejawia wpływ wyłącznie na sąsiednie warstwy.
Systemy hierarchiczne, podobnie jak wszystkie inne typy systemó w, zbudowanych w oparciu o powiązane ze sobą podsystemy, odnosimy do grupy systemów
złożonych [1], [2], [3]. Dzięki zjawisku synergii, zbió r powiązanych ze sobą podsystemó w uzyskuje nowe właś ciwoś ci, któ rymi nie dysponują indywidualnie tworzące go elementy. Podobnie jak klasyczne systemy, systemy złoż one posiadają następujące cechy: tworzy je znaczna iloś ć powiązanych i oddziałujących na siebie
komponentó w; prezentuje je złoż ony formalny opis; opisuje rozmyte okreś lenie
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systemowych funkcji celu działania; charakteryzuje synergiczność – system jako całoś ć posiada właś ciwoś ci, któ rymi nie dysponuje ż aden z jego elementó w; są one
podatne na oddziaływanie wielu, w szczegó lnoś ci losowych czynnikó w zewnętrznych; wykorzystują człowieka do komunikacji pomiędzy komponentami systemu
oraz między systemem, a jego otoczeniem [1], [2], [11]. Z pozoru oczywistą wydaje
się teza, ż e pracochłonnoś ć projektowania systemó w złoż onych jest wielomianową
funkcją iloś ci komponentó w oraz skomplikowania wykorzystywanych połączeń .
Jednak zwiększenie skali obiektu nie musi powodować wielomianowego wzrostu
pracochłonnoś ci jego projektowania, czego najlepszym przykładem jest tworzenie
systemó w hierarchicznych.
Klasyczną organizację systemu hierarchicznego przedstawiono na rys. 1.a. Składa
się on ze zbioru podsystemó w zorganizowanych w poziomy, każ dy z któ rych moż e
posiadać własny opis zachowania w prywatnej przestrzeni zmiennych i parametró w.
Podsystem wyż szego poziomu koordynuje działanie podsystemu poziomu niż szego,
co w teorii systemó w hierarchicznych nazywamy ingerencją [12]. W większoś ci systemó w tej klasy poprawne funkcjonowanie wymaga nie tylko interwencji ukierunkowanej do dołu hierarchii, ale ró wnież reakcji skierowanej odwrotnie, co wykonywane jest za pomocą sprzęż enia zwrotnego.
a.

b.

Wielowarstwowy system
hierarchiczny
Podsystem n-tego
Wy
We
poziomu

Stratyfikowany system
teleinformatyczny
Strata 3
Poziom zarządzania
usługami

Ingerencja

We

Ingerencja

Sprzężenie
zwrotne

Sprzężenie
zwrotne

Ingerencja

Sprzężenie
zwrotne

Podsystem n-1-go
poziomu

Wy

Podsystem 1-go
poziomu

Wy

Ingerencja

We

Sprzężenie
zwrotne

Strata 2
Poziom transportowy

We

Strata 1
Poziom sieci dostępu

Wy

Rys. 1. Graficzna ilustracja systemó w hierarchicznych: a. Wielowarstwowy system
hierachiczny; b. Stratowa reprezentacja rozległego systemu teleinformatycznego

Klasyczna teoria systemó w hierarchicznych wyró ż nia trzy rodzaje poziomó w
hierarchii: straty, warstwy i eszelony [12]. W hierarchiach stratyfikowanych, każ da
ze strat opisywana jest za pomocą zbioru modeli, z punktu widzenia wymaganego
poziomu abstrakcji, odpowiadających okreś lonemu zachowaniu opisywanego systemu. Na rys. 1.b rozległy system teleinformacyjny został przedstawiony jako spełniający powyż sze wymagania, tró jpoziomowy system stratyfikowany.

Komponenty procesu projektowania obiektów i systemów …

13

W hierarchiach warstwowych zakłada się, ż e złoż one algorytmy funkcjonowania
moż na przedstawić w formie powiązanych sekwencyjnie, prostszych podproblemó w, któ rych kompleksowe rozwiązanie jest jednocześ nie rozwiązaniem kompletnego problemu ź ró dłowego. W hierarchiach tego typu każ dy ze wspó łdziałających
podsystemó w powinien być dokładnie wydzielony z całoś ci systemu [12]. W hierarchiach eszelonowych poszczegó lne poziomy, reprezentujące fragmenty opisu
systemu, złoż one ze zbioru wydzielonych, wspó łdziałających ze sobą komponentó w, są rozmieszczane w hierarchii tak, ż e okreś lone elementy są sterowane za pomocą innych komponentó w, nazywanych elementami zarządzającymi [11].
Projektowanie systemó w hierarchicznych jako całoś ci jest trudne w realizacji.
Charakteryzuje je znaczna liczba zmiennych i parametró w, pokaź na iloś ć krzyż owych powiązań , a takż e skomplikowanie modeli matematycznych, opisujących
procesy interakcji. Jednym z rozwiązań problemu złoż onoś ci jest wykorzystanie
hierarchicznoś ci struktury poprzez autonomiczne projektowanie podsystemó w
oraz ich hierarchicznych powiązań . Aby synteza taka była moż liwa, konieczne jest
spełnienie kilku podstawowych warunkó w. Po pierwsze, każ dy z podsystemó w powinien realizować jedną jedyną funkcję, któ ra musi być jasna i zrozumiała, bez
względu na jej skomplikowanie. Po drugie, połączenie pomiędzy podsystemami
powinno występować tylko w przypadku istnienia powiązań pomiędzy ich funkcjami i musi być maksymalnie proste.
Podział systemu złoż onego na straty, warstwy lub eszelony, nazywamy jego dekompozycją. Najczęś ciej, dekompozycja złoż onych systemó w hierarchicznych
grupuje podsystemy w warstwach, nazywanych takż e poziomami. Iloś ć poziomó w i podsystemó w mogą się ró ż nić , jednak podsystemy bezpoś rednio wchodzące w ró ż ne warstwy powinny wypełniać pełny zakres przewidzianych tam
działań . Moż liwa jest takż e pełna rozłącznoś ć funkcjonalna poszczegó lnych podsystemó w, tj. każ dy z nich jest wykorzystywany jednokrotnie.
Dekompozycja systemó w moż e być doskonałym sposobem zmniejszenia złoż onoś ci projektowania. Jeż eli w jej rezultacie powiązane ró wnorzędnie mniejsze elementy zastąpimy zestawem powtarzających się podsystemó w, procedura projektowania całoś ci moż e się uproś cić . Wykorzystując specyficzne właś ciwoś ci systemó w hierarchicznych, moż na zapewnić liniowy, a nie wykładniczy wzrost złoż onoś ci projektowania w funkcji rozmiaru systemu. Zauważ my jednak, ż e projektowanie systemó w hierarchicznych budzi istotne wątpliwoś ci. Teoretycznie, hierarchicznoś ć systemu złoż onego powoduje wzrost złoż onoś ci wzajemnych powiązań
pomiędzy komponentami, jak ró wnież iloś ci opisujących go parametró w i charakterystyk. Zazwyczaj, konsekwencją tego są nieakceptowalne złoż onoś ci: pamięciowa i czasowa procesu projektowania. Po drugie, wykorzystując metody teorii
systemó w hierarchicznych [11], [12], [13], projektowanie moż na podzielić na
względnie niezależ ne etapy wydzielając w nim fragmenty z akceptowalnym poziomem złoż onoś ci. Przykładowo, projektując hierarchiczną sieć komputerową, etapy
tworzenia rdzenia sieci i sieci dostępowych rozpatrywane są, jako dwa niezależ ne
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procesy projektowe. Niestety, podział zadania na etapy pogarsza jakoś ć projektu –
tworzone rozwiązania są często nieoptymalne, wzrasta ró wnież prawdopodobień stwo wystąpienia błędu [1], [14]. Pomijając wysoką złoż onoś ć, projektowanie jednoetapowe zapewnia uzyskanie optymalnych rozwiązań , odpowiadających rosnącym oczekiwaniom uż ytkownikó w. Wymaga ono jednak wykorzystania nowych,
często niedostępnych metod i ś rodkó w modelowania matematycznego i technik
przetwarzania komputerowego.
Najczęś ciej, projektowanie bazuje na metodach będących zestawem zasad tworzenia zbioru elementó w systemu i łączenia ich relacjami. Nie istnieje jedna uniwersalna metoda, stosowana do projektowania wszelkich obiektó w, a projektowanie tych samych systemó w moż e odbywać się na bazie szerokiego asortymentu
metod, ró ż niących się wykorzystywanymi technikami analizy i syntezy [15], [16],
[17], [18]. Projektowanie to ró wnież proces wielokrokowy, na każ dym z krokó w
któ rego wykorzystywane są ró ż ne metody. Moż liwą, aczkolwiek rzadszą, jest ró wnież sytuacja, kiedy te same metody stosowane są na ró ż nych krokach procedury
projektowej.

3. Fazy, stadia i etapy życia obiektu lub systemu

Dyscypliną naukową, szeroko wykorzystywaną przy syntezie i analizie nowych
obiektó w i systemó w, jest metodologia badań naukowych. Z jej punktu widzenia,
dowolny obiekt moż e znajdować się na ró ż nych fazach cyklu ż ycia oraz stadiach
i etapach projektowania. Klasyfikacja tych spoś ró d nich, któ re powiązane są bezpoś rednio z interesującym nas projektowaniem, została pokazana na rys. 2.
FAZY
STADIA
ETAPY
Koncepcyjne

Faza projektowania

Modelowania
Konstruowania

Faza technologiczna
Faza refleksyjna

Wyszukanie sprzeczności
Definiowanie problemu
Określenie problematyki
Określenie celu
Wybór kryteriów
Budowa modeli
Optymalizacja
Decyzje projektowe
Dekompozycja
Agregacja
Badanie warunków
Tworzenie programu
Tworzenie dokumentacji wykonawczej
obiektu

Przygotowania
technicznego
Praktyczna realizacja zaprojektowanego obiektu
Poró wnanie i ocena obiektu

Rys. 2. Fazy, stadia i etapy ż ycia obiektu
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Dla potrzeb niniejszego rozdziału, bazując na metodologii badań naukowych,
zmodyfikujemy klasyczne rozumienie cyklu ż ycia. W miejsce tradycyjnych etapó w,
wyró ż nimy trzy podstawowe fazy: projektowania, technologiczną oraz refleksyjną.
W trakcie fazy projektowania, tworzony jest jednoznaczny opis obiektu, wykorzystywany dalej, w fazie technologicznej, do jego fizycznej realizacji. Stosowana do
tego dokumentacja wykonawcza opisuje zastosowanie ró ż norodnych technologii
dostępnych inwestorowi.
Interesująca nas faza projektowania rozbita została na cztery stadia: koncepcyjne, modelowania, konstruowania i przygotowania technicznego, stopniowo
uszczegó ławiające projektowany obiekt lub system. Zgodnie z rys. 2, fazę projektowania rozpoczyna etap wyszukiwania sprzeczności, należ ący do stadium koncepcyjnego danej fazy. W jego trakcie, w analizowanym obszarze, wyszukiwane są
sprzecznoś ci w działalnoś ci praktycznej. W szczegó lnoś ci okreś la się przeszkody,
utrudniające uzyskanie oczekiwanych rezultató w działalnoś ci stosując do tego metody analizy systemowej, pozwalające wykryć nie jedną, a całą grupę sprzecznoś ci
oraz powiązań pomiędzy nimi. Jak pokazują wyniki wieloletnich analiz ró ż nych badaczy, sprzecznoś ci należ y poszukiwać we wszystkich aspektach funkcjonowania
obiektu lub systemu, nawet tych najmniej prawdopodobnych [1], [17]. Problemy
pojawiające się na tym stadium projektowania zilustrujemy przykładem dotyczącym sieci komputerowej. Jako bazę sprzętową takich systemó w projektanci chętnie wykorzystują urządzenia firmy Cisco. Analiza konkurencyjnych rozwiązań takich producentó w jak: 3Com, DLink, Microtek i in. pokazuje daleko idącą zbież noś ć parametró w funkcjonalnych i charakterystyk uż ytkowych oferowanego
sprzętu, w szczegó lnoś ci w przypadku urządzeń niż szej klasy. Chociaż cena urządzeń Cisco jest 2-3 krotnie wyż sza niż dostępnych analogó w, projektanci wykorzystują je chętniej niż produkty konkurencyjnych firm. Analiza wskazuje dwa powszechnie znane powody takiego postępowania. Po pierwsze, Cisco posiada największą sieć kształcenia w obszarze technologii teleinformatycznych. Szkolenie
uż ytkownikó w rozpoczyna się już w gimnazjach, kontynuowane jest w szkołach
ś rednich, uczelniach wyż szych oraz komercyjnych centrach szkoleniowych. Po drugie, Cisco jako jedna z niewielu firm oferuje pełen zakres sprzętu i technologii, na
bazie któ rych moż na rozwiązać praktycznie każ de zadanie, pojawiające się w obszarze teleinformatyki.
Na kolejnym etapie (definiowanie problemu) stadium koncepcyjnego fazy projektowania, ze zbioru wykrytych sprzecznoś ci należ y wybrać jedną, najważ niejszą,
tworzącą tzw. sytuację kluczową. Okreś lają ją sprzecznoś ci, któ rych istnienie zostało już udowodnione i zaakceptowane, lecz pó ki co nie są znane sposoby likwidacji bądź minimalizacji ich wpływu. Kolejnym etapem procedury z rys. 2 jest określenie problematyki. W analizie systemowej, problematyka to zbió r zagadnień nierozerwalnie związanych z podlegającym rozwiązaniu problemem. W działaniach
praktycznych, koniecznoś ć okreś lenia problematyki wynika ze złoż onoś ci projektowanych obiektó w i systemó w, któ re zazwyczaj składają się z wielu komponentó w lub podsystemó w. W procesie projektowania konieczne jest uwzględnienie
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wszystkich dyscyplin naukowych, zaangaż owanych w funkcjonowanie tworzonego
systemu. Potrzeba okreś lenia problematyki, to ró wnież konsekwencja interdyscyplinarnoś ci prac projektowych. Zauważ my, ż e każ dy projektant korzysta w swojej
pracy z szeregu dyscyplin pokrewnych wchodząc w ten sposó b w wiedzę i interesy
innych grup społecznych. Klasyfikując uczestnikó w projektowania, moż emy wś ró d
nich wyró ż nić : osoby bezpoś rednio zaangaż owane w proces projektowania (kierownicy działó w, wykonawcy i odbiorcy zaangaż owani w projekt), w szczegó lnoś ci
odpowiedzialne za podejmowanie decyzji; bezpoś rednich wykonawcó w (analitycy,
projektanci, programiś ci, testerzy), któ rych działania są niezbędne do praktycznego rozwiązania zadań projektowych; aktywnych odbiorcó w, w przyszłoś ci wykorzystujących efekty projektu i zgłaszających uwagi do jego realizacji; pasywnych odbiorcó w zachowujących się biernie w trakcie realizacji zadania projektowego, a w przyszłoś ci będących konsumentami rezultató w prac projektowych;
uż ytkownikó w z negatywnym nastawieniem do projektu, przejawiających jawną
lub ukrytą wrogoś ć do realizowanego zadania. W powyż szej klasyfikacji moż na
uwzględnić ró wnież osoby w ż aden sposó b niepowiązane z realizowanym projektem, mogące z powodó w ambicjonalnych wspierać lub utrudniać jego realizację. Z wieloletnich doś wiadczeń autoró w wynika, ż e najliczniejszą grupę zawsze
tworzą przeciwnicy projektu. Nagminnie zdarza się, ż e przytaczane przez nich argumenty nie mają ż adnego uzasadnienia w praktyce.
Okreś lając problematykę (kolejny etap stadium koncepcyjnego), mamy do czynienia z zadaniem grupowego podejmowania decyzji – każ dy z członkó w zespołu
projektowego moż e mieć własny stosunek do konkretnego sposobu rozwiązania
zadania. Zauważ my, ż e rozwiązanie każ dego z analizowanych w procesie projektowania problemó w moż e wiązać się z rozwiązaniem istniejących i/lub pojawieniem
się nowych problemó w. W takim przypadku, wypracowanie wspó lnego stanowiska wszystkich członkó w zespołu moż e okazać się bardzo trudne.
Kolejnym etapem stadium koncepcyjnego jest określenie celu projektowania. Cel
wybierany jest na podstawie zdefiniowanego problemu oraz problematyki i w potocznym rozumieniu sprowadza się do okreś lenia sposobó w rozwiązania tego
pierwszego. Etap ten jest uważ any za jeden z najważ niejszych w całej fazie projektowania, m. in. dlatego ż e pozostałe etapy bazują właś nie na nim. W ograniczonym
sensie, okreś lanie problemu i celu są do siebie zbliż one. W pierwszym przypadku,
okreś lamy niesatysfakcjonujące nas elementy rzeczywistoś ci, w drugim zaś opisujemy nasze wyobraż enie o niej. Okreś lenie celu jest zadaniem, któ rego pełna formalizacja jest bardzo trudna, wręcz niemoż liwa. Zazwyczaj jest ono połączeniem
logiki i intuicji, co z uwagi na brak powiązania pomiędzy logicznym i intuicyjnym
rozwiązaniem problemu czyni z etapu wyjątkowo złoż one zadanie.
Stadium koncepcyjne koń czy etap wyboru kryterió w. W działalnoś ci praktycznej
i naukowej dobó r kryterió w jest jedną z najbardziej złoż onych prac, wykonywanych w procesie rozwiązania zadań projektowych. Na danym etapie ma miejsce
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przejś cie od celó w do kryterió w projektowania, któ re należ y rozpatrywać jako iloś ciowe modele jakoś ciowych celó w. Kryteria powinny maksymalnie odwzorowywać cele i być zbież ne z nimi. Z drugiej jednak strony, kryteria projektowania nie
mogą powielać celó w, bowiem są one szacowane w odmienny sposó b: cele podlegają wyłącznie wyszczegó lnieniu, z kolei kryteria powinny być wyraż one z uż yciem
konkretnej skali pomiarowej. Skutki błędnego wyboru kryterió w są trudne do
przeszacowania. SŚ wietnym tego przykładem moż e posłuż yć sposó b wynagradzania straż akó w stosowany w Chicago w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Zgodnie z nim, wynagrodzenie zależ ało od liczby gaszonych poż aró w, co spowodowało
ż e straż acy sami wzniecali poż ary, aby następnie je ugasić [2].
W pewnym uproszczeniu, kryteria odwzorowują obowiązujące systemy wartoś ci. Istnieje jednak wiele ró ż norodnych, wykorzystywanych jednocześ nie systemó w. Zazwyczaj odzwierciedlają one na tyle ró ż ne aspekty funkcjonowania, ż e ich
poró wnanie czy zamiana są niemoż liwe. Dlatego, dla większoś ci rozwiązywanych
zadań praktycznych dopiero jednoczesne wykorzystanie kilku kryterió w pozwala
poprawnie opisać cel projektowania. Oczywiś cie, nie moż na wykluczyć , ż e dla pewnych szczegó lnych obiektó w lub systemó w cel wystarczy ocenić za pomocą jednego kryterium, jednak sytuacja taka jest niezmiernie rzadka. W celu ilustracji tego
problemu rozważ my przykład systemu wynagradzania nauczycieli. W ramach poszczegó lnych stopni awansu zawodowego, jedynym kryterium wynagradzania jest
liczba przeprowadzonych godzin lekcyjnych. Kryterium to, w jakikolwiek sposó b
nie uwzględnia jakoś ci kształcenia i wychowania, podobnie jak wysokoś ć dotacji
oś wiatowej czy iloś ć ucznió w w klasie. Bezsprzecznie, system taki powinien być
wielokryterialny, jednak moż na się spodziewać , ż e i taki nie zadowoli wszystkich
zainteresowanych. Innym przykładem systemu, dla któ rego dobó r kryterió w jest
wyjątkowo skomplikowany, jest sposó b przyjęcia absolwentó w szkó ł ponadgimnazjalnych na studia wyż sze. Obecnie, bazuje on na wynikach egzaminu maturalnego.
Nikt zapewne nie ma wątpliwoś ci, ż e system ten nie zapewnia wyboru spoś ró d
kandydató w osó b, któ re w przyszłoś ci będą najlepszymi specjalistami w danym
obszarze. Moż na zaryzykować stwierdzenie, ż e na obecnym poziomie wiedzy i dostępnych moż liwoś ciach organizacyjnych, problem ten jest praktycznie nierozwiązywalny.
Finalnym produktem stadium koncepcyjnego jest zadanie techniczne, jednoznacznie opisujące cele i kryteria projektowania. Stadium koncepcyjne moż e być
wykonywane samodzielnie przez inwestora, moż e być ró wnież zlecone specjalistycznej firmie. W obu przypadkach, zalety i wady takiego rozwiązania są nader
oczywiste. Wykorzystanie firmy zewnętrznej gwarantuje powiew świeżości w podejś ciu do rozwiązania zadania projektowego, prawdopodobne jest jednak nieuwzględnienie wybranych specyficznych wymagań uż ytkownika, któ rych realizacja opera się na zastosowaniu rozwiązań charakterystycznych dla branż y. Z kolei,
samodzielne przygotowanie jest zazwyczaj bardzo zachowawcze i często prowadzi
do powielenia błędó w, charakterystycznych dla poprzedniego rozwiązania zadania
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projektowego. Zdaniem autoró w, celowym jest zlecenie prac projektowych podmiotowi zewnętrznemu z samodzielną, dogłębną analizą efektywnoś ci zaproponowanych rozwiązań .
Zgodnie z podejś ciem z rys. 2, kolejnym stadium fazy projektowania jest modelowanie, w któ rym wyró ż niamy trzy etapy: budowa modeli, optymalizacja oraz podejmowania decyzji projektowych. Zgodnie z encyklopedyczną definicją modelowanie to metoda badania obiektó w za pomocą budowy i analizy ich modeli. W modelowaniu podstawą badania obiektu jest model, będący swoistą kopią bazowego
obiektu. W większoś ci przypadkó w, model posiada inną przyrodę niż modelowany
obiekt. Przykładowo, modelem zjawisk zachodzących w sieci zasilającej moż e być
układ ró wnań ró ż niczkowo-całkowych, będący w istocie ich matematycznym opisem.
Modelowanie w procesie projektowania posiada trzy podstawowe funkcje: opisową, prognostyczną oraz normatywną. Funkcja opisowa ma na celu wyjaś nienie
obserwowanych realnych zjawisk, odpowiadających na pytania związane z funkcjonowaniem obiektu lub systemu. W ten sposó b modele stają się elementami odwzorowania teorii naukowych i moż na przypisywać im element poznawczy. Funkcja prognostyczna zapewnia przewidywanie przyszłych właś ciwoś ci i stanó w modelowanych obiektó w lub systemó w. Dzięki temu, udaje się przedłuż yć ich czas ż ycia, a takż e optymalizować koszty ich modernizacji. Projektowanie powinno
uwzględniać nie tylko uwarunkowania o charakterze ekonomiczno-technicznym,
ale ró wnież normatywnym. Oznacza to, ż e procedura projektowania powinna dodatkowo respektować punkt widzenia podmiotu zlecającego, wyraż ający się jego
interesami i preferencjami. Za spełnienie powyż szych wymagań odpowiada m. in.
normatywna funkcja procesu modelowania.
Podstawą omawianych procesó w jest model. Zgodnie z definicją encyklopedyczną, modelem nazywamy system, któ rego analiza jest ś rodkiem uzyskania informacji o innym systemie. W języku potocznym, modelem okreś lamy reprezentację pewnego rzeczywistego procesu, urządzenia lub koncepcji, któ ra jest traktowana jako wirtualna reprezentacja rzeczywistego podmiotu, któ ra została stworzona za pomocą przeznaczonych specjalnie do tego celu narzędzi. Aby okreś lić
właś ciwoś ci, któ rymi powinien charakteryzować się model, przeanalizujmy relacje
pomiędzy uczestnikami procesu modelowania, któ rymi są: model, badany obiekt,
fragment technosfery, w któ rym funkcjonuje rzeczywisty obiekt oraz podmiot tworzący bądź wykorzystujący model do własnych celó w. Relacje pomiędzy technosferą, ś rodowiskiem, podmiotem i modelem zostały przedstawione na rys. 3. Podstawową cechą każ dego modelu, okreś lającą relacje pomiędzy nim a opisywanym
przez niego obiektem jest adekwatnoś ć, któ ra odzwierciedla stopień odwzorowania obiektu przez model. Adekwatny model jest zawsze wystarczająco kompletny,
dokładny i prawdziwy. Kluczem powyż szych rozważ ań jest słowo wystarczająco.
Jednym z celó w przyś wiecających modelowaniu jest uzyskanie wiedzy o rzeczywistym obiekcie lub systemie w kró tkim czasie i po niskich kosztach. W skrajnym
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przypadku, moż na wyobrazić sobie sytuację, ż e wysoka adekwatnoś ć modelu zapewni pełną zgodnoś ć modelu i rzeczywistego obiektu, jednak koszty procesu modelowania będą poró wnywalne z kosztami jego realizacji, co wyklucza celowoś ć
modelowania. Modele, w swej istocie zakładają potrzebę pewnego przybliż enia odwzorowania rzeczywistoś ci, gwarantującego znacznie niż sze koszty modelowania
niż fizycznej realizacji. Tak więc, poziom adekwatnoś ci moż e być okreś lany stopniem uproszczenia procesu modelowania względem fizycznej realizacji obiektu.
Model obiektu lub systemu
Prostota

Spójność Technosfera
Środowisko funkcjonowania
Podmiot

Adekwatność

Obiekt

Rys. 3. Relacje pomiędzy elementami procesu modelowania i stawiane wymagania

Drugim, istotnym wymaganiem, stawianym przed modelami, jest ich prostota.
Wiąż e ona model z tworzącym i wykorzystującym go podmiotem oraz okreś la przejrzystoś ć zawartego w modelu opisu mechanizmu funkcjonowania obiektu lub systemu. W procesie modelowania, na bazie zdefiniowanych wcześ niej metod i ś rodkó w, w oparciu o właś ciwoś ci modelu okreś la się interesujące nas charakterystyki
rzeczywistego obiektu. Zazwyczaj, prosty model oferuje nie tylko przejrzystoś ć
opisu, ale ró wnież łatwoś ć jego rozwiązania. Jednak jego prostota, nie zawsze gwarantuje łatwoś ć okreś lenia charakterystyk rzeczywistego obiektu. Przykładowo,
opis zjawisk zachodzących w obiekcie za pomocą układó w ró wnań ró ż niczkowych
moż e być stosunkowo prosty, co jednak nie oznacza, ż e poszukiwanie ich rozwiązania będzie łatwe.
Każ dy model, podobnie jak opisywany przez niego obiekt bądź system, funkcjonuje w okreś lonej częś ci technosfery. W obu przypadkach, występujące relacje
mają charakter dwustronny, co oznacza, ż e na funkcjonowanie obiektu jak i modelu
przejawiają wpływ na zjawiska zachodzące w technosferze. Ma miejsce takż e oddziaływanie odwrotne: obiekt i model wpływają na technosferę, modyfikując ją realnie bądź wirtualnie. Prawdziwa jest zatem teza, ż e relacje pomiędzy modelem
i ś rodowiskiem mają charakter dwustronny. Odbywają się one za pomocą tzw. punktów styku, któ rych przykładami mogą posłuż yć : w systemach monitoringu ś rodowiska – sensory pomiarowe; w systemach bankowych – bankomaty i komputery uż ytkownikó w korzystających z e-bankowoś ci itp. Z punktu widzenia liczby i asortymentu punktó w styku z technosferą, realne systemy istotnie ró ż nią się od modeli.
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O ile w pierwszym przypadku ich liczba i asortyment wynikają z realnych warunkó w
eksploatacji, to w przypadku modelu ich iloś ć i rodzaje podlegają minimalizacji. Wynika to z dwó ch podstawowych uwarunkowań : po pierwsze, nie każ dy z punktó w
styku przejawia istotny wpływ na adekwatnoś ć modelu; po drugie: zwiększenie ich
liczby ogranicza prostotę i przyczynia się do wzrostu nakładó w niezbędnych w procesie modelowania.
Znanych jest wiele ró ż norodnych klasyfikacji modeli, uwzględniających ró ż norakie kryteria podziału. Przykładową dwupoziomową klasyfikację hierarchiczną
przedstawiono na rys. 4.
Modele

Obszar
wykorzystania

Czynnik czasu

Naukowotechniczne

Dynamiczne

Ekonomia

Teorii gier

Inne

Fizyka

Dydaktyczne

Doświadczalne

Imitacyjne

Statyczne

Historia

Specjalne

Strukturalne

Obszar wiedzy
Biologia

Chemia

Słowne

Logiczne

Rys. 4. Ogó lna klasyfikacja modeli

Sposób
prezentacji

Materialny

Informacyjny

Werbalny
Znakowy

Geometryczne

Matematyczne

Jako bazowe, zastosowano tutaj podziały modeli względem: obszaru wykorzystania, czasu, obszaru wiedzy oraz sposobu prezentacji. Czytelnicy monografii najszerzej wykorzystywać będą dynamiczne modele naukowo-techniczne z obszaru
biologii i ekonomii, bazujące na matematycznym sposobie przedstawienia. Modele
te będą fragmentem aplikacji, któ ra z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu
przeprowadzi uż ytkownika przez cały proces modelowania tworzonego projektu.
Jednym z najszerzej wykorzystywanych typó w są modele matematyczne, któ rych
klasyfikację przedstawiono na rys. 5. Do ich zapisu stosuje się język wszechstronnie pojętej matematyki. Szerokie zastosowanie grupy wiąż e się głó wnie z masowoś cią dostępu do komputeró w oraz szerokim asortymentem bazujących na matematyce narzędzi informatycznych, dostępnych praktycznie na każ dej platformie.

Komponenty procesu projektowania obiektów i systemów …

Względem charakteru
zmienności
Ciągłe

Modele matematyczne
Względem narzędzi
matematycznych
Algebraiczne

Ciągłe
właściwe

Odcinkowo
ciągłe

Względem
uwzględniania losowości
Singularnostochastyczne

Transcendentalne

Parametrycznostochastyczne

Całkowe

Stochastyczne
ogólnej postaci

Różniczkowe

Dyskretne
Ciągłodyskretne

21

Różnic
skończonych

Strukturalnostochastyczne

Rys. 5. Klasyfikacja modeli matematycznych

Istnieje wiele metod modelowania, któ rych przykładową klasyfikację przedstawiono na rys. 6.

Fizyczne

Analogowe

Materialne

Inne

Metody modelowania

Intuicyjne

Eksperyment
myślowy

Metoda
scenariuszowa
Analiza
morfologiczna

Informacyjne

Semantyczne
Werbalne
Graficzne

Semiotyczne

Matematyczne

Analityczne

Algorytmiczne

Rys. 6. Przykładowa klasyfikacja metod modelowania

Modelowanie materialne polega na przygotowaniu, w miejsce oryginału, specjalnej formy obiektu lub systemu, podlegającego badaniom. Jeż eli w analizie modelu
wykorzystane zostaną te same zjawiska fizyczne co w rzeczywistym obiekcie, to
modelowanie takie nazywać będziemy fizycznym. Modelowanie takie jest nadal
wykorzystywane przy projektowaniu ś rodkó w komunikacji (samochodó w, samolotó w, statkó w) oraz wybranych obiektó w inż ynieryjnych (budowli hydrotechnicz-
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nych). Chociaż powyż sze techniki są sukcesywnie wypierane przez metody matematyczne, ociekanie skrzydeł samolotu czy aerodynamikę samochodu nadal bada
się w tunelach aerodynamicznych w oparciu o przygotowane wcześ niej modele fizyczne. W przypadku czytelnikó w monografii wykorzystanie materialnego modelowania fizycznego jest wątpliwe.
Modelowanie analogowe to modyfikacja modelowania fizycznego, w któ rym realny proces fizyczny zachodzący w obiekcie, jest zamieniany innym procesem, wygodniejszym z punktu widzenia prowadzenia procesu modelowania. Analogią taką
moż na posłuż yć się, na przykład, badając rozkład temperatury w metalowej belce,
rozkład napięć w układzie elektrycznym, czy przepływ danych w sieci teleinformatycznej. W pierwszym z ww. przykładó w rzeczywisty proces przewodzenia ciepła
moż na zamienić przewodnictwem elektrycznoś ci w modelu. Taka analogia opiera
się na słusznym założ eniu, ż e ró wnania przewodnictwa cieplnego i rozkładu potencjału elektrycznego moż na sprowadzić do identycznej postaci. Wykorzystując
układy elektryczne modeluje się ró wnież niestacjonarne rozkłady temperatur w pomieszczeniach i szereg innych zjawisk, zachodzących w rzeczywistych obiektach
(ociekanie cieczy i gazó w, przemieszczanie się domieszek w roztworze itp.), bez
koniecznoś ci ich budowy.
Istota modelowania informacyjnego polega na badaniu utworzonych obiektó w
wirtualnych, opisanych dla potrzeb modelowania za pomocą metod i ś rodkó w nieznanych w obiekcie rzeczywistym. Pierwszy rodzajem jest modelowanie intuicyjne, nieznajdujące uzasadnienia w któ rejś z formalnych logik prezentacji badanego obiektu, bowiem modelowany obiekt moż e nie poddawać się formalizacji,
bądź projektant jest zdania, iż taka formalizacja jest zbędna. Modelowanie intuicyjne odbywa się w ś wiadomoś ci człowieka i najczęś ciej ma formę eksperymentó w
myś lowych, scenariuszy lub gier. Opiera się ono na gromadzonym przez wiele dziesięcioleci doś wiadczeniu projektantó w. Wykorzystuje się w nim wiedzę empiryczną, nabytą w trakcie eksperymentó w lub podczas obserwacji zjawisk, zachodzących w obiekcie przy tym ich fizyczna interpretacja nie jest wymagana.
Pierwszą z wyszczegó lnionych na rys. 6 metod modelowania intuicyjnego jest
eksperyment myś lowy. Z filozoficznego punktu widzenia jest on metodą poznania
otaczającej nas rzeczywistoś ci za pomocą wirtualnego wyobraż enia bazującego na
hipotezie, teorii bądź zasadzie. Na eksperymentach myś lowych opierali swoje badania już staroż ytni uczeni, jednak najszersze wykorzystanie znalazł on w okresie
Odrodzenia. W owym czasie wykorzystywali go m. in. Galileusz, Kartezjusz, Newton i Leibniz. Dwudziestowiecznym uczonym, któ ry najszerzej korzystał z eksperymentó w myś lowych był Albert Einstein.
Nauka zna wiele przykładó w takich eksperymentó w. Jeden z najbardziej znanych przypisywany jest Lukrecjuszowi i dotyczy nieskoń czonoś ci Wszechś wiata.
W swoim dziele „O naturze wszechrzeczy” (łac. De rerum natura), aby udowodnić
postawioną wyż ej tezę, wykorzystuje on następujące rozumowanie: Jeżeli granica
Wszechświata istnieje to można do niej strzelać z łuku. Jeśli strzała przeleci na wylot
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to granicę tę nie można nazywać granicą, jeżeli zaś odbije się od niej, to u analizowanej kosmicznej ściany musi być druga strona, co oznacza że poza rozpatrywaną granicą istnieje kontynuacja przestrzeni. W obu przypadkach nie udaje się osiągnąć
końca Wszechświata, co oznacza że jest on nieskończony. Innym, powszechnie znanym eksperymentem myś lowym jest zdefiniowane w 1935 roku doś wiadczenie
pod nazwą kot Schrödingera. Z uwagi na niegodne traktowanie w nim kotó w – najsympatyczniejszych domowych futrzakó w, nie będziemy go przytaczać . Do najbardziej znanych eksperymentó w myś lowych w obszarze informatyki zaliczamy: maszynę Turinga; problem dwó ch generałó w, problem czytelnikó w i pisarzy oraz problem ucztujących filozofó w.
Eksperymenty myś lowe na bazie wspó łczesnej, pełniejszej analizy danych empirycznych, pozwalają nam uzyskać istotne informacje, zazwyczaj będące rezultatem
nowego, nietypowego spojrzenia na nie. Chociaż są one wykorzystywane głó wnie
w fizyce, matematyce, ró ż nych rodzajach psychologii, w historii, ekonomice, marketingu i epidemiologii, znajdują ró wnież zastosowanie w projektowaniu obiektó w
i systemó w technicznych, gdzie wykorzystuje się je do uwzględniania zachowania
uż ytkownikó w.
Metoda scenariuszowa opiera się na przygotowaniu i uzgodnieniu pisemnych opisó w projektowanego obiektu bądź systemu. Początkowo, opis ten zawierał logiczną sekwencję zachodzących w czasie zdarzeń , wynikających z funkcjonowania
modelowanej struktury lub moż liwe sposoby rozwiązania stojącego przed nią problemu. Z czasem, zrezygnowano z czasu jako obowiązkowego elementu procesu
modelowania i scenariuszem stał się dowolny dokument, zawierający opis rozwiązania konkretnego problemu, bez względu na formę jego zapisu.
Scenariusze tworzone są przez zespó ł ekspertó w, któ rzy powinni przewidzieć
nie tylko zachowanie obiektu bądź systemu, ale ró wnież najważ niejsze jego iloś ciowe charakterystyki ekonomiczno-techniczne. Jeż eli dysponują oni informacjami o podobnych projektach, wskazaną jest ich analiza statystyczna. Na etapie
tworzenia scenariuszy należ y okreś lić ogó lne zasady rozwoju obiektu lub systemu,
przeanalizować czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, wpływające na jego rozwó j i
cele funkcjonowania, a takż e wykonać obszerne badania literaturowe w danym obszarze. Podstawową trudnoś cią w tworzeniu scenariuszy jest zagwarantowanie ich
realnoś ci, w przeciwnym przypadku będą one wyłącznie zbiorem niczym nieuzasadnionych prognoz. Aby uniknąć tego, zaleca się rozważ yć optymistyczne i pesymistyczne scenariusze funkcjonowania projektowanej struktury zakładając, ż e
jego rzeczywiste działanie znajdować się będzie pomiędzy nimi. Scenariusze pozwalają wyłącznie uzyskiwać wstępną wiedzę o obiekcie lub systemie i powinny
stanowić podstawę dla dalszych prac projektowych.
Inną metodą modelowania intuicyjnego jest, opracowana przez szwajcarskiego
astrofizyka Fritza Zwicky, metoda morfologiczna. Choć przypisujemy ją do modelowania intuicyjnego, wykorzystuje ona metody analityczne. Termin morfologia, wy-
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wodzi się z biologii i oznacza dziedzinę, zajmującą się badaniem struktury wewnętrznej obiektó w i systemó w. Metoda ta opiera się na systematycznym poszukiwaniu maksymalnej liczby wariantó w realizacji obiektu lub systemu poprzez kombinatoryczne łączenie ich elementó w konstrukcyjnych. Rozwiązywane zadanie
dzieli się ró ż nymi sposobami na częś ci i rozpatruje w ró ż nych aspektach jego funkcjonowania. Do grupy metod projektowania intuicyjnego moż emy zaliczyć ró wnież
metody: strukturalizacji oraz drzewa celó w.
Wszystkie powyż sze metody mogły być wykorzystywane zaró wno przez pojedynczego projektanta, jak i ich zespó ł. Istnieją ró wnież metody przeznaczone do
pracy zespołowej. Odnosimy do nich: gry operacyjne, burzę mó zgó w, metodę delficką oraz metodę synektyczną, któ rych szczegó łowe opisy moż na znaleź ć w literaturze [5].
Niezależ ną grupę metod modelowania tworzą metody semantyczne, znajdujące
zastosowanie dla okreś lonego zbioru założ eń początkowych. Najczęś ciej, założ enia te przyjmują formę hipotez, tworzonych w procesie obserwacji obiektu modelowania bądź jego analogó w. W odró ż nieniu od metod intuicyjnych, metody semantyczne bazują na znajomoś ci wewnętrznych mechanizmó w funkcjonowania
modelowanych obiektó w, moż liwe jest ró wnież precyzyjne odtworzenie działań
konkretnego obiektu dla innych obiektó w bądź ich systemó w. Metody werbalnego
modelowania semantycznego bazują na zestawach słó w, na bazie któ rych mogą
być definiowane stwierdzenia, oceny i wnioski, dotyczące badanego obiektu. Dla
modelowania graficznego, wykorzystując takie noś niki informacji jak papier, kalka
techniczna lub monitor komputera sporządza się rysunki techniczne, schematy
funkcjonalne, wykresy zależ noś ci parametró w i in., ilustrujące funkcjonowanie
modelowanego obiektu lub systemu.
Najbardziej sformalizowanym typem modelowania jest modelowanie semiotyczne,
oparte na ogó lnie znanych słowach, zwrotach, zapisach, rysunkach oraz wszelkiego
typu znakach, powiązanych pomiędzy sobą zbiorem ś ciś le okreś lnych zasad, opisujących interpretację zaró wno pojedynczych elementó w modelu, jak i ich grup. Modelowanie matematyczne jest specyficznym rodzajem modelowania semiotycznego, w któ rym do opisu i badania oryginalnego obiektu zastosowano narzędzia
matematyki. Szerokie zastosowanie tej grupy metod należ y łączyć z rozwojem informatyki i metod rozwiązania za jej pomocą zadań matematycznych. Dzięki dostępnoś ci taniego sprzętu komputerowego oraz pakietó w matematycznych, a takż e
błyskawicznemu wzrostowi wydajnoś ci urządzeń obliczeniowych, ten rodzaj modelowania stał się podstawowym elementem większoś ci prac projektowych. Analityczne metody modelowania matematycznego zakładają wykorzystanie formalnego opisu modelowanego obiektu lub systemu. Do tego celu, najczęś ciej stosowane są układy ró wnań diofantycznych, całkowych, ró ż niczkowych oraz ró ż niczkowo-całkowych, któ re są komponowane i rozwiązywane w procesie modelowania. Niestety, w komputerach cyfrowych większoś ć wykorzystywanych układó w
ró wnań (pomijając diofantyczne) rozwiązuje się za pomocą złoż onych czasowo
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metod przybliż onych. Co prawda, oferują one bardzo dokładne ich rozwiązania, ale
niezbędne do tego czasy są w wielu przypadkach nieakceptowalne. W algorytmicznych metodach modelowania matematycznego opis obiektu lub systemu realizowany jest za pomocą metod charakterystycznych dla informatyki. Sposó b ich działania moż e być przedstawiony za pomocą dowolnej z metod opisu algorytmó w, a sama
złoż onoś ć procesu modelowania jest w większoś ci przypadkó w stosunkowo niewysoka. Metody tej grupy ś wietnie nadają się do modelowania w obszarze zarządzania i informatyki, gdzie nie występuje potrzeba opisu przebiegu zjawisk fizycznych, opisywanych za pomocą wspomnianych wcześ niej układó w ró wnań .
Kolejnym etapem stadium modelowania jest optymalizacja. Polega ona na poszukiwaniu poś ró d wielu wariantó w rozwiązania zadania projektowego, najlepszego
pod względem spełnienia okreś lonych wcześ niej kryterió w. Ona oraz kolejne etapy
fazy projektowania przedstawione zostaną w kolejnym rozdziale monografii.

4. Podsumowanie

Złoż onoś ć wspó łczesnych obiektó w technicznych osiągnęła poziom uniemoż liwiający ich optymalne projektowanie wyłącznie na bazie metod intuicyjnych. Projektantowi tworzącemu obiekt trudno jest uwzględnić wszystkie uwarunkowania
funkcjonowania skomplikowanej struktury, decydujące o efektywnoś ci jej eksploatacji. Pomimo jednoznacznoś ci powyż szego stwierdzenia, realizacja wielu złoż onych projektó w odbywa się z pominięciem jakichkolwiek formalizacji, w szczegó lnoś ci tych bazujących na technologiach komputerowych. Nierzadko narzędzia informatyki stosowane są wyłącznie do przygotowania częś ci graficzno-opisowej dokumentacji wykonawczej obiektu. Na szczęś cie, powyż sze zjawisko dotyczy,
przede wszystkim, niewielkich, nieskomplikowanych obiektó w, projektowanych
przez jednoosobowe biura, na zlecenie niewielkich podmiotó w gospodarczych, gospodarstw rolnych, rzadziej samorządó w gminnych. Przygotowanie dokumentacji
duż ych, rozbudowanych konstrukcji znacznie szerzej bazuje na narzędziach
CAD/CAM/CAE, wprowadzających formalizację do procesu projektowania.
Istotnym ograniczeniem szerokiego zastosowania komputerowych metod wspomagania projektowania są koszty zakupu specjalistycznego oprogramowania. Zakup taki jest opłacalny wyłącznie przy pełnym portfelu zamó wień , jednoczesnej
realizacji wielu zleceń oraz kilkuosobowej obsadzie stanowiska ze specjalistycznymi narzędziami informatycznymi. Dla jednoosobowych firm projektowych, koncentrujących się na niewielkich zleceniach, wydatek kilkunastu, a nierzadko kilkudziesięciu tysięcy złotych jest ekonomicznie nieuzasadniony. Firmom takim trudno
jest wykorzystać moż liwoś ci, oferowane przez takie narzędzia.
Powyż sze obserwacje potwierdzają wcześ niejszą tezę, ż e samodzielna weryfikacja jakoś ci wykonania prac zlecanych przez mikro przedsiębiorstwa, gospodarstwa
rolne oraz samorządy najniż szego szczebla jest zasadna. W większoś ci realizowane
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inwestycje mają niewielki rozmiar, a prace projektowe wykonywane są przez niewielkie, zazwyczaj jednoosobowe biura projektowe, w niemal zerowym stopniu
korzystające z komputerowego wspomagania procesu projektowania. Istnieje zatem uzasadnione podejrzenie, ż e w przedstawionych projektach znajdą się elementy, któ re moż na poprawić , udoskonalić .
Z wielokrotnym projektowaniem niektó rych obiektó w wiąż e się ró wnież druga
wątpliwoś ć. Przedstawiona na rys. 2 koncepcja cyklu ż ycia, wyró ż niająca fazę projektowania, prezentuje składowe cyklu z punktu widzenia metodologii badań naukowych. Należ y zatem odpowiedzieć na pytanie, czy zaprezentowaną tam sekwencję procedur należ y wykorzystywać ró wnież do tworzenia projektó w prostych, powtarzalnych obiektó w. Jak pokazuje doś wiadczenie, w takim przypadku, wykonywane prace projektowe ograniczają się najczęś ciej do stadium przygotowania technicznego fazy projektowania obejmującego tworzenie dokumentacji wykonawczej
obiektu.
W celu odpowiedzi na postawione wyż ej pytanie rozważ my przykład projektowania wielkopowierzchniowych szklarni, zlokalizowanych w ró ż nych miejscach na
terenie kraju. Teoretycznie, projektowane obiekty będą w zupełnoś ci powtarzalne
i ograniczenie się do stadium przygotowania technicznego moż na uważ ać za zasadne. Realizacja konkretnego obiektu moż e ró ż nić się sposobem posadowienia,
okreś lonym przez lokalne warunki geologiczne. Dopuszczalna jest ró wnież zmiana
kształtó w geometrycznych obiektu, wynikająca z rozmiaró w działki, dostępnej inwestorowi. Moż na przytoczyć jeszcze wiele innych szczegó łó w konstrukcyjnych
obiektu, któ re mogą być doprecyzowane dopiero na etapie przygotowania technicznego. Istnieje jednak wiele innych detali konstrukcyjnych i wykonawczych,
któ re powinny być analizowane na wcześ niejszych stadiach fazy projektowania.
Przykładowo, przynależ noś ć obszaru, na któ rym zlokalizowana zostanie szklarnia
do konkretnej strefy klimatycznej moż e, w przypadku jej całorocznej eksploatacji,
odgrywać istotną rolę w wyborze sposobu jej ogrzewania. Jak pokazują szacunki
autoró w, ró ż nica w zapotrzebowaniu na energię cieplną dla ró ż nych stref mogą w
warunkach Polski sięgać 40%. Zauważ my, ż e dobó r ź ró dła ciepła powinien odbywać się na etapie optymalizacji stadium modelowania fazy projektowania cyklu ż ycia obiektu. Podobnie, decyzje dotyczące uwzględnienia w projekcie takich charakterystyk jak: osiągana gruboś ć pokrywy ś nież nej, szybkoś ć wiatró w na danym obszarze, czy dostępnoś ć lokalnych ź ró deł energii cieplnej powinny być podejmowane na wstępnych etapach fazy projektowania.
Powyż sze spostrzeż enia dotyczą praktycznie każ dego typu projektowanego
obiektu. Dla przykładu, przeanalizujmy fazę projektowania cyklu ż ycia produktu z
obszaru elektroniki konsumenckiej. Istotnym parametrem eksploatacji urządzeń
elektronicznych jest temperatura oraz wilgotnoś ć powietrza, w któ rym ma funkcjonować projektowane urządzenie. O ile w umiarkowanej strefie klimatycznej odprowadzenie ciepła czy zabezpieczenie elementó w elektronicznych przed korozją
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ma charakter drugoplanowy, to w przypadku urządzeń pracujących w strefie tropikalnej musi mieć charakter pierwszoplanowy. Rozważ ania dotyczące projektowania obiektó w i systemó w są kontynuowane w częś ci II artykułu, w jednym z kolejnych rozdziałó w monografii.
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Streszczenie
W rozdziale, skoncentrowano się na przedstawieniu teoretycznych i praktycznych podstaw systemów testowania – końcowego etapu fazy produkcji oprogramowania. Rozdział składa się z dwóch części: w pierwszej
przedstawiono wybraną wiedzę dotyczącą procedury produkcji i eksploatacji aplikacji mobilnych, druga zaś opisuje przygotowane przez autorów narzędzie wspomagające ich testowanie. Część pierwszą rozpoczyna uporządkowanie terminologii w zakresie mobilności: zdefiniowano i porównano różne znaczenia terminu mobilność, wskazano to
które stanowić będzie podstawę dalszych rozważań. Dalej, przedstawiono etapy produkcji aplikacji tej klasy, wskazując na szczególną rolę
testowania w zapewnianiu jej jakości, a także rozważono typy operacji
testowania. Cały rozdział kończą propozycje autorów dotyczące dalszych prac w danym obszarze.

1. Wprowadzenie
Analiza publikacji z obszaru aplikacji mobilnych pokazuje istotną niekonsekwencję terminologiczną: pojęcie mobilność wykorzystywane jest w kilku odmiennych
znaczeniach. Na początek, rozważ my problem z punktu widzenia uż ytkownika
koń cowego. Z jego punktu widzenia, aplikacją mobilną nazywamy produkt uruchamiany na urządzeniach przenoś nych, najczęś ciej smartfonach lub tabletach. W tym
przypadku, mobilnoś ć definiuje lokalizację funkcjonowania aplikacji. Zdecydowanie rzadziej, termin mobilność wykorzystuje się w odniesieniu do przenoszenia
produktu pomiędzy ró ż nymi typami urządzeń wyposaż onych w te same platformy
operacyjne, lecz ró ż ne sprzętowe. Najrzadziej, słowa mobilność uż ywa się w do
opisu produktu, pozwalającej na nieskrępowane przenoszenie aplikacji pomiędzy
ró ż nymi platformami sprzętowymi, czasami dodatkowo i operacyjnymi. Drugi oraz
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trzeci rodzaj mobilnoś ci moż na urzeczywistnić metodami poś rednimi, tj. za pomocą narzędzi zapewniających taką przenaszalnoś ć. Ich przykładem jest oprogramowanie Docker opracowane dla Linuxa i przeznaczone do automatyzacji wdraż ania oraz zarządzania aplikacjami przy wirtualizacji na poziomie systemu operacyjnego [1], [2], [3]. Pozwala ono umieś cić aplikację z całym jej otoczeniem i relacjami
w kontenerze, któ ry moż e być przeniesiony na dowolny Linux z zagwarantowaną
obsługą cgroups w jądrze. W dalszej częś ci rozdziału, wykorzystywana będzie
pierwsza definicja mobilnoś ci.
Nieco inne spojrzenie na mobilnoś ć aplikacji prezentuje teoria jakoś ci oprogramowania [4], [5]. Jej interpretacja jest interesująca ró wnież dlatego, ż e kryterium
jakoś ci odgrywa kluczową rolę przy ocenie praktycznie każ dego produktu. Zgodnie z klasyczną definicją, jakoś ć oprogramowania to parametr okreś lający zakres
włączenia w aplikację zestawu funkcji niezbędnych do zwiększenia efektywnoś ci
produktu w czasie cyklu jego ż ycia. Dla dowolnego wyrobu, któ rego elementem
jest oprogramowanie, moż na zdefiniować trzy rodzaje specyfikacji wymagań , któ rymi są odpowiednio: wymagania funkcjonalne, jakościowe i programowo-sprzętowe. Kryterium jakoś ci łączy w sobie wszystkie parametry oraz istotne cechy produktu, odnoszące się do wypełnienia wymagań zdefiniowanych we właś ciwej specyfikacji [6], [7].
Najczęś ciej, jakoś ć oprogramowania definiują dwie składowe: jakoś ć procedur
jego opracowania oraz samego produktu [8], [9]. Zauważ my, ż e produkcja oprogramowania bazuje na takich komponentach jak: technologie; ś rodki techniczne; zasoby ludzkie; organizacja procesu produkcyjnego oraz sprzęt pomocniczy, któ rych
jakoś ć bezpoś rednio przekłada się na jakoś ć wytwarzanego oprogramowania.
Opró cz tego, o jakoś ci produktu decydują takie czynniki jak: przejrzystoś ć i adekwatnoś ć przygotowanej dokumentacji; formalizacja nadzoru nad produkcją;
kompleksowoś ć testowania. Znane i wykorzystywane obecnie modele jakoś ci, definiowane są najczęś ciej zestawem parametró w i powiązań pomiędzy nimi, któ re
stanowią bazę zaró wno dla wyszczegó lnienia wymagań jakoś ciowych, jak ró wnież
okreś lenia wartoś ci wskaź nika jakoś ci. Nierzadko, model jakoś ci definiowany jest
przez strukturalizowany zbió r właś ciwoś ci, niezbędnych do realizacji postawionych celó w.
Pojęcie mobilności, w ró ż nym znaczeniu, występuje w większoś ci znanych definicji jakoś ci oprogramowania. W modelu J.A. Mc Calla pojawia się w przenaszalnoś ci – jednym z trzech podstawowych kryterió w okreś lenia i identyfikacji jakoś ci
[10], [11]. Mobilnoś ć, wraz z wielokrotnym wykorzystaniem oraz zgodnoś cią funkcjonalną są podstawowymi czynnikami zapewniającymi przenaszalnoś ć aplikacji
na inne platformy sprzętowe i programowe [12]. Model B.W. Boehma jest często
traktowany jako rozwinięcie modelu Mc Calla, uzyskane poprzez uogó lnienie wykorzystywanych w nim charakterystyk [13]. Oba modele mają charakter hierarchiczny, przy czym model Boehma reprezentuje hierarchia o większej głębokoś ci.
Ró wnież w jego przypadku mobilność rozumiana jest jako niezależ noś ć sprzętowa
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oraz programowa autonomicznoś ć. Zbliż one definicje mobilnoś ci spotykamy takż e
w modelach jakoś ci C. Ghezzi, A. Sharma oraz G.R. Dromeya [14]. W normach ISO/IEC,
dotyczących jakoś ci oprogramowania (ISO/IEC 9126 oraz ISO/IEC 25010) mobilnoś ć rozumiana jest jako przenaszalnoś ć, charakteryzująca się, co najmniej adaptowalnoś cią, instalowalnoś cią oraz zastępowalnoś cią [15], [16].
Aby zrozumieć aktualnoś ć tematyki badań , w szczegó lnoś ci kluczową rolę jakoś ci oprogramowania w sprawnym funkcjonowaniu społeczeń stwa, przedstawmy
miejsce aplikacji mobilnych w ż yciu społeczno-gospodarczym. Początek XXI wieku,
głó wnie dzięki rozwojowi technologii informacyjnych, moż e być odbierany jako
czas znaczących zmian w ż yciu publicznym społeczeń stwa, w szczegó lnoś ci w obszarach polityki, gospodarki i kultury. Istotne zmiany zachodzą ró wnież w systemie
zarządzania, gdzie znaczna częś ć spraw urzędowych, przenoszona jest bezpoś rednio w obszar wirtualny, do sieci Internet [17]. Masowoś ć wykorzystania technik
informacyjnych m. in. do załatwiania spraw urzędowych, wymaga istotnej zmiany
wymagań stawianych przed przeznaczonymi do tego aplikacjami. O ile w przypadku ludzi wykształconych, dzięki oparciu edukacji na osobo-zorientowanym i
kompetencyjnym podejś ciu do nauczania, udało się rozwinąć u nich takie cechy
jak: twó rcze myś lenie, zdolnoś ć uczenia się, umiejętnoś ć stawiania celó w i podejmowania efektywnych decyzji, sprzyjających szerokiemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Szczegó lną rolę odgrywa tutaj zorientowane na działalnoś ć praktyczną podejś cie kompetencyjne. Niestety, w przypadku osó b starszych, a takż e młodzież y z ograniczonym dostępem do technik komputerowych i sieci Internet, pojawia się problem efektywnego wykorzystania e-narzędzi. Jakoś ć oprogramowania,
jego niezawodnoś ć oraz czytelnoś ć i intuicyjnoś ć interfejsó w odgrywają kluczową
rolę w skutecznym propagowaniu szerokiego wykorzystania aplikacji informatycznych. Dlatego, jakoś ć należ y uznać za jedno z najważ niejszych kryterió w oceny
wspó łczesnego oprogramowania [4], [18].
Rozdział monografii prezentuje wyniki prac autoró w w obszarze budowy, wdraż ania i eksploatacji aplikacji mobilnych. Najszerzej zaprezentowane zostały metodyki
projektowania, produkcji i testowania aplikacji. Doś wiadczenia uzyskane w trakcie
praktycznego zastosowania metodyk, narzędzi i ś rodkó w potwierdzają oczekiwania dotyczące poprawy jakoś ci produkcji aplikacji. Uzyskane wyniki były weryfikowane, m. in. w trakcie zajęć dydaktycznych (głó wnie projekty semestralne i dyplomowe studentó w) na trzech uczelniach.

2. Środowisko operacyjne i narzędziowe aplikacji mobilnych

Obecnie, na rynku systemó w operacyjnych dla smartfonó w, znaczącą pozycję posiadają 3 produkty: Android, iOS oraz Windows Phone. Android to obecnie podstawowy system operacyjnym dla sieci obliczeń brzegowych, w tym Internetu rzeczy.
Dominuje on wś ró d smartfonó w, tabletó w, zegarkó w elektronicznych, telewizoró w, lodó wek, czajnikó w itp. Podstawą tworzenia aplikacji w ś rodowisku Androida
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jest język Java, uzupełniony bogatym zestawem bibliotek. SŚ rodowiskiem przygotowania aplikacji mogą być Android SDK, Android Studio lub pakiet Eclipse z zainstalowaną wtyczką ADT [19], [20], [21]. Produkcja aplikacji moż liwa jest w ś rodowisku Windows, Mac OS oraz Linux. Aktualną wersją systemu jest wersja 7.
System iOS jest produktem firmy Apple, przeznaczonym dla urządzeń mobilnych
iPhone, iPod touch oraz iPad. Jego cechą szczegó lną jest zamkniętoś ć narzędziowa
– produkcja aplikacji moż liwa jest wyłącznie w ś rodowisku systemu operacyjnego
Mac OS. Do przygotowania aplikacji stosuje się dwa języki Objective-C oraz Swift.
Kod napisany z wykorzystaniem tego ostatniego, bezproblemowo wspó łpracuje z
aplikacjami zrealizowanymi w języku C oraz C++.
Kolejny z systemó w, Windows Phone [22], nigdy nie doró wnał poziomem wykorzystania dwó m pierwszym. Tworzenie aplikacji opiera się na języku C#. Dostępna
jest bezpłatna wersja Visual Studio Express 2012 for Windows Phone.
Poró wnanie trzech podstawowych ś rodowisk operacyjnych dla urządzeń mobilnych przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Poró wnanie najważ niejszych systemó w operacyjnych urządzeń
mobilnych
Charakterystyka

Typ dostępności
kodu źródłowego
systemu

Użyteczność

Wydajność w skali
makro

Wygoda tworzenia
i uruchomienia
aplikacji
Dostępność
programistów na
rynku pracy

System operacyjny

Android

iOS

Windows Phone

Otwarty

Zamknięty

Zamknięty

Czas przygotowania aplikacji – wysoki. Czas nauki narzędzi – kró tki.

Czas przygotowania aplikacji –
umiarkowany. Czas
nauki narzędzi: Objective C – długi;
Swift – kró tki.

Czas przygotowania aplikacji –
umiarkowany. Czas
nauki narzędzi –
kró tki.

Prosty i zrozumiały
intuicyjnie interfejs
uż ytkownika. Brak
istotnych ograniczeń .

Oferowane narzędzia zapewniają jej
wysoki poziom.

Aplikacje tworzone
na bazie języka
Java. Dostępnoś ć –
nadzwyczajna

Prosty i zrozumiały
intuicyjnie interfejs
uż ytkownika. Występują istotne
ograniczenia.

Oferowane narzędzia zapewniają jej
wysoki poziom.

Objective-C – wąski
krąg programistó w;
Swift – szeroki krąg
programistó w

Prosty i zrozumiały
intuicyjnie interfejs
uż ytkownika. Brak
istotnych ograniczeń .

Oferowane narzędzia zapewniają jej
wysoki poziom.

Podstawą produkcji
oprogramowania
jest język C#. Dostępnoś ć programistó w – szeroka.
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Wydajność systemu operacyjnego
w skali mikro

Czas ładowania
częś ci operacyjnej
i aplikacyjnej –
kró tki. Czas reakcji
systemu na zapytania uż ytkownika
systemu operacyjnego – kró tki. Moż liwe opó ź nienia w
przypadku obró bki
złoż onych ż ądań
pochodzących od
aplikacji.

Czas ładowania
częś ci operacyjnej
i aplikacyjnej –
kró tki. Czas reakcji
systemu na zapytania uż ytkownika
systemu operacyjnego – kró tki. Moż liwe opó ź nienia w
przypadku obró bki
złoż onych ż ądań
pochodzących od
aplikacji.
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Czas ładowania
częś ci operacyjnej
i aplikacyjnej –
kró tki. Czas reakcji
systemu na zapytania uż ytkownika
systemu operacyjnego – kró tki. Moż liwe opó ź nienia w
przypadku obró bki
złoż onych ż ądań
pochodzących od
aplikacji.

Zdefiniujmy charakterystyki wykorzystywane w powyż szej tabeli. Typ dostępności kodu źródłowego systemu okreś la dostępnoś ć do treś ci programó w, elementó w
zapewniających korzystanie z jądra systemu operacyjnego. Użyteczność to wizualna i funkcjonalna kompletnoś ć samego systemu i aplikacji opracowywanych za
jego pomocą. Wydajność w skali makro, opisuje mierzone w osobodniach nakłady
na przygotowanie identycznych aplikacji w ró ż nych systemach operacyjnych [23].
Wygoda tworzenia i uruchomienia aplikacji odzwierciedla poziom zaawansowania
narzędzi przeznaczonych do tworzenia, uruchomienia i eksploatacji aplikacji. Dostępność programistów na rynku pracy szacuje względną liczbę osó b znających narzędzia wykorzystywane do tworzenia aplikacji. Wydajność systemu operacyjnego
w skali mikro definiuje szybkoś ć działania aplikacji w ś rodowisku systemu, w szczegó lnoś ci oceniane są: czas ładowania systemu operacyjnego i wszystkich programó w towarzyszących; czas reakcji na ż ądanie uż ytkownika; charakterystyki czasowe przetwarzania rozbudowanych zapytań [23].
Procentowy udział w rynku ró ż nych systemó w operacyjnych został przedstawiony w tabeli 2. Wykres ten przygotowano na podstawie danych udostępnionych
w [24].
Tabela 2. Udział systemó w mobilnych operacyjnych w rynku
System
operacyjny

Android

Udział w zadanym czasokresie w %

01.2014

07.2014

01.2015

07.2015

01.2016

7,15

9,15

13,63

18,04

20,40

11,34

15,46

16,58

13,67

Windows XP

24,56

19,48

Windows 10

0,00

0,00

Windows 7
Windows 8
iOS

Linux

46,80
8,52
2,49
1,23

47,85
2,60
1,40

13,59

45,11
0,00
3,33
1,53

11,24
42,16
0,14
3,63
1,57

8,04

35,39
9,23
4,78
2,17
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Windows
Phone
Inne

0,00
9,25

0,00
8,18

0,45
6,90
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1,13
5,51

1,39
4,93

W poró wnaniu z tabelą 2 założ ono, ż e dane o Windows 8 obejmują zaró wno wersję 8.0 jak i 8.1. Statystyki opisujące Windows Phone uwzględniają wyłącznie wersje
8.1 oraz 10. Z analizy wykresu nasuwa się wniosek: udział innych produktó w w
rynku zmniejsza się i już obecnie ma pomijalnie mały poziom.
Dane dotyczące wyłącznie udziału wybranych systemó w w rynku smartfonó w
zostały zaprezentowane tabeli 3. W statystyce pominięto produkty, któ rych udział
w rynku jest ś ladowy (Symbian [25], BlackBerry OS). Z przedstawionych danych
wynika, ż e systemem, któ ry bezsprzecznie dominuje na rynku jest Android, sprzedawany obecnie w wersji 6.0.
Tabela 3 Udział wybranych systemó w operacyjnych w rynku telefonó w
System
operacyjny

Android
iOS

Windows
Phone

Udział w zadanym czasokresie w %

01.2014
74,18

07.2014
77,91

01.2015
78,30

07.2015
76,40

01.2016
77,72

0,00

0,00

2,59

4,48

5,29

25,82

22,09

19,11

19,12

16,99

Analizując powyż sze dane stwierdzono, ż e rynek systemó w operacyjnych dla telefonó w komó rkowych jest dwubiegunowy. Zdaniem większoś ci analitykó w tendencja ta będzie się jeszcze pogłębiać , a stan ten jest korzystny – zbytnie rozdrobnienie rynku doprowadziłoby do ograniczenia nakładó w na rozwó j oprogramowania. Oczywiś cie, dla uż ytkownikó w opłacalne byłoby umocnienie się pozycji systemu Windows Phone, jednak tendencja taka jest, zdaniem analitykó w, mało prawdopodobna.

3. Procedura realizacji aplikacji mobilnej

Korzystając z gó rnego poziomu abstrakcji, interaktywną realizację aplikacji mobilnej moż na przedstawić jako cykliczną sekwencję czterech krokó w, pokazanych
na rys. 1. Pierwszy z nich – ocena potrzeb – ma za zadanie okreś lenie celowoś ć realizacji projektu, w szczegó lnoś ci jego wartoś ć komercyjną, socjalną, ekologiczną,
dydaktyczną itp. Analizie podlega ró wnież rynek usług, w tym potrzeby uż ytkownika oraz dostępnoś ć podobnych produktó w. Przeprowadzone badania pozwalają
uniknąć sytuacji, kiedy na rynku istnieje już podobny produkt, co wiąż e się z ryzykiem braku zainteresowania budowaną aplikacją.
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Rys. 1. Cykliczna procedura realizacji aplikacji mobilnej

Następnym etapem jest planowanie, będące w istocie analizą informacji zebranych w poprzednim kroku procedury. Na tym etapie: definiuje się kamienie milowe
projektu; szacuje niezbędne zasoby sprzętowe i narzędziowe; okreś la pracochłonnoś ć realizacji; gromadzi zasoby wiedzy niezbędnej do jego wykonania, a takż e
okreś la poż ądane charakterystyki projektu. Kolejny etap – realizacja – jest podstawowym krokiem analizowanego cyklu. Pierwszym z rozwiązywanych w jego trakcie zadań jest przygotowanie modelu logicznego realizacji produktu, a następnie
sukcesywne tworzenie wszystkich komponentó w wraz z oceną ich zgodnoś ci.
Ostatnim etapem cyklu jest analiza krytyczna, bazująca na usystematyzowanym
gromadzeniu informacji o funkcjonowaniu przyszłego produktu. Zbierane są zaró wno opinie twó rcó w projektu, jak i jego uż ytkownikó w. Uzyskana w ten sposó b
wiedza jest wykorzystywany do dalszego doskonalenia projektu. Na danym etapie
moż e okazać się, ż e cel stawiany przez Zamawiającego nie został osiągnięty w satysfakcjonującym stopniu. Analiza krytyczna pozwala ustalić , któ re z fragmentó w
produktu odpowiadają zdefiniowanym wymaganiom, któ re zaś wymagają poprawy. Jeż eli przygotowana aplikacja nie spełnia oczekiwań klienta, powyż szy proces jest powtarzany. Cyklicznoś ć omawianego procesu pozwala poprawić jakoś ć
koń cowego produktu i lepiej dostosować go do oczekiwań klienta. Procedura projektowania moż e być powtarzana wielokrotnie, dzięki czemu produkt będzie systematycznie doskonalony. Jeż eli analiza krytyczna pokazuje, ż e aplikacja satysfakcjonuje odbiorcę, przechodzimy do etapu eksploatacji, w czasie któ rego testowanie
moż e (aczkolwiek nie musi) być kontynuowane. W celu praktycznego zastosowania, sekwencja działań przedstawiona na rys. 1 powinna być uszczegó łowiona, co
pokazano w dalszej częś ci rozdziału, a takż e w dostępnej literaturze [26], [27].

4. Testowanie aplikacji mobilnych

Dla większoś ci wspó łczesnej populacji, aplikacje mobilne stanowią nieodłączną
częś ć codziennego ż ycia. SŚ wiadomi tego usługodawcy (banki, operatorzy telekomunikacyjni, firmy usługowe, sprzedawcy dó br konsumpcyjnych), ale ró wnież organy administracji publicznej traktują aplikacje mobilne jako jeden z podstawowym obszaró w realizacji swojej działalnoś ci. Dzięki temu, aplikacje mobilne charakteryzuje coraz szersza, zwiększająca się dynamicznie funkcjonalnoś ć, czego
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konsekwencją jest ciągle rosnący strumień danych, w szczegó lnoś ci zapytań generowanych przez uż ytkownikó w urządzeń mobilnych i wbudowanych (Internet rzeczy) oraz udzielanych na nie odpowiedzi. W rezultacie, intensywnoś ć przetwarzania informacji, w szczegó lnoś ci na serwerach obsługujących aplikacje, istotnie
wzrosła. Zwiększa się ró wnież nieró wnomiernoś ć wykorzystania kanałó w komunikacyjnych, a takż e dominacja w sieci usług izochronicznych [28].
Problemem nabierającym nowego znaczenia jest takż e bezpieczeń stwo informacji, któ rego zagroż enia rosną chociaż by z powodu zwiększania masowoś ci przetwarzania [29]. Nie bez znaczenia jest takż e moż liwoś ć nieprawidłowej obsługi
aplikacji przez samego klienta, a takż e brak weryfikacji przez producenta aplikacji
błędnych danych i działań wykonywanych przez uż ytkownika. Ponieważ większoś ć uż ytkownikó w dysponuje ograniczoną wiedzą z zakresu cyberbezpieczeń stwa, błędne funkcjonowanie jest w analizowanym przypadku szczegó lnie prawdopodobne. Prawdopodobień stwo bezbłędnego działania zespołu człowiek–aplikacja mobilna radykalnie zwiększa wieloaspektowe testowanie, wykonywane na
etapach jej produkcji i eksploatacji [30].
Zgodnie z bazową definicją, testowanie to procedura sprawdzenia zgodnoś ci między rzeczywistym a oczekiwanym zachowaniem programu przeprowadzana w ś ciś le okreś lony sposó b, w specjalnie stworzonych, sztucznych warunkach [31]. Testowanie, podobnie jak cały proces programowania został ujednolicony za pomocą
norm i standardó w. Obowiązujące obecnie standardy testowania to ISO/IEC/IEEE
29119 oraz ISO12207 [32], [33]. Są one jednoznaczną instrukcją opisującą organizację, wykonanie i dokumentowanie procedur testowania. Wykorzystywane obecnie modele i kryteria są przydatne do testowania logicznych struktur programó w,
dynamiki ich zachowania, sekwencji operacji interfejsu graficznego, nie pozwalają
one jednak jednoznacznie definiować wymagań stawianych przed procesem testowania. Jednym z tego powodó w jest ró ż norodnoś ć ś rodowisk mobilnych, wymagająca uwzględnienia ś rodowiska operacyjnego, architektury urządzenia, przeglądarki, specjalistycznych API [33].
Rozważ my dokładniej ró ż nice w testowaniu tradycyjnych aplikacji i programó w
mobilnych, rozpoczynając od zbadania ró ż nic pomiędzy oboma typami oprogramowania. Pomimo widocznych postępó w, urządzeń mobilnych nie wyró ż niają znaczne
zasoby obliczeniowe, charakterystyczne dla większoś ci komputeró w stacjonarnych. Testowanie aplikacji stacjonarnej zależ y od wykorzystywanego modelu.
Przykładowo, jeż eli zastosowanie znajduje technologia cienkiego klienta, głó wnie
odbywa się ono na centralnym serwerze aplikacji. W przypadku programó w mobilnych dominuje testowanie na urządzeniach koń cowych, tj. smartfonach, tabletach, smartwatchach uż ytkownika. Do komunikacji z uż ytkownikiem aplikacje mobilne korzystają z ekranó w o mniejszym rozmiarze i rozdzielczoś ci niż aplikacje
stacjonarne, ró ż ne są takż e podstawowe funkcjonalnoś ci urządzeń . W przypadku
programó w mobilnych, podstawowym zadaniem urządzenia jest nawiązywanie,
utrzymywanie i obsługa połączeń tekstowych, głosowych i obrazowych pomiędzy
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parą lub grupą abonentó w. W przypadku komputeró w stacjonarnych, funkcjonalnoś ci te są trzeciorzędne [7], [34].
Aplikacje mobilne funkcjonują w bardzo zawęż onym zbiorze ś rodowisk operacyjnych. Jak wynika z przedstawionych danych zbió r ten zawęż a się faktycznie do
dwó ch elementó w: systemó w Android oraz iOS [35]. Dla aplikacji stacjonarnych
zbió r ś rodowisk operacyjnych jest znacznie szerszy i składa się z 6-7 elementó w.
Systemy operacyjne dla ś rodowisk mobilnych starzeją się moralnie znacznie szybciej niż systemy stacjonarne.
Sposoby integracji z siecią Internet urządzeń mobilnych i stacjonarnych istotnie
ró ż nią się. W pierwszym przypadku do tego celu wykorzystuje się technologie 3G,
4G, Wi-Fi, drugim zaś technologie przewodowe Ethernet oraz Wi-Fi [36]. Wykorzystywane rozwiązania ró ż nią się zaró wno moż liwoś ciami technicznymi, jak i kosztami. Dodatkowo, połączenie urządzeń mobilnych nie ma stałego charakteru –
urządzenia te są zmuszone permanentnie wyszukiwać sieć , a uzyskiwane połączenia mogą się ró ż nić nie tylko z uwagi na zastosowana technologię, ale ró wnież warunki atmosferyczne, odległoś ć od stacji bazowej czy zagęszczenie uż ytkownikó w.
Dlatego, w odró ż nieniu od aplikacji stacjonarnych, dla któ rych moż liwoś ci komunikacyjne są stabilne, programy mobilne powinny być testowane dla ró ż nych przepustowoś ci łącza [37], [38].
Cechą wspó lną aplikacji mobilnych jest szerokie zastosowanie nowoczesnych
technik multimedialnych, co poprawia atrakcyjnoś ć jej komunikowania się z uż ytkownikiem. Wymaga to jednak jednoczesnego utrzymywania wielu kanałó w wejś ciowych (klawiatura, dotyk, głos, gesty itp.) podlegających niezależ nemu testowaniu. W tym obszarze moż liwoś ci aplikacji stacjonarnych są znacznie uboż sze [38].
Powyż sze (i inne) ró ż nice w funkcjonowaniu obu typó w aplikacji powodują, iż narzędzia stosowane do testowania programó w stacjonarnych, nie zawsze są przydatne dla aplikacji mobilnych.
W przypadku aplikacji mobilnych, na dobó r metod i ś rodkó w testowania istotny
wpływ przejawia takż e ich architektura. W ogó lnym przypadku, wyró ż niamy trzy
alternatywne architektury: mobilne aplikacje webowe, aplikacje natywne oraz
aplikacje hybrydowe [39], [40]. Mobilna aplikacją webową jest w istocie strona internetowa uruchamiana na urządzeniu uż ytkownika za pomocą mobilnej przeglądarki. Zaletami rozwiązania są: wysoka wydajnoś ć w skali makro; dostęp w technologii cienkiego klienta zapewniający minimalne obciąż enie urządzenia mobilnego; prosta aktualizacja aplikacji oraz brak potrzeby instalacji. Z drugiej jednak
strony, architektura nie oferuje autonomicznych funkcji, w poró wnaniu do pozostałych zapewnia ograniczoną funkcjonalnoś ć, pojawiają się kłopoty z redystrybucją, bowiem Google Play i App Store takowej nie obsługują. Aplikacja natywna jest
przygotowywana wyłącznie dla wskazanej platformy operacyjnej, najczęś ciej Android i iOS. Do zalet tego typu rozwiązania należ y zaliczyć : pracę w trybie autonomicznym; efektywne wykorzystanie funkcji urządzenia, w tym endemicznych; rozbudowany interfejs uż ytkownika; moż liwoś ć szerokiego zastosowania technologii
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push. Głó wną wadą tego typu aplikacji są zwiększone koszty, zaró wno opracowania
jak i obsługi [41]. Ostatni typ aplikacji – aplikacje hybrydowe – są połączeniem obu
poprzednich typó w. Moż na zdefiniować je jako odwzorowanie zawartoś ci mobilnej
aplikacji webowej w formacie aplikacji natywnej. Najważ niejsze zalety architektury to: pełne wykorzystanie moż liwoś ci urządzeń mobilnych; własna przeglądarka; prosta dystrybucja, a takż e niskie koszty przygotowania i obsługi [40].
Powyż sze ustalenia pokazują, iż proces testowania należ y do najważ niejszych
etapó w całego cyklu ż ycia produktu programistycznego. Dlatego, istotnym jest
okreś lenie jego miejsca w całym cyklu ż ycia aplikacji. Aktualnym jest pytanie: czy
z punktu widzenia cyklicznej procedury produkcji aplikacji mobilnej z rys. 1, testowanie powinno być częś cią etapu realizacji projektu, czy też jego analizy krytycznej. Obecnie, do rąk odbiorcy trafia komercyjny produkt z wyeliminowaną maksymalną liczbą błędó w i satysfakcjonującym poziomem uż ytecznoś ci. Moż na więc
wnioskować , ż e testowanie jest fragmentem etapu realizacji aplikacji. Jednak z doś wiadczeń autoró w, a takż e analiz innych badaczy [34], [42] wynika, ż e:
1. Testowanie produktu powinno opierać się zaró wno na sekwencjach testowych tworzonych manualnie, jak i generowanych automatycznie;
2. Procedury testowania powinny być wbudowane w każ dy etap cyklu ż ycia
produktu;
3. Wydzielenie niezależ nego etapu testowania poprzedzającego eksploatację
produktu jest poż ądane.
Rozważ my dalej testowanie aplikacji mobilnej, przed dopuszczeniem do dystrybucji, co zgodnie z rys. 1 moż e zostać wykonane na etapie analizy krytycznej. Jedną
z podstawowych podejmowanych wtedy decyzji jest okreś lenie czy testowanie bazować będzie na rzeczywistych urządzeniach, czy też na symulatorze [43]. Z punktu
widzenia efektywnoś ci testowania, wykorzystanie do tego rzeczywistych urządzeń
mobilnych jest rozwiązaniem, zapewniającym maksymalną skutecznoś ć działań .
Po pierwsze, ten rodzaj testowania gwarantuje najwyż szą dokładnoś ć rezultató w,
tj. wykrywane błędy pojawiają się rzeczywiś cie, a nie są efektem zdarzeń zachodzących w symulatorze. Po drugie, wchodzące przerwania (wywołania, SMS-y)
oraz charakterystyczne właś ciwoś ci sprzętu, takie jak działania sensoró w wewnętrznych, lokalizacji geograficznej, wiadomoś ci typu push, pojemnoś ci akumulatora testuje się prosto i skutecznie. Wszelkie procedury odbywają się w realnych
warunkach, a pojawiające się błędy są zazwyczaj w 100% przenoszone pomiędzy
ró ż nymi egzemplarzami tego samego typu urządzenia [44].
Z uwagi na obszernoś ć rynku urządzeń mobilnych, wykorzystanie podejś cia nie
jest trywialne. Inż ynier stoi przed trudnym wyborem urządzenia wykorzystywanego do testowania. Testowanie dla wszystkich urządzeń dostępnych na rynku jest
z oczywistych powodó w niemoż liwe, zaś przeprowadzenie testowania dla szerokiego ich zbioru wiąż e się z nieakceptowalnymi kosztami. Dlatego, dobó r urządzeń
do grupy testowanych odbywa się na podstawie trzech prostych zasad [45]:
1. Wykorzystuje się urządzenia najpopularniejsze na rynku;
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2. Urządzenia wchodzące w skład grupy powinny być zarządzane ró ż nymi systemami operacyjnymi;
3. Należ y testować urządzenia wyposaż one w ekrany o ró ż nej rozdzielczoś ci,
procesory z ró ż ną mocą obliczeniową, dysponujące ró ż ną pamięcią operacyjną.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie emulatoró w lub symulatoró w.
Emulacja to odtwarzanie działania całego programu lub systemu (nie zaś ich fragmentó w) z zachowaniem kluczowych właś ciwoś ci i zasad funkcjonowania. Emulacja
wykonuje kod programu w typowym dla niego ś rodowisku, składającym się z tych
samych elementó w, co emulowany obiekt. Z kolei symulacja to czysto wirtualne odtwarzanie aplikacji na silniku specjalnego programu. Symulacja wyłącznie imituje
wykonanie programu i w całoś ci ma wirtualny charakter [46]. Choć oba powyż sze
procesy wyglądają podobnie, ró ż nice pomiędzy nimi są bardzo wyraź ne i dotyczą
oferowanego poziomu wiarygodnoś ci. Emulacja naś laduje rzeczywiste zjawiska
zachodzące w programie, symulacja zaś wyłącznie właś ciwoś ci obiektu. Innymi
słowy, emulator dokonuje zamiany rzeczywistego urządzenia na wirtualne. Z kolei
symulator nie tworzy wirtualnej kopii urządzenia, a ogranicza się wyłącznie do
udostępniania ś rodowiska identycznego funkcjonującemu na oryginalnym urządzeniu. Z powyż szych ustaleń wynika, ż e do testowania mobilnych witryn lepiej
jest stosować emulatory. Z kolei symulatory lepiej sprawdzają się w procesie testowania aplikacji mobilnych. O popularnoś ci obu rozwiązań zdecydowały ró wnież
takie czynniki jak: prostota instalacji, szybkoś ć procedury testowania, niskie
koszty realizacji procedur testowania. Z drugie jednak strony, metody te nie zapewniają kompleksowego testowania produktó w mobilnych [43], [47].
Wbrew panującemu przekonaniu, testowanie jest złoż onym procesem, w skład
któ rego wchodzi kilkanaś cie ró ż nych procedur. Zakres testowania zależ y w pierwszej kolejnoś ci od skali wykorzystania aplikacji oraz jej przewidywanych zastosowań . Wykonanie kilkunastu procedur dla aplikacji uż ywanej wyłącznie przez jej
twó rcę jest w większoś ci przypadkó w nieuzasadnione. Z drugiej jednak strony, jeż eli aplikacja ta jest elementem infrastruktury krytycznej należ y zapewnić maksymalne prawdopodobień stwo jej poprawnego funkcjonowania [30], [48], [49].
Praktycznie w każ dym przypadku, wykonuje się trzy typy procedur testowania:
testowanie funkcjonowania; testowanie interfejsu uż ytkownika oraz testowanie
wraż liwoś ci obciąż eniowej. Testowanie funkcjonalne weryfikuje zgodnoś ć działania aplikacji ze zdefiniowanymi wcześ niej wymaganiami. Technologia testowania
funkcjonalnego silnie zależ y od rodzaju weryfikowanej aplikacji. Po pierwsze, decydować o tym będzie typ aplikacji okreś lający jego funkcję biznesową, inaczej testowane będą funkcjonalnoś ci aplikacji obsługujących bankowoś ć elektroniczną,
handel elektroniczny, rozrywkę, sieci socjalne, m-edukację. Metody i ś rodki testowania będą zależ eć ró wnież od docelowych odbiorcó w aplikacji, któ rymi mogą być
informatycy, bankowcy, nauczyciele oraz uż ytkownicy niekomercyjni. Na jej przebieg przejawia wpływ ró wnież sposó b dystrybucji aplikacji. W zakres testowania
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funkcjonalnego wchodzą: testowanie pó l; funkcjonalnoś ci; przerwań , takż e permanentna weryfikacja odpowiedzi uż ytkownika; testowanie poprawek oraz zasobó w
urządzenia. W ramach testowania funkcjonalnego, dodatkowo wykonuje się weryfikację: procedury uruchamiania i zamykania aplikacji; poprawnoś ci dołączenia
uż ytkownikó w; bezbłędnoś ci komunikató w diagnostycznych; efektywnoś ci wykorzystania energii, a takż e parametró w zapewniających poprawne funkcjonowanie
w ś rodowisku sieci socjalnych [45], [50].
Testowanie interfejsu użytkownika, fragmentu aplikacji odpowiadającego za jej
kontakt z klientem koń cowym, ma zapewnić wysoką jakoś ć elementu aplikacji,
często postrzeganego jako czynnik wyznaczający poziom satysfakcji klienta [18].
Ten etap obejmuje takie działania jak: analiza funkcjonalno-technicznych wymagań stawianych przez interfejsem uż ytkownika; opracowanie wymagań oraz planó w testowania interfejsu uż ytkownika; wykonanie przykładowych testó w oraz
analiza ich przebiegu; okreś lenie kompletnoś ci pokrycia interfejsu uż ytkownika wymaganiami; sporządzanie raportó w o problemach dotyczących rozbież noś ci w zachowaniu systemu i wymaganiach; przygotowanie raportó w w sytuacji, kiedy dla
pewnych fragmentó w interfejsu opisy funkcjonowania nie są zdefiniowane. Działaniami najczęś ciej wykonywanymi na tym etapie są: weryfikacja funkcjonowania
aplikacji z wyś wietlaczami o ró ż nej rozdzielczoś ci oraz na urządzenia z ró ż ną architekturą; ocena strony estetycznej produktu; kontrola poprawnoś ci wyś wietlania reklam (czy ich wyś wietlanie nie utrudnia pracy z aplikacją) [51].
Innym przykładem szczegó lnie istotnej procedury testowania są badania obciążeniowe [52]. Zauważ my, iż mimo gwarantowanego determinizmu, funkcjonowanie aplikacji w warunkach minimalnego i maksymalnego obciąż enia moż e się istotnie ró ż nić . Chociaż błędne rezultaty funkcjonowania pojawiają się skrajnie rzadko,
to ich brak lub zbyt długi czas oczekiwania na nie jest zjawiskiem powszechnym.
Dlatego, komponenty serwerowe aplikacji poddawane są testowaniu imitującemu
stan wysokiego obciąż enia, wywołanego przez znaczną liczbę uż ytkownikó w.
Głó wnymi celami badań obciąż eniowych są: dobó r poprawnych dla danej aplikacji
i jej uż ytkownikó w zasobó w obliczeniowych oraz ich konfiguracji; optymalizacja
wydajnoś ci aplikacji, włączając w to konfigurację serweró w, klientó w oraz optymalizację samego kodu; oszacowanie działania i wydajnoś ci aplikacji w przypadku
wdraż ania nowych wersji produktu lub poprawek do istniejących; oszacowanie
działania i wydajnoś ci aplikacji na etapie wdroż enia do eksploatacji. Działaniami
standardowo wykonywanymi na tym etapie są: sprawdzenie czasu reakcji aplikacji
na ró ż ne typy ż ądań obsługi, w celu stwierdzenia iż spełnia ona wymagania akceptowalne przez uż ytkownika; testowanie funkcjonowania aplikacji przy obciąż eniach kilkukrotnie przewyż szających obciąż enie nominalne. Poprzez ś ledzenie
pracy aplikacji obciąż onej nominalnie: badania jest stabilnoś ć jej funkcjonowania;
okreś lane jest jej zachowanie w przypadku większego od nominalnego napływu
danych wejś ciowych; szacowana jest liczba uż ytkownikó w jednoczesnych, mogących efektywnie wykorzystywać aplikację [53].
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Jedną z pierwszych procedur testowania, wykonywanych w trakcie przygotowania procesu produkcyjnego jest weryfikacja dokumentacji [54]. Zdaniem większoś ci autoró w, testowanie rozpoczyna się już na etapie produkcji oprogramowania
[31]. Testerzy otrzymują mapy nawigacyjne, wzory ekranó w, opis sytuacji awaryjnych, któ re poddawane są analizie pod kątem spó jnoś ci i kompletnoś ci. Wszelkie
sprzecznoś ci pojawiające się w dowolnym z aspektó w funkcjonowania aplikacji,
powinny być wykryte i usunięte jeszcze przed rozpoczęciem kodowania. Na tym
etapie definiowane i analizowane są plany testó w, scenariusz testowania, macierze
ś ledzenia [7], [55].
Istotnym typem testowania jest weryfikacja użyteczności, zorientowana na zapewnienie komfortu korzystania z aplikacji [56]. Celem samym w sobie jest w tym
przypadku opracowanie zgodnego ze standardami, intuicyjnego interfejsu. Jako
kluczowe parametry traktuje się wygodę, sprawnoś ć oraz efektywnoś ć korzystania
z programu. Przykładami działań wykonywanych przez testera są: okreś lenie optymalnego rozmiaru czcionki; weryfikacja poziomu zapełnienia menu kontekstowego; sprawdzanie synchronizacji działań uż ytkownika i aplikacji; okreś lanie
szybkoś ci reakcji aplikacji na ż ądanie uż ytkownika [57].
Kolejnym rodzajem procedury testowania jest weryfikacja zgodności, wykonywana w celu zapewnienia optymalnej wydajnoś ci programu na ró ż nych urządzeniach, z uwzględnieniem takich parametró w jak zasoby obliczeniowe urządzenia,
rozdzielczoś ć i rozmiar ekranu, wersje systemu operacyjnego i oprogramowania
narzędziowego. W szczegó lnoś ci, prowadzone są działania, któ rych celem jest zapewnienie poprawnej pracy w ró ż nych ś rodowiskach operacyjnych, na ró ż nych
przeglądarkach, w ró ż nych konfiguracjach baz danych [39], [58].
Nadzwyczaj istotnym, chociaż często pomijanym, rodzajem testowania jest badanie bezpieczeństwa aplikacji, mające na celu testowanie bezpieczeń stwa systemó w
informacyjnych wykorzystujących aplikację, a takż e analizę zagroż eń związanych
z koniecznoś cią zapewnienia kompleksowego podejś cia do ochrony informacji
[59]. W tym zakresie, wykonywane są następujące działania: weryfikowane jest
odpornoś ć danych uż ytkownika na ataki pochodzącymi z sieci; sprawdzana jest
skutecznoś ć systemu uwierzytelniania uż ytkownikó w, odpornoś ć przed atakami
na dostępnoś ć; sprawdzane są skutki buforowania plikó w, interakcje plikó w systemowych, luki w zabezpieczeniach [60].
Do rzadziej wykonywanych typó w testowania moż emy zaliczyć testowanie odtworzenia (sprawdzenie aplikacji z punktu widzenia skutecznoś ci jej odtworzenia
po awariach sprzętu, komunikacji lub oprogramowania) oraz testowanie lokalizacji
(weryfikacja dostosowania aplikacji do ró ż nic kulturowych uż ytkownikó w) [32].
Niektó rzy z autoró w rozró ż niają jeszcze testowanie beta będące badaniem pierwszej publicznej wersji aplikacji. Bazuje ono na znacznej liczbie testeró w o ró ż nych
kompetencjach, wiedzy, upodobaniach. Wymaga ono jednak przygotowania kompletnej wersji aplikacji [61].
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Każ dy z powyż szych etapó w testowania moż e opierać się specjalistycznych narzędziach. Przykładowo, jeż eli program ma być poddany testom w chmurze, do
tego celu moż na zastosować następujące narzędzia: Xamarin Test Cloud, Perfecto
Mobile Continuous Quality Lab, Keynote Mobile Testing; testując funkcjonalnoś ć
aplikacji moż na skorzystać z Appium, Selendroid, Robotium, Ranorex; testowanie
uż ytecznoś ci moż e opierać się na: Zoom, Loop11; z kolei testowanie interfejsu uż ytkownika na FitNesse, iMacros, Jubula, LoadUI; do testowania zgodnoś ci przygotowano następujące narzędzia: BrowserStack, CrossBrowserTesting, Litmus, Browsera, Rational Clearcase, Ghostlab; badania obciąż eniowe mogą zostać oparte na następujących produktach: NeoLoad by Neotys, Apteligent, New Relic, a testowanie
bezpieczeń stwa na: CS, OWASP Zed Attack Proxy, Veracode, Google Nogotofail oraz
SQL Map. Pozostałe rodzaje testowania moż na oprzeć na następujących produktach: testowanie lokalizacji – Ubertesters, eggPlant; testowanie zmian – Appium,
Robotium, Ranorex; testowanie beta – HockeyApp, Ubertesters, TestFlight. Wyczerpujące informacje o powyż szych produktach dostępne są w Internecie
Na koniec, wyjaś nimy ró ż nice pomiędzy testowaniem manualnym i automatycznym. Wielu spoś ró d wspó łczesnych specjalistó w wyraż a przekonanie, ż e manualne testowanie aplikacji wkró tce zaniknie. Jednak szczegó łowa analiza tej tezy
skłania do przeciwstawnego wniosku: dla każ dej aplikacji testowanie automatyczne moż e być pominięte, jednocześ nie rezygnacja z testowania manualnego jest
niemoż liwa. Za wykorzystaniem testowania manualnego przemawiają: wysoka
elastycznoś ć i lepsze modelowanie działań uż ytkownika. Ponadto, z kró tkoterminowej perspektywy realizacji pojedynczych zadań jest tań sze niż testowanie automatyczne. Z drugiej jednak strony, testowanie manualne nie jest powtarzalne – powtó rne testowanie aplikacji jest ró wnie pracochłonne jak pierwsze, wszelkie działania wykonywane są stosunkowo wolno, a niektó re z wykonywanych testó w (w
szczegó lnoś ci, badania obciąż eniowe) nie mogą być zrealizowane w trybie testowania manualnego [62], [63]. Do najważ niejszych zalet testowania automatycznego moż na odnieś ć: wysoką szybkoś ć wykonania procedur; powtó rne wykonanie
procedur testowania jest bezproblemowe, wysoki stopień podobień stwa wybranych testó w dla szerokiej grupy aplikacji; formalizacja zapisó w wynikó w testowania; niski koszt jednostkowy przy masowym uż yciu. Wadami testowania automatycznego są: istnienie ograniczeń na pewne typy testó w, wysoka pracochłonnoś ć
przygotowania procesu testowania [5].
Chociaż z powyż szej kró tkiej analizy wynika, ż e zalety testowania automatycznego znacznie przeważ ają nad jego wadami, automatyzacja testowania aplikacji
mobilnych rodzi nowe problemy, związane z brakiem standaryzacji mobilnej infrastruktury testowej, językó w scenariuszy testowania i protokołó w zapewniających
powiązanie pomiędzy instrumentami testowania, a platformami sprzętowymi,
operacyjnymi i narzędziowymi [62]. Z uwagi na częste wnoszenie poprawek do
aplikacji mobilnych, niezbędna jest efektywna struktura programowo-sprzętowa,
zezwalająca na wielokrotne wykonanie testó w, wspierająca skalowalną automaty-
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zację testowania. W praktyce sprowadza się to do organizacji chmur diagnostycznych, zawierających wszystkie elementy niezbędne do: dołączenia szerokiego
zbioru modeli urządzeń , budowy chmur emulacyjnych pozwalających testować
aplikacje mobilne, opracowania zunifikowanych programó w zarządzających procedurami testowania, wspierających skalowalną automatyzację testó w [64], [65].

5. Podsumowanie i dalsze prace

Analizy zaprezentowane w rozdziale skłaniają do następujących wnioskó w:
1. Zaproponowane modyfikacje terminologii, polegające na rozró ż nieniu pojęć
mobilnoś ci i przenaszalnoś ci pozwalają uniknąć nieporozumień przy syntezie i analizie aplikacji. Ich zastosowanie w publikacjach naukowo-technicznych należ y uważ ać za wskazane;
2. Jeż eli ś rodki dostępne wykonawcy są niewystarczające do wyprodukowania
aplikacji przenaszalnej pomiędzy popularnymi ś rodowiskami operacyjnymi,
sukces komercyjny aplikacji jest najbardziej prawdopodobny, jeż eli będzie
ona dostępna dla systemu operacyjnego Android;
3. Jako dominujące platformy operacyjne obsługujące aplikacje mobilne moż na
uznać Android i iOS, przy czym, rola tej drugiej systematycznie maleje. Udział
pozostałych systemó w w tynku moż na uznać za ś ladowy;
4. Testowanie jest procesem wielopłaszczyznowym, wykonywanym zaró wno
manualnie jak i automatycznie. Testowanie automatyczne należ y uznać za
istotne rozszerzenie manualnego, któ re go jednak nie zastępuje. Badanie
aplikacji we wszystkich płaszczyznach istotnie podwyż sza koszty jej produkcji i nie w każ dym przypadku jest konieczne;
5. Testowanie produktu należ y opierać na sekwencjach testowych tworzonych
manualnie oraz generowanych automatycznie. Procedury testowania o ró ż nym zakresie funkcjonalnym i złoż onoś ci, powinny być wbudowane w każ dy
etap cyklu ż ycia produktu.

W drugiej częś ci rozdziału, zaprezentowano wyniki prac autoró w poś więconych
budowie kompleksowego systemu wspomagania testowania aplikacji mobilnych.
W szczegó lnoś ci, omó wiono metodologiczne podstawy jego funkcjonowania, moż liwoś ci funkcjonalne oraz korzyś ci z jego zastosowania.
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Zrównoważony rozwój transportu miejskiego w Rzeszowie
na tle innych miast
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Streszczenie
W artykule przedstawiono podstawowe informacje, dotyczące problematyki zrównoważonego rozwoju, w kontekście funkcjonowania transportu miejskiego. Omówiono ideę zrównoważonego rozwoju transportu
miejskiego jako polityki wspierania środków alternatywnych do transportu indywidualnego i przedstawiono wybrane rozwiązania zaimplementowane w Rzeszowie. Oceniono poziom intensywności podejmowanych w tym zakresie działań w Rzeszowie na tle innych miast. Analizy
przeprowadzono w oparciu o dane prezentowane przez GUS w dziale dotyczącym wskaźników zrównoważonego rozwoju.

1. Wprowadzenie
Rozwó j stanowi zasadniczy cel działań podejmowanych przez rządy pań stw
(takż e władze miast czy regionó w), bo to właś nie rozwó j decyduje o poziomie ż ycia mieszkań có w i w konsekwencji ich przyszłych wyborach politycznych. Koncepcja zró wnoważ onego rozwoju jest propozycją ś wiadomego, a takż e odpowiedzialnego ż ycia społecznego i indywidualnego, opartego o harmonię z otoczeniem społecznym i przyrodniczym uwzględniającym ograniczenia ekologiczne i oczekiwania społeczeń stwa. Właś ciwe zdefiniowanie kierunkó w rozwoju zró wnoważ onych
rozwiązań w transporcie miejskim i ich wdroż enie moż e znacząco przyczynić się
do polepszenia poziomu jakoś ci ż ycia mieszkań có w miast.
W kolejnej częś ci przedstawiono historię koncepcji zró wnoważ onego rozwoju,
jej początek i ewolucję na przestrzeni lat. Podrozdział trzeci i czwarty poś więcono
zró wnoważ onemu rozwojowi miast, zdefiniowaniu pojęcia zró wnoważ onego rozwoju transportu poprzez zaprezentowanie rozwiązań , któ re zostały zaimplementowane w Rzeszowie wraz z inwestycjami planowanymi w najbliż szym czasie.
Ostatni, piąty podrozdział stanowi analizę mierzalnych i poró wnywalnych rozwiązań jakie wdroż ono w Rzeszowie w poró wnaniu z innymi większymi miastami
w Polsce w obszarze działań na rzecz zró wnoważ onego rozwoju.
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Przedmiot szczegó łowej analizy stanowi długoś ć wprowadzonych buspasó w na
terenie miast w latach 2013-2015 oraz długoś ć funkcjonujących ś cież ek rowerowych w latach 2011-2015. Dynamika zmian tych wielkoś ci jest pewnym mierzalnym wyznacznikiem działań prowadzanych w ostatnich latach w ramach zró wnoważ onego rozwoju transportu miejskiego. Analiza ma dać odpowiedź na pytanie
o wielkoś ć zró ż nicowania działań na rzecz zró wnoważ onego rozwoju w polskich
miastach, a takż e pozwolić na ocenę ich efektywnoś ci w Rzeszowie na tle innych
miast. Dane wykorzystane w analizie pochodzą z baz Głó wnego Urzędu Statystycznego.

2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w świetle dokumentów

W raporcie, z przyjętej w Sztokholmie w 1972 roku Deklaracji Konferencji Narodó w Zjednoczonych, podjęto się zdefiniowania pojęcia „zró wnoważ onego rozwoju” (ang. Sustainable Development) jako prawa do zaspokajania aspiracji rozwojowych przez obecną generację, bez ograniczania praw dla przyszłych pokoleń
w kwestii ich potrzeb rozwojowych. Rozwó j cywilizacyjny i gospodarczy nie powinien przebiegać kosztem wyczerpania zasobó w nieodnawialnych czy niszczeniem
ś rodowiska tak, aby przyszłe pokolenia też posiadały prawo do rozwoju [1].
Oficjalne przyjęcie do realizacji koncepcji zró wnoważ onego rozwoju nastąpiło na
drugim „Szczycie Ziemi” (konferencja ONZ „SŚ rodowisko i rozwó j”) w Rio de Janeiro
w czerwcu 1992 roku. Uchwalono wó wczas rezolucję zwaną „Agenda 21”, przedstawiającą zastosowanie praktyczne zró wnoważ onego rozwoju na kilku płaszczyznach: przestrzennej, ekonomicznej, ekologicznej, społecznej i polityczno-instytucjonalnej [2]. Funkcjonowanie koncepcji zró wnoważ onego rozwoju sprowadza się
do osiągnięcia trzech zasadniczych celó w przedstawionych na rys. 1.
Zrównoważony
rozwój

Ekonomia

Środowisko

Społeczeństwo

Rys. 1. Zasadnicze cele koncepcji zró wnoważ onego rozwoju [1]

Dziesięć lat pó ź niej, w Johannesburgu odnowiono postanowienia z Konferencji
w Rio de Janeiro, zaś przełom tysiącleci był okazją dla podkreś lenia roli 189 członkó w Organizacji Narodó w Zjednoczonych (ONZ) w kształtowaniu ś wiata. 8 wrześ nia 2000 roku przyjęta została Deklaracja Milenijna Narodó w Zjednoczonych
gdzie okreś lono cele rozwoju będące zobowiązaniami mającymi pozwolić na skuteczne stawianie czoła wyzwaniom XXI wieku, a wdraż anie postawionych celó w
miało następować do koń ca 2015 roku. Warto wspomnieć , ż e w roku 2012 przypadła dwudziesta rocznica Konferencji Narodó w Zjednoczonych okreś lana Szczytem
Ziemi Rio+20. Konferencja miała na celu pobudzenie politycznego zainteresowania
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zró wnoważ onym rozwojem, dokonanie oceny postępó w, zidentyfikowanie luk powstałych podczas wdraż ania założ onych koncepcji, a takż e wskazanie nowych kierunkó w i wyzwań na przyszłoś ć [3].
Nowe Cele Zró wnoważ onego Rozwoju, przedstawione na rys. 2, zostały zaprezentowane w Agendzie na Rzecz Zró wnoważ onego Rozwoju 2030 („Przekształcenie naszego ś wiata 2030 r.”). Szczyt Zró wnoważ onego Rozwoju w Nowym Jorku,
któ ry odbył się we wrześ niu 2015 r., to ostatnie istotne wydarzenie dotyczące rozważ anej tematyki, któ re miało charakter globalny. Agenda została przyjęta jednogłoś nie przez wszystkie 193 pań stwa członkowskie.
Reasumując, nowe cele są efektem długich negocjacji członków ONZ. Stanowią
wspólne dobro publiczne wypracowane i zaakceptowane przez wszystkie kraje
członkowskie z uwzględnieniem ich różnorodnej specyfiki, poziomu rozwoju i potencjału. Zestaw siedemnastu globalnych celów jest uniwersalny, a jednocześnie
są to cele zintegrowane i niepodzielne, zharmonizowane z wymiarami zrównoważonego rozwoju.

Rys. 2. Nowe cele zrównoważonego rozwoju [4]

Od początku formułowania koncepcji zrównoważonego rozwoju państwa europejskie brały czynny udział w opracowywaniu i wdrażaniu światowych inicjatyw
mających promować i umożliwiać zrównoważony rozwój w kontekście społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Do ważniejszych inicjatyw można zaliczyć
Traktat Amsterdamski (1997 r.), Strategię Lizbońską (2000), Strategię Zrównoważonego rozwoju z Goeteborga (2001) z późniejszymi zmianami oraz Strategię Europa 2020 (przyjętą w czerwcu 2010 r.). Poza wymienionymi dokumentami, koncepcja zrównoważonego rozwoju pojawia się również i innych opracowaniach
m.in. w Białej Księdze, Zielonej Księdze.
Podstawowe priorytety zaproponowane w celu osiągnięcia założeń „Strategii
Europa 2020” stanowią [5]:
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wzrost inteligentny, czyli rozwój gospodarki uwarunkowany na wiedzę i innowacje;
• wzrost zrównoważony, gospodarka wspierana poprzez efektywne korzystanie z zasobów, przyjazne środowisku i konkurencyjne;
• wzrost sprzyjający integracji społecznej, a więc zapewniający spójność terytorialną i społeczną z wysokim poziomem zatrudnienia.
Do przedstawienia obrazu osiągniętych postępów w kierunku zrównoważonego
rozwoju, w odniesieniu do założeń i celów zawartych w strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju, opracowany został właściwy system wskaźników Unii Europejskiej. System ten jest zbudowany z następujących obszarów tematycznych: rozwój społeczno-ekonomiczny, włączenie społeczne, zrównoważona produkcja i konsumpcja, zdrowie publiczne, zmiany demograficzne, zmiany klimatu oraz energia,
zasoby naturalne, zrównoważony transport, globalne partnerstwo i dobre rządzenie. Eurostat gromadzi odpowiednie dane na bieżąco i systematycznie je udostępnia.
Zrównoważony rozwój jest problemem wielowymiarowym, stąd zoperacjonalizowanie tegoż pojęcia przez między innymi: ekonomistów, filozofów, ekologów,
socjologów czy politologów na potrzeby swoich dziedzin.

3. Zrównoważony rozwój miast

Obecnie światowy rozwój ma swój początek w miastach. Znaczenie miast w rozwoju zarówno gospodarczym, jak i społecznym jest kluczowe. Obecnie około
osiemdziesiąt procent Europejczyków mieszka w miastach (w Polsce jest to ok.
60%, przy czym od kilku lat udział mieszkańców miast powoli spada). Wśród polskich miast można znaleźć takie, które pod względem jakości życia dorównują miastom Europy Zachodniej.
Miasto stanowi jednostkę administracyjną składającą się z elementów, pomiędzy
którymi zachodzą wielorakie i dynamiczne reakcje. Miasto to jednostka działająca
na określonym terenie i w zadanym otoczeniu, która musi być traktowana, jako
dynamiczna i funkcjonalna całość. Dlatego też traktuje się je jako system terytorialny. W zrównoważonym rozwoju miast należy uwzględniać wszystkie relacje
zachodzące w tym systemie wraz z zachodzącymi w nim zmianami.
Według rankingu „Zró wnoważ ony rozwó j miast” liderem pod tym względem,
wś ró d objętych analizą 66 miast okazała się Warszawa. Spoś ró d elementó w składowych tego rankingu moż na wyró ż nić : ś rodowisko, politykę, gospodarkę i społeczeń stwo (niektó re z tych wymiaró w zaprezentowano na rys. 3).
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ŚRODOWISKO
GOSPODARKA

SPOŁECZEŃSTWO
POLITYKA

• klimat
• ochrona powietrza
• gospodarka odpadami
• energetyka na poziomie lokalnym
• bioróżnorodność
• użytkowanie gruntów
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• zatrudnienie
• transport
• rozwój gospodarczy
• zmiany demograficzne
• edukacja
• zdrowie publiczne
• dostęp do rynku pracy
• wypadki drogowe
• kapitał społeczny
• wzrost konsumpcji
• czynniki
warunkuące
zdrowie rozwoju
finansowanie
zrównoważonego
• globalizacja handlu
• otwartość i uczestnictwo w życiu publicznym

Rys. 3. Kryteria oceny zró wnoważ onego rozwoju miast w czterech wymiarach: ś rodowisko, gospodarka, społeczeń stwo i polityka

W „Raporcie miast uczących się”, opracowanym w 2015 roku, również przygotowanym przez Politykę Insight na zamówienie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Rzeszów dla odmiany zajął wysokie,
drugie miejsce. Kwalifikacji miast w rankingu dokonano na podstawie różnorodnych danych, przekształconych we wskaźniki, według których oceniane były miasta. Wśród kategorii oceny wyróżniono m.in. infrastrukturę produkcyjną (zasoby
infrastrukturalne umożliwiające badania i tworzenie innowacji), kapitał ludzki
(wykwalifikowani pracownicy na rynku lokalnym), współpracę między mieszkańcami i firmami oraz łatwość prowadzenia biznesu (efektywne funkcjonowanie instytucji publicznych, z którymi kontaktują się przedsiębiorcy). Mianem miast uczących się określa się te miasta, które funkcjonują jako „magazyny” pomysłów i nauki, dbające przy tym o środowisko i infrastrukturę, ułatwiającą przepływ wiedzy,
stanowiącą motor wzrostu gospodarczego [6].
Rzeszów w tym rankingu opisany został jako miasto, które swoją przyszłość
wiąże z technologiami, skąd jego nazwa: „Stolica nowych technologii”. Ponadto,
Rzeszów jest drugim miastem po Lizbonie, pod względem zapotrzebowania na informatyków. Opracowanie podkreśla także, że Rzeszów może być jednym z nielicznych miast, w którym w najbliższych latach można spodziewać się wzrostu
liczby mieszkańców. Obok Warszawy i Poznania, to właśnie w stolicy Podkarpacia
powstają firmy najnowocześniejsze, zatrudniające najlepszych pracowników, są to
intensywnie rozwijające się ekonomicznie przedsiębiorstwa.
Rozwój transportu znacząco wpłynął na zwiększenie wykorzystywania nieodnawialnych źródeł energii, co niesie konsekwencje dla obecnych i przyszłych pokoleń. Unia Europejska wielokrotnie przedstawia i podkreśla istotność właściwych
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działań w dziedzinie polityki transportowej koncentrując się przede wszystkim na
rozwiązaniach przyjaznych środowisku i realizujących koncepcję zrównoważonego rozwoju [7].
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaczęły powstawać krajowe dokumenty dotyczące transportu i zrównoważonego rozwoju (m.in. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Polska
2030 Wyzwania Rozwojowe i inne).
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (z 1 marca 2011 r.) wprowadziła
obowiązek sporządzania planów transportowych przez ministra (ds. transportu)
oraz przez samorządy wojewódzkie i powiaty liczące ponad 80 tys. mieszkańców,
miasta (powyżej 50 tys. mieszkańców), a także związki międzygminne (liczące ponad 80 tys. mieszkańców) [8]. Tak duży nacisk kładziony przez Unię Europejską
na rozwój publicznego transportu zbiorowego wynika ze szczególnej jego roli
w walce o ochronę środowiska, przeciwdziałaniu kongestii czy ograniczaniu liczby
wypadków samochodowych. Jak widać, to właśnie wspieranie transportu zbiorowego stanowi najważniejszy element polityki zrównoważonego rozwoju [9].

4. Zrównoważony transport miejski w Rzeszowie

Zrównoważony rozwój transportu jest warunkiem wzrostu dobrobytu społecznego i rozwoju społeczno-gospodarczego. Dziś żyjemy szybciej niż jeszcze kilka lat
temu, podróżujemy także szybciej, częściej i wygodniej, mając dostęp do nowych
systemów i środków transportu. Zdefiniowanie pojęcia zrównoważonego transportu (działań) w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju to [2]:
•
•

zaspokajanie potrzeby mobilności wśród współczesnego pokolenia;
odpowiednie wykorzystanie zasobów nieodnawialnych i korzystanie
z zasobów odnawialnych;
• transport spełniający normy emisji hałasu i substancji szkodliwych;
• gwarantujący dostępność i różnorodność środków transportu;
• wpływający na poprawę jakości życia mieszkańców;
• transport przystępny cenowo;
• bezpieczny transport dla zdrowia ludzkiego i ekosystemów;
• minimalizujący potrzebę wykorzystania ziemi.
Rzeszów, podobnie jak inne miasta, przystąpił do realizacji programu, którego
celem jest poprawa jakości usług transportu publicznego. W dużej mierze finansowanie inwestycji na te cele pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Pierwszy etap
programu transportowego został zrealizowany. Pasażerowie z pewnością zauważyli zakup nowych autobusów o podwyższonym standardzie, ale także:
•

•

Przebudowę ważnych ulic (m.in. Lubelskiej, węzła Wyzwolenia-Warszawa
czy Rejtana);
Budowa połączenia drogowego ulic: Rzecha i Lubelskiej wraz z mostem im.
Tadeusza Mazowieckiego;
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Utworzenie Inteligentnego Systemu Transportowego dla miasta włączając
wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w biletomaty i tablice informacyjne (tablice zmiennej treści). Zadaniem Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego jest zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, skrócenie czasu przejazdu pojazdów i usprawnieniem
ruchu drogowego wszystkich uczestników dróg wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa. W ramach Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego (RIST), obejmującego swym zasięgiem realizację szerszego wdrożenia: Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP) integrują się działania następujących podsystemów
[11]:
 SOSRD – System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym;
 SZTP –System Zarzadzania Transportem Publicznym;
 E-INFO – System Informacji Pasażerskiej;
 E-BILET;
 PLATFORMA TELEINFORMATYCZNA.
• Przebudowa niektórych skrzyżowań i zatok przystankowych;
• Wprowadzenie buspasów i zwiększenie długości ścieżek rowerowych;
• Wprowadzenie strefy płatnego parkowania w centrum miasta;
• Montaż wag samochodowych.
Te wszystkie działania to jednak sam szkielet, podstawa, bowiem istnieją duże
szanse na kontynuację programu transportowego, dzięki dużemu dofinansowaniu
z programu Polska Wschodnia, o które miasto będzie się starać. Wśród elementów
kontynuacji programu transportowego wyróżnić można [10]:

Zakup nowych autobusów, w tym także pojazdów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury do ich obsługi (stacje ładowania, czy stacje warsztatowe);
 Dalsza przebudowa wiat przystankowych i zatok autobusowych;
 Przebudowa skrzyżowań m.in. Piłsudskiego z Cieplińskiego czy Wyzwolenia z Okulickiego;
 Zakup tablic zmiennej treści i wag samochodowych;
 Zakup oprogramowania do optymalizacji rozkładów jazdy;
 Zamontowanie systemu do monitorowania zatok autobusowych umożliwiających odczyt rejestracji pojazdów;
 Zakup systemu monitorowania buspasów i skrzyżowań;
 Wyposażenie strefy płatnego parkowania w system zliczania wolnych
miejsc (dotychczasowy jest niedokładny).
Aby uzyskać dofinansowanie, miasto musi przygotować dokumentację aplikacyjną, poprzedzoną wykonaniem badań min. preferencji użytkowników środków
transportu, natężenia ruchu.
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5. Analiza wybranych rozwiązań na rzecz zrównoważonego transportu
miejskiego, zastosowanych w Rzeszowie na tle innych miast
Wśród przykładów „dobrych praktyk” w tematyce zrównoważonego rozwoju
transportu miejskiego wymienia się wprowadzanie buspasów i tworzenie infrastruktury dla rowerzystów. Dla zrównoważonego rozwoju istotne są te działania,
których celem jest zmniejszenie udziału samochodów osobowych w przemieszczaniu się na korzyść komunikacji zbiorowej czy jazdy rowerem.
Zasadniczym celem wprowadzenia buspasó w było usprawnienie i uwiarygodnienie komunikacji miejskiej, a takż e wywołanie przekonania rzeszowskich kierowcó w do pozostawienia samochodó w osobowych i korzystania z komunikacji
miejskiej. W tabeli Tabela 1 przedstawiono wybrane stolice wojewó dztw, w któ rych wyznaczono buspasy (do analizy zestawiono dane z tych miast, w któ rych
długoś ć buspasó w przekracza 5 km, ograniczenia w liczbie miast wynikają takż e
z braku dostępu do danych). Pod względem długoś ci buspasó w pierwsze miejsce
przypada Warszawie (48 km). Warszawa zdecydowanie wyprzedza pozostałe miasta objęte analizą. Drugim co do wielkoś ci wynikiem charakteryzuje się Krakó w
(25,2 km) i Wrocław (21,5 km). Inaczej wyniki analizy przedstawiają się jako długoś ć buspasó w w stosunku do powierzchni administracyjnej miast. Takie odniesienie jest jednak bardziej zasadne ze względu na zró ż nicowanie wielkoś ci miast.
Tabela 1. Długoś ć buspasó w w stosunku do powierzchni miasta w latach 2013-2015
Miasto

Białystok
Kielce
Kraków
Łódź
Olsztyn
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Wrocław

Długość buspasów
(w km)

2013
11,8
8,0
23,7
10,7
6,8
6,0
3,3
48,0
21,5

2014
12,6
10,5
23,7
18,9
6,8
6,7
3,3
48,0
21,5

2015
12,8
15,3
25,2
18,9
13,3
6,9
11,4
48,0
21,5

Długość buspasów na 1
km2 powierzchni (w km)

Zmiana
procentowa (%)

2015
0,125
0,139
0,077
0,065
0,151
0,026
0,097
0,093
0,073

2013/2015
8,5
91,3
6,3
76,6
95,6
15,0
245,5
0,0
0,0

Największą wartość wskaźnika długości buspasów na kilometr kwadratowy powierzchni miasta w 2015 roku odnotowano dla Olsztyna (0,151 km) oraz Kielc
(0,139 km). Najniższa wartość wskaźnika charakteryzuje Poznań (0,026 km), Łódź
(0,065 km), Wrocław (0,073 km), Kraków (0,077 km) i Warszawę (0,093 km). Rzeszów natomiast odnotował największy wzrost długości buspasów w 2015 roku:
w stosunku do 2013 r aż o 245%. Na drugiej pozycji plasował się Olsztyn ze wzrostem o około 96%.
Obecnie długoś ć buspasó w na terenie Rzeszowa wynosi 11,4 kilometra, w całym
systemie komunikacyjnym miasta jest to niewielki odcinek, jednak kluczową rolę
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odgrywa ich zlokalizowanie w pewnych newralgicznych punktach centrum miasta.
Przebieg buspasó w przedstawiono na rys. 4.

Rys. 4. Przebieg buspasów w Rzeszowie [11]

Na uwagę zasługuje fakt, iż Rzeszów był pierwszym miastem w Polsce, które
wprowadziło system 2+1 (dwóch pasażerów plus kierowca) w ramach poruszania
się po buspasach, umożliwiający przejazd tymże pasem tych pojazdów, w których
znajduje się minimum trzech pasażerów. Należy jednak podkreślić, że długość buspasów nie jest tak istotna, jeżeli ich miejsce wyznaczenia nie służy do ominięcia
tych ulic czy punktów, które są źródłami kongestii.
Drugim wskaź nikiem mierzalnym przyjętym w analizie, umoż liwiającym poró wnanie rozwoju miast, jest długoś ć ś cież ek rowerowych. Transport rowerowy jest
jednym z alternatywnych rozwiązań dla transportu samochodowego.
Stworzenie warunkó w przyczyniających się do zwiększenia roli ruchu rowerowego w podró ż ach mieszkań có w miast ogranicza negatywny wpływ transportu
samochodowego na ś rodowisko. W tabeli Tabela 2 przedstawione zostały zmiany
w długoś ci ś cież ek rowerowych, jakie zaszły w latach 2011 i 2015 w stolicach wojewó dztw.
Stan infrastruktury rowerowej z roku na rok poprawia się, co zauważ yć moż na
zaró wno w duż ych jak i w małych miastach. Zaprezentowane w tabeli zestawienie
aktualnych długoś ci ś cież ek rowerowych wskazuje właś nie na tą poprawę. Miastem o największym wzroś cie długoś ci ś cież ek rowerowych, w wartoś ci bezwzględnej do 2015 roku jest Warszawa (165,4 km w stosunku do 2011r.). Na drugim miejscu prezentuje się Gdań sk (77,1 km), na trzecim natomiast znalazł się Lublin (70,4 km). W ujęciu procentowym największy wzrost zanotowały Kielce
(147%), Opole (138%) i Olsztyn (134%), zaś najmniejszy przyrost analizowanej
wielkoś ci odnotowano dla Wrocławia –jedynie 16,1%.
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Tabela 2. Zmiany w długoś ci ś cież ek rowerowych w latach 2011-2015 w stolicach
wojewó dztw wraz z długoś cią ś cież ek rowerowych w stosunku do powierzchni miast
Miasto

Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Warszawa
Szczecin
Wrocław
Zielona Góra

2011
66,2
63,8
90
50,4
16,7
108
59,6
72,8
31
28,1
105
65,9
291,8
83,6
197,9
38,4

Długość ścieżek rowerowych
Zmiana
na 1 km2
Ogółem (w km)
procentowa
(w km)
(%)
2012 2013 2014 2015 2011/2015
2015
75,2
91,8
106
110
66,2
1,08
69,1
76,6
77,3
81,7
28,1
0,46
122,5 147,8 159,8 167,1
85,7
0,64
54,1
56
58,1
60
19,0
0,36
18,7
18,7
28
41,3
147,3
0,38
134,8
145
154
166
53,7
0,51
65,2
79,2 109,6
130
118,1
0,88
76,4
88
116
125
71,7
0,43
40
42
59,3
72,5
133,9
0,82
32,9
37,4
59,2
66,8
137,7
0,69
120,7
129 133,9
136
29,5
0,52
82
95,5
120
120
82,1
1,03
318,3 359,6 412,5 457,2
56,7
0,88
87
98,5
110
114,7
37,2
0,38
204,1 210,3 215,4 229,8
16,1
0,78
39,6
b.d
b.d
62,2
62,0
0,22

na 10 tys.
mieszk.
(w km)
2015
3,7
2,3
3,6
2,0
2,1
2,2
3,8
1,8
4,2
5,6
2,5
6,5
2,6
2,8
3,6
4,5

W analizie, prezentującej zestawienie długoś ci ś cież ek rowerowych do powierzchni miast, największym wzrostem wykazał się Białystok (1,08 km na 1 km2)
i Rzeszó w (1,03 km). Największa wartoś ć wskaź nika ś cież ek rowerowych na 10 tys.
mieszkań có w w 2015 roku charakteryzował Rzeszó w (6,5) i Koszalin (5,9), najmniejszą wartoś cią zaś Łó dź (1,8), Katowice (2,0) i Kielce (2,1).

6. Podsumowanie

Moż liwoś ć wyboru zró ż nicowanych form mobilnoś ci w obrębie miasta wpływa
na odczucia atrakcyjnoś ci i funkcjonalnoś ci tego miasta dla jego mieszkań có w. Wybó r innego ś rodka transportu niż indywidualny, powinno przekładać się na odczuwalny zysk, np. na zwiększenie szybkoś ci przemieszczania się, czy wymiernie niż sze koszty. Właś ciwe wykorzystanie szansy powstałej przez wprowadzanie warunkó w dla zró wnoważ onej mobilnoś ci, moż e pozwolić na zmniejszenie natęż enia ruchu, a w ten sposó b ograniczyć emisje hałasu czy substancji szkodliwych do ś rodowiska, zwiększyć bezpieczeń stwo na ulicach.
Zastosowane rozwiązania w Rzeszowie wskazują na właś ciwy kierunek podąż ania w celu realizacji koncepcji zró wnoważ onego rozwoju. Rzeszó w nie odbiega od
innych miast pod względem intensywnoś ci wprowadzanych działań na rzecz realizacji strategii zró wnoważ onego rozwoju transportu. Co więcej, jak wskazuje analiza i rankingi, znajduje się w czołó wce miast intensywnie wdraż ających rozwiązania, na rzecz polepszenia warunkó w ż ycia mieszkań có w w ramach koncepcji zró w-
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noważ onego rozwoju. Pamiętać jednak należ y o koniecznoś ci właś ciwego dopasowania wprowadzanych działań , rozwiązań , ze względu na ró ż norodnoś ć miast. Nie
wszystko co jest dobre dla jednych miast, sprawdzi się dla innych, stąd koniecznoś ć
opracowywania indywidualnych planó w dla miast.
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Streszczenie
W rozdziale, zaprezentowano architekturę informatyczną systemów
monitoringu środowiskowego bazującego na zastosowaniu bezprzewodowych sieci sensorowych. Autorzy koncentrują się na zapewnieniu charakterystyk eksploatacyjnych niezbędnych w systemach infrastruktury
krytycznej. W tym celu, poddają analizie przepływy informacyjne w sieci
tej klasy oraz złożoności czasowe algorytmów wykonania podstawowych funkcji systemów monitoringu. Podstawowym efektem prowadzonych badań jest opracowanie i weryfikacja architektury systemu monitoringu zapewniającej efektywne śledzenie stanu środowiska. Rozdział
adresowany jest do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym
oraz projektowaniem systemów monitoringu środowiskowego.

1. Wprowadzenie
Problem zachowania dla przyszłych pokolen roznorodnosci srodowiska naturalnego jest jednym z najwazniejszych przed ktorymi stoi ludzka cywilizacja. Ochrona
otaczającej nas przyrody, to wyjątkowo złozone, wieloplanowe zadanie. Zauwazmy, ze z ochroną przyrody nalezy pogodzic stabilny rozwoj panstwa, ktorego
obowiązkiem jest troska o swoich obywateli. Nie powinno więc byc tak, ze ktorys
z celow stawianych przez panstwo będzie dominował koniecznoscią zachowania
otaczającej nas przyrody dla przyszłych pokolen. Z drugiej jednak strony, ochrona
przyrody nie moze byc celem samym w sobie i dominowac nad wszystkim pozostałym.
Degradacja otaczającej nas przyrody nie zawsze jest skutkiem planowych działan
człowieka. Zdarza się rowniez, ze za zagrozeniem pewnych gatunkow stoi sama
przyroda. Bywa rowniez tak, ze człowiek nieswiadomie przyczynia się do ich zagrozenia, a nawet wyginięcia. W takich sytuacjach zbawiennym moze okazac się
działanie człowieka, ktory ingerując w ekosystem moze doprowadzic go do pier-
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wotnego stanu. Aby reakcja nastąpiła w odpowiednim czasie konieczna jest obserwacja przyrody, będąca jedną z najszerzej wykorzystywanych metod poznawczych,
polegającą na względnie długiej, ukierunkowanej i planowej apercepcji przedmiotow i zjawisk otaczającej nas rzeczywistosci [1]. Doskonałe przykłady obserwacji
srodowiska naturalnego pokazane zostały jeszcze w I wieku w Historii naturalnej
Pliniusza Starszego. W 38 tomach zawierających informacje z dziedziny astronomii, fizyki, geografii, botaniki, zoologii, medycyny wykorzystywał on obserwację
jako podstawową metodę naukową.
Nie tylko ochrona otaczającego nas srodowiska, ale rowniez efektywne wykorzystanie jego zasobow, wymaga posiadania informacji o własciwosciach dynamicznych obiektow tworzących je, wiedzy o zmianach będących rezultatem działan antropogenicznych. Pozwala ona przewidziec skutki ingerencji człowieka w przebieg
naturalnych procesow, jest ona rowniez niezbędna przy prognozowaniu niebezpiecznych zjawisk przyrodniczych.
Jednym ze skutkow systematycznej poprawy jakosci zycia ludzi jest niepokojące
pogorszenie stanu otaczającego nas srodowiska. W wielu miejscach kuli ziemskiej,
koncentracja substancji szkodliwych w powietrzu, wodzie lub glebie zagraza zdrowiu mieszkających i pracujących tam osob. Dlatego w ostatnim dziesięcioleciu
wiele uwagi poswięcono przeciwdziałaniu negatywnym skutkom urbanizacji i
uprzemysławiania kolejnych obszarow naszej planety. Jedną z wykorzystywanych
do tego celu metod jest monitorowanie stanu srodowiska, pozwalające sledzic
szkodliwe zjawiska zachodzące w naszym otoczeniu i w odpowiednim czasie podejmowac stosowne działania. Monitoring moze byc prowadzony na trzech roznych poziomach: wpływu (badanie silnych oddziaływan w skali lokalnej); regionalnym (analiza przemieszczania i transformacji zanieczyszczen oraz ich wpływu na
ekonomikę regionu); tła (badania na terenie rezerwatow biosfery, wyłączonych z
jakiejkolwiek działalnosci gospodarczej) [2], [3].
Zazwyczaj, terminem monitoring środowiska okreslamy system obserwacji i kontroli stanu otoczenia, wspomagający racjonalne wykorzystanie zasobow naturalnych, ochronę przyrody i zapewnienie stabilnego funkcjonowania roznych systemow gospodarczych. Zgodnie z inną, powszechnie wykorzystywaną definicją, monitoring to system permanentnej obserwacji składowych srodowiska i biosfery
jako całosci poprzez pomiar ich wybranych charakterystyk.
Analizą zagrozen zajmuje się fundamentalna dyscyplina naukowa, nazywana
ogólną teorią bezpieczeństwa (OTB) [4], [5]. Pierwszoplanowym obiektem badan
OTB jest okreslenie fundamentalnych prawidłowosci przejscia naturalnych systemow przyrodniczych, obiektow technicznych, sfery biologicznej i struktur społeczno-gospodarczych ze stanu normalnego funkcjonowania, do stanu awaryjnego
lub katastroficznego, a takze zasad ich wzajemnego wspołdziałania w procesie
wspomnianej zmiany stanu. Ponadto, OTB zajmuje się budową naukowych podstaw diagnozowania, monitoringu i prognozowania zagrozen, a takze metodami
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przeciwdziałania katastrofom i likwidacji ich skutkow. W OTB, szczegolne znaczenie zajmuje okreslenie sposobow szacowania i pomiarow skali zagrozen oraz poziomu ochrony obiektow i obszarow. Na tej podstawie, definiowane są ilosciowe i
jakosciowe parametry podejmowanych decyzji, zawartosc dokumentow normatywnych oraz konkluzje komisji badających skutki awarii i katastrof. W OTB, za najbardziej uogolnione kryteria oceny, przyjęto uwazac poziom ryzyka dla zdrowia i
działalnosci człowieka, a takze jakosc i zagrozenia jego zycia.
Systemy monitoringu srodowiska mogą pracowac w warunkach ekstremalnych,
mogą byc rowniez celem atakow cybernetycznych. Dlatego, projektując je szczegolną uwagę nalezy zwrocic na zapewnienie ciągłosci ich funkcjonowania oraz odpornosc na ataki, ktorych celem byłoby zafałszowanie opracowywanych prognoz
zmian pogody czy tez srodowiska naturalnego jako całosci. Jest to szczegolnie
istotne bowiem w systemach monitoringu celem poprawy trafnosci generowanych
prognoz coraz szerzej wykorzystuje się elementy pomiarowe będące własnoscią
osob prywatnych i jawiące się jako komponenty Internetu rzeczy.

2. Architektura informacyjna systemu monitoringu
Architektura informacyjno-komunikacyjna systemu monitoringu przedstawiona
została na rys. 1.

Pomiary

Ocena faktycznego
stanu środowiska

Prognoza
Ocena prognozy
zachowania
zachowania
Podsystem monitoringu i prognozowania

Procedury
ostrzegania
Podsystem
ostrzegania

Rys. 1. Architektura funkcjonalna systemu monitoringu i ostrzegania

Cechą szczegolną systemow monitoringu srodowiska, wykorzystywanych w
strukturach inteligentnych miast są: powiązanie z nimi systemow ostrzegania oraz
szerokie wykorzystanie sprzęzenia zwrotnego pozwalającego na bieząco reagowac
na zachodzące zmiany srodowiskowe. Architektura funkcjonalna systemow monitoringu srodowiskowego została przedstawiona na rys. 2.
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Powietrze atmosferyczne

Odpady przemysłowe i bytowe

Urządzenia i środowisko wodne

Gleba

Promieniowanie radioaktywne

Tereny zielone i rekreacyjne

Sensory pomiarowe

Lokalny węzeł pomiarowy

Moduł przetwarzania wstępnego
Moduł komunikacji

Węzeł informacyjno-analityczny
Moduł
decyzyjny

Moduł
prognozowania

Moduł
informowania

Moduł
obliczeniowy

Moduł
komunikacji

Biblioteka
informacyjna

Środowisko komunikacji
Lokalny węzeł pomiarowy
Lokalny węzeł pomiarowy

Rys. 2. Architektura funkcjonalna systemu monitoringu srodowiskowego

3. Architektura topologiczna systemów monitoringu
Wspołczesne sensorowe sieci monitoringu mozna budowac w postaci struktur
jednosciezkowych, w ktorych istnieje wyłącznie jedna trasa łącząca węzeł pomiarowy z koordynatorem sieci oraz wielosciezkowej z trasami alternatywnymi łączącymi węzeł nadawczy i odbiorczy. Trasy te mogą byc zarowno jedno- jak i wieloskokowa. W architekturze jednoskokowej, węzeł pomiarowy łączy się bezposrednio z koordynatorem sieci, co w przypadku większych odległosci pochłania
znaczną energię na realizację komunikacji, zarowno od strony węzła pomiarowego
jak koordynatora. Jezeli zastosowanie sciezek jednoskokowych jest obligatoryjne
(np. kiedy struktura pomiarowa musi byc płaska), węzeł pomiarowy wyposaza się
w odnawialne zrodło energii, ewentualnie minimalizuje wykonywane w nim operacje obliczeniowe. Z uwagi na swoje ograniczenia, architektury jednoskokowe wykorzystywane są stosunkowo rzadko.
W jednosciezkowej architekturze wieloskokowej dane od węzła pomiarowego
do odbiorczego przechodzą przez wiele węzłow posrednich, jednak trasa ich przesyłania jest absolutnie jednoznaczna i marszrutyzacja nie jest wymagana. Dzięki
komunikacji wieloskokowej, odległosci, na ktore w kazdym skoku przesyłana jest
informacja są ograniczone, co sprzyja minimalizacji niezbędnej mocy zasilania kazdego z węzłow. Rowniez wymagania energetyczne stawiane przed koordynatorem
sieci są łatwiejsze do spełnienia: chociaz głowne węzły sieci są z zasady wyposa-
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zane w odnawialne zrodło energii, to minimalizacja zapotrzebowania energetycznego sprzyja wydłuzeniu długosci eksploatacji urządzen zasilających. Istotną wadą
rozwiązan jednosciezkowych (zarowno jedno- jak i wieloskokowych) jest niska odpornosc na uszkodzenia: awaria chociazby jednego węzła na trasie przesyłania danych powoduje jej niespojnosc. Pomimo tego, sieci takie są z uwagi na niski koszt
stosowane bardzo szeroko.
Architektura sieci wielosciezkowej zakłada, ze dane pomiędzy węzłem pomiarowym a głownym agregatorem mogą byc przesyłane za pomocą wielu alternatywnych sciezek. Dlatego, kazdy z węzłow posrednich, przez ktore przesyłane są dane
musi posiadac mozliwosc ich marszrutyzacji. W efekcie, węzły tę są bardziej rozbudowane, ich cena i zuzywana moc jest wyzsza. Jako węzły routujące wykorzystywane są przede wszystkim agregatory.
Przykłady trzech podstawowych jednosciezkowych topologii sieci sensorowych
oraz jednej wielosciezkowej, zostały przedstawione na rys. 3.
a.
b.

c.

Oznaczenia:

d.

– Węzły pomiarowe;

– Agregatory;

– Koordynator.

Rys. 3. Proste topologie sieci sensorowych: a. Gwiazda; b. Magistrala; c. Drzewo; d. Pierscien

W topologiach z rysunkow a., b. oraz c. dla dowolnej pary wierzchołkow istnieje
tylko jedna łącząca je sciezka. W topologii pierscieniowej (rysunek d.) kazdy z agregatorow moze byc dołączony do koordynatora za pomocą dwoch alternatywnych
sciezek. Topologie zaprezentowane na rys. 3 znajdują zastosowanie w niewielkich
sieciach monitoringu. Jezeli sledzony obszar oraz liczba węzłow pomiarowych są
większe, najczęsciej wykorzystywane są drzewo klastrowe, krata oraz siec bazująca gęstym rdzeniu. Sieci te zostały zaprezentowane schematycznie na rys. 4. Chociaz sieci te składają się ze znacznie większej liczby węzłow i połączen, idee ich
budowy zostały zaczerpnięte z prostych topologii sieci sensorowych.

66

M. Hajder

a.

b.

c.

Rys. 4. Topologie rozbudowanych sieci sensorowych: a. Topologia z zupełnym rdzeniem;
b. Topologia kratowa; c. Topologia drzewa klastrowego

4. Wpływ architektury na procedury projektowe
Zastosowanie bezprzewodowych sieci sensorowych (BSS) jest jedną z najbardziej aktywnie rozwijających się metod gromadzenia i przesyłania danych. Postęp
w tym kierunku wynika głownie z rozszerzenia zakresu zastosowania takich sieci.
Tak więc rozwiązanie zadania ujednolicenia procesu projektowania BSS staje się
coraz bardziej pilne. Sieci sensorowe ciasno wypełniły swoj segment rynku, duza
liczba firm oferuje swoje rozwiązania techniczne. Dostępne są programowo-sprzętowe zestawy komponentow BSS, przeznaczone głownie do rozwiązywania precyzyjnie zdefiniowanych, wąskich tematycznie, zdan natury technicznej. Wysoki poziom specjalizacji utrudnia dostosowanie dostępnych zestawow do rozwiązania
innych, nawet podobnych zadan. Nawet w przypadku potrzeby wykonania drobnych modyfikacji w architekturze systemu, konieczne jest ponowne wykonanie
wszystkich krokow projektowania. Obecnie trudno jest nazwac chociazby jeden
zestaw zunifikowanych narzędzi projektowania BSS, kazdy z dostawcow wykorzystuje własne zamknięte narzędzia analizy parametrow i syntezy rozwiązan technicznych. Dlatego, metody rozwiązania zadania projektowego opracowane dla

Architektura informatyczna bezprzewodowych …

67

konkretnej organizacji BSS są zazwyczaj nieprzydatne, nawet w zblizonych organizacjach i architekturach.
Bezprzewodowa siec sensorowa jest rozproszonym, samoorganizującym się
zbiorem wielu sensorow oraz urządzen wykonawczych połączonych pomiędzy
sobą za pomocą bezprzewodowego kanału radiowego. Zasięg takiej sieci moze wynosic od kilku metrow do kilku kilometrow. Tak duze odległosci uzyskuje się poprzez retranslację (przekazywanie) komunikatow w łancuchu komponentow komunikacyjnych, od jednego do drugiego elementu.
Wielu badaczy i inzynierow akcentuje ogolne własciwosci sieci czujnikow, takie
jak ograniczony czas działania węzłow wynikający z zastosowania w kazdym z nich
autonomicznego zrodła zasilania, zawodne połączenie między węzłami, będące
skutkiem zastosowania kanału radiowego jako medium transmisyjnego oraz koniecznosc samoorganizacji funkcjonowania – automatycznej lub wymagającej minimalnego udziału człowieka.
Rozwazmy obecnie architekturę topologiczną sieci sensorowej. Proces projektowania topologii BSS w duzej mierze zalezy od jej docelowego przeznaczenia. Jednak przygotowanie niezaleznych tras dla kazdego zadania jest czasochłonne i niepraktyczne – nierzadko konieczne jest połączenie tras przesyłania komunikatow
pochodzących od roznych usług sieci sensorowej. Do tego celu mozemy stosowac
rozne struktury topologiczne, ktore mogą byc kryterium klasyfikacji BSS. Z uwagi
na siec połączeniową najczęsciej wyroznia się sieci statyczne, słabo dynamiczne
oraz dynamiczne.
Cechą klasyfikacyjną moze byc rodzaj struktury topologicznej, zgodnie z ktorą
rozroznia się układy statyczne, słabo dynamiczne i dynamiczne. W zadaniu Zleceniodawcy zastosowanie znajdzie statyczna topologią węzłow. Procedurę projektowania takiej sieci pokazano graficznie na rys. 5. Na podstawie schematu blokowego
rysunku mozna wyroznic szereg, omowionych zalecanych etapow procedury projektowania.
Rozwazmy poszczegolne etapy procedury projektowania.
Wejście wymagań początkowych BSS okreslanych na podstawie analizy zadania
projektowego. Lista wymagan obejmuje takie parametry, jak: cykl zycia sieci, zasięg, poziom aktualnosci informacji, szybkosc transmisji danych oraz poziom niezawodnosci sieci. Definiowanie powyzszych parametrow moze miec rozny stopien
szczegołowosci okreslający dokładnosc danych wejsciowych.
Działania podejmowane na etapie definiowania wymagan początkowych formalnie opisuje wyrazenie: 𝑊 = 𝑓(𝑃) , gdzie: 𝑃 = {𝑝1 , ⋯ , 𝑝𝑛 } – wektor wymagan początkowych; 𝑊 = {𝑤1 , ⋯ , 𝑤𝑛 } – wektor sformalizowanych wymagan; 𝑓(𝑝) – funkcja formalizacji; 𝑛 – liczba wymagan. Lista wymagan początkowych definiowana
jest w opisie przedmiotu zamowienia i składa się z kilkunastu-kilkudziesięciu wymagan początkowych. Efektem działan projektowych jest stworzenie wektora sformalizowanych wymagan o podobnym rozmiarze.
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Rys. 5. Procedura projektowania bezprzewodowej sieci sensorowej ze statycznymi połączeniami

Kolejnym krokiem procedury z rys. 5 jest wybor bazy komponentow. Szybki rozwoj technologii SMS wynika przede wszystkim z dynamicznego rozwoju mikroelektroniki, ktora zapewniła dostępnosc bazy komponentow, charakteryzujących
się odpowiednim poziomem technicznym. Do podstawowych parametrow
uwzględnianych przez konstruktorow w procesie projektowania sieci sensorowych nalezy zaliczyc: zakres częstotliwosci; szybkosc transmisji oraz jej zasięg,
czułosc i moc wyjsciowa sygnału, napięcie zasilania oraz moc zasilania w trybach
odbioru, transmisji i uspienia. Etap wyboru bazy komponentow ma na celu zdefiniowanie podzbioru 𝑉 zbioru 𝑈 urządzen technicznych wystarczających do zbudowania projektowanej sieci sensorowej. Teoretycznie najlepiej jest minimalizowac
liczebnosc podzbioru 𝑉 . W praktyce – niewielki podzbior 𝑉 minimalizuje koszty
utrzymania magazynu częsci zamiennych. Niech 𝑈 = {𝑢1 , ⋯ , 𝑢𝑘 } – 𝑘 elementowy
zbior dostępnych komponentow systemu. Wtedy funkcję definiującą bazę komponentow mozna zapisac za pomocą wyrazenia: 𝑉 = 𝑓(𝑊, 𝑈) , gdzie: gdzie: 𝑉 ⊂
𝑈 – podzbior dostępnych komponentow tworzących SMS, wybranych przez system
wspomagania projektowania lub przez projektanta na bazie analizy wektora 𝑊
wymagan formalnych; 𝑓(𝑥) – funkcja wyboru podzbioru elementow.
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Kolejnym etapem procedury projektowania jest okreslenie bazowej struktury
sieci monitoringu. Siec bazowa zawiera minimalny zestaw elementow niezbędnych do realizacji zadan stojących przed SMS. Podstawowym wymaganiem stawianym przed taką strukturą jest zapewnienie spojnosci projektowanej sieci. Na tym
etapie projektowania SMS rozwiązuje się dwa podzadania: a. Segmentację sieci
czujnikow; b. Budowę powiązan pomiędzy segmentami SMS a jej węzłem centralnym. Funkcję tworzenia bazowej struktury mozna opisac wzorem: (𝐷, 𝐸) =
𝑓(𝑊, 𝑉) , gdzie: 𝐷 – wektor połączen pomiędzy węzłami sieci; 𝐸 – zbior węzłow
posrednich (tranzytowych) włączonych do sieci w celu zapewnienia powiązania
pomiędzy klastrami; 𝑓(𝑥) – funkcja tworzenia bazowej struktury sieci.
W kolejnym kroku procedury projektowej podejmowana jest proba zapewniania
niezawodnosci sieci. Jedną z głownych własciwosci SMS jest poziom niezawodnosci sieci. W tym kontekscie terminy niezawodnosc i odpornosc na uszkodzenia są
traktowane jako synonimy. Zgodnie z klasyczną definicją niezawodnosc okresla
prawdopodobienstwo awarii systemu pod wpływem czynnikow zewnętrznych.
Parametrem wywodzącym się z teorii grafow, doskonale ilustrującym szeroko pojętą niezawodnosc jest spojnosc grafu. Grafem 𝐺(𝑉, 𝐸) nazywamy obiekt matematyczny złozony ze 𝑛 elementowego zbioru 𝑉 wierzchołkow 𝑉 = {𝑣1 , ⋯ , 𝑣𝑛 } oraz
zbioru 𝐸 krawędzi 𝐸 = 𝑉 × 𝑉. W istocie graf to relacja binarna 𝐸 = 𝑉 × 𝑉 na zbiorze wierzchołkow 𝑉. Pojęciem pomocniczym wykorzystywanym przy definiowaniu spojnosci jest ścieżka, w celu okreslenia ktorej zdefiniujemy pojęcie trasy. Trasą
w
grafie
𝐺
nazywamy
skonczony
ciąg
krawędzi
postaci:
( v1 , v2 ) , ( v2 , v3 ) , , ( vn−1 , vn ) , w ktorym dwie sąsiednie krawędzie są sąsiednie
albo identyczne. Wierzchołek 𝑣0 nazywamy wierzchołkiem początkowym trasy,
𝑣𝑛 – koncowym. Powyzszy zapis pokazuje trasę od wierzchołka 𝑣1 do 𝑣𝑛 . Ścieżką w
grafie 𝐺 nazywamy trasę, w ktorej wszystkie krawędzie są rozne. Jezeli w sciezce
rozne są rowniez wszystkie jej wierzchołki (wyłączając sytuację, kiedy 𝑣1 = 𝑣𝑛 ) to
sciezka taka nazywana jest drogą. Droga lub sciezka są zamknięte, jezeli 𝑣1 = 𝑣𝑛 .
Cyklem nazywamy sciezkę zamkniętą zawierającą co najmniej jedną krawędz, dlatego tez kazda pętla lub para krawędzi wielokrotnych jest cyklem. Graf 𝐺 nazywamy spojnym, jezeli pomiędzy dowolną parą jego wierzchołkow istnieje przynajmniej jedna sciezka.
Spojnosc grafow mozna rozpatrywac rowniez z punktu widzenia jego częsci składowych. Rozwazmy dwa grafy: 𝐺 = (𝑉(𝐺), 𝐸(𝐺)) oraz 𝐻 = (𝑉(𝐻), 𝐸(𝐻)), ktorych
zbiory wierzchołkow 𝑉(𝐺) i 𝑉(𝐻) są rozłączne. Sumą grafow 𝐺 ∪ 𝐻 będzie graf,
ktorego zbiorem wierzchołkow jest zbior 𝑉(𝐺) ∪ 𝑉(𝐻) , a zbiorem krawędzi
𝐸(𝐺) ∪ 𝐸(𝐻). Graf, ktory mozna przedstawic za pomocą sumy (w tym przypadku)
dwoch grafow nazywamy grafem niespojnym, w przeciwnym razie graf nazywamy
grafem spojnym. Naturalnie graf niespojny mozemy przedstawic za pomocą sumy
grafow spojnych zwanych składowymi grafu.
Podstawową metodą zmiany niezawodnosci sieci jest przebudowa jej struktury
topologicznej. Jest oczywiste, ze awarie wynikają z naruszenia sciezek przesyłania
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informacji od nadawcy do odbiorcy. Takie zakłocenia są mozliwe, na przykład, w
przypadku awarii jednego z węzłow tranzytowych. W związku z tym zwiększenie
liczby mozliwych tras transmisji informacji liniowo zwiększa niezawodnosc systemu jako całosci. W ten sposob funkcję niezawodnosci mozna przedstawic za pomocą następujących wyrazenia (𝐷 ∗ , 𝐸 ∗ ) = 𝑓(𝐷, 𝐸, 𝑉), gdzie: 𝐷 ∗ – wektor połączen
pomiędzy węzłami uzupełniony nowymi sciezkami,𝐸 ∗ – zbior węzłow tranzytowych uwzględniające dodane na danym etapie projektowania; 𝑓(𝑥) – funkcja dodawania nowych sciezek. Wynik operacji 𝜂𝑟 sprawdzenia niezawodnosci sieci
mozna zapisac jako: 𝜂𝑟 = 𝑔(𝐷 ∗ , 𝐸 ∗ , 𝑊), 𝜂𝑟 ∈ {0,1} – wynik sprawdzenia niezawodnosci sieci, 𝑔(𝑥) – funkcja sprawdzenia niezawodnosci.
Kluczowym krokiem dla sieci zasilanych z wewnętrznych zrodeł energii jest zapewnienie efektywnosci energetycznej. Pozwala ona na maksymalizację czasu
funkcjonowania sieci. Aby rozwiązac ten problem, niezbędne jest prawidłowe rozmieszczenie węzłow tranzytowych, co pozwoli rownomiernie rozłozyc obciązenie
w całej sieci, a tym samym zapewnic minimalną zmianę wskaznikow sredniego zuzycia energii urządzen. Drugim sposobem osiągnięcia optymalnego zuzycia energii
jest ustawienie własciwego trybu dostępu do zasobow SMS. Kazdy z węzłow funkcjonalnych i tranzytowych moze znajdowac się w jednym z czterech trybow:
transmisja, odbior, obliczenia i uspienie. Minimalizacja czasow pracy węzłow w
trybach z największym zuzyciem energii jest głownym sposobem maksymalizacji
czasu funkcjonowania sieci. Funkcję zapewniania efektywnosci energetycznej
mozna zapisac jako: (𝐷 ∎ , 𝐸 ∎ ) = 𝑓(𝐷 ∗ , 𝐸 ∗ , 𝑉), gdzie: 𝐷 ∎ – wektor połączen międzywęzłowych, uzupełniony o nowe sciezki; 𝐸 ∎ – zbior węzłow posrednich z uwzględnieniem zamienionych lub dodanych na danym etapie; 𝑓(𝑥) – funkcja realokacji
węzłow tranzytowych w celu zapewnienia efektywnosci energetycznej. Wynik
operacji 𝜂𝑒 sprawdzenia efektywnosci energetycznej mozna przedstawic w postaci: 𝜂𝑒 = 𝑔(𝐷 ∎ , 𝐸 ∎ , 𝑉) , 𝜂𝑒 ∈ {0,1} – wynik sprawdzenia efektywnosci energetycznej sieci, 𝑔(𝑥) – funkcja sprawdzenia efektywnosci energetycznej.
Przedostatnim krokiem procedury projektowania połączen są badania symulacyjne. W jego trakcie przeprowadza się modelowanie zaprojektowanej SMS. W procesie modelowania szacuje się podstawowe cechy systemu, będące podstawą do
przeprowadzenia wielokryterialnej analizy SMS. Jesli okreslone metodami matematycznymi parametry spełniają wymagania zdefiniowane na etapie wprowadzania i analizy załozen początkowych, inicjowane jest przejscie do etapu generowania projektu koncowego. W przeciwnym przypadku do projektu zostaną wprowadzone udoskonalenia, w tym celu poszczegolne kroki procedury projektowania zostaną wykonane ponownie: 𝐶 = 𝑓(𝐷 ∎ , 𝐸 ∎ ) , gdzie: 𝐶 – wektor parametrow wyjsciowych zaprojektowanej sieci; 𝑓(𝑥) – funkcja okreslania parametrow wyjsciowych. Następnie otrzymujemy wynik analizy wielokryterialnej względem całego
wektora 𝑊: 𝜂𝑐 = 𝑔(𝐶, 𝑊), 𝜂𝑐 ∈ {0,1}, 𝑔(𝑥) – funkcja analizy wielokryterialnej.
Procedurę projektowania zamyka tworzenie projektu koncowego, polegające na
ostatecznym skonfigurowaniu modelu SMS.
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5. Optymalizacja instrumentarium systemu monitoringu
W celu prezentacji rozwiązania zadania optymalizacji instrumentarium rozwazmy system monitoringu srodowiska (SMS). Kluczową własciwoscią systemu
jest ciągłosc jego pracy. Powinien on bezprzerwowo, po akceptowalnych kosztach
dostarczac wiarygodnej informacji o stanie srodowiska. Dlatego system monitoringu powinien zostac oparty o zunifikowany zestaw wielofunkcyjnych, bezobsługowych sensorow o wysokiej niezawodnosci, a siec połączeniowa powinna byc
nadmiarowana.
Powyzsze uwarunkowania zdecydowały o opracowaniu własnych metod doboru
instrumentarium SMS oraz projektowania sieci połączeniowej. W celu projektowania instrumentarium zaproponowano podejscie dwustopniowe: w pierwszym
kroku dokonywany jest wybor asortymentu stosowanych sensorow, w drugim zas
okreslane są kryteria, na podstawie ktorych przeprowadzona zostanie optymalizacja zestawu srodkow pomiarowych. Wstępny dobor komponentow, to typowe
podzadanie projektowania systemu złozonego, polegające na okresleniu zestawu
konkretnych urządzen oraz porownaniu go z rozwiązaniami alternatywnymi. Etap
porownania bazuje najczęsciej na klasycznych metodach kwalimetrycznych, systemach ekspertowych, a obecnie coraz częsciej na sztucznej inteligencji. Wyniki
kroku wykorzystywane są dalej podczas optymalizacji zestawu urządzen, ktorej
zadaniem jest poprawa parametrow eksploatacyjnych SMS. Z punktu widzenia
efektywnosci eksploatacji celowym jest uwzględnienie charakterystyk opisujących
ilosc pomiarow wykonywanych przez konkretny zestaw sensorow w jednostce
czasu. Uwzględniając periodycznosc zachodzących zjawisk srodowiskowych
wspomniana ilosc powinna dotyczyc stosunkowo długiego czasu, minimum kwartału, najlepiej roku. W szczegolnosci, mozna zapewniac maksymalne obciązenia
sensora lub ich zestawow w trakcie wykonania zadanego programu monitoringu,
bądz dązyc do minimalizacji kosztow jednostkowych pomiaru.
Danymi zrodłowymi kroku doboru i optymalizacji są lista 𝑎𝑖 okreslająca mierzone parametry srodowiska (𝑖 = 1, ⋯ , 𝑛) oraz lista 𝑏𝑗 typow sensorow wykorzystywanych do pomiaru parametrow okreslonych przez listę 𝑎𝑖 (𝑗 = 1, ⋯ , 𝑚) mierzonych parametrow. Poniewaz wykorzystywane sensory są z załozenia wielofunkcyjne, mogą mierzyc wiele roznych parametrow i 𝑛 ≫ 𝑚. Uwzględniając warunki eksploatacji sprzętu pomiarowego rozne dla roznych por roku przyjmijmy,
ze okresem rozliczeniowym będzie rok. Niech 𝜏𝑖𝑗 oznacza czas niezbędny sensorowi 𝑗 -tego typu do wykonania pomiaru 𝑖 -tego parametru, 𝜏𝑖𝑗 ∈ ℚ, a 𝑅𝑖 to liczba
pomiarow 𝑖-tego parametru w cyklu rozliczeniowym, 𝑅𝑖 ∈ ℕ. Wtedy jako 𝑇𝑗 oznaczymy sumaryczny czas pracy 𝑗-tego typu sensora w okresie rozliczeniowym, ktory
jest rowny: 𝑇𝑗 = ∑𝑛𝑖=1 𝑅𝑖 𝜏𝑖𝑗 . Z kolei sumaryczny czas 𝑇 pracy zestawu typow sensorow w ciągu roku jest rowny: 𝑇 = ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑚
𝑗=1 𝑅𝑖 𝜏𝑖𝑗 , gdzie: 𝑇𝑗 ≤ 𝑇. W dalszych rozwazaniach kluczowe znaczenie odgrywa czas 𝜏𝑖𝑗 . Jego wartosc moze byc otrzymana
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metodami doswiadczalnymi, mozna rowniez oprzec się na ocenie ekspertowej bazującej na teorii zbiorow rozmytych.
Rozwazmy pierwsze z kryteriow optymalizacji systemu, ktorym jest maksymalizacja obciążenia sensorow pomiarowych. Obciązenie 𝑗 -tego sensora uzyskaniem
wartosci 𝑖 -tego parametru ekosystemu okreslac będziemy za pomocą czasu 𝑇𝑖𝑗
niezbędnego do wykonania koniecznych pomiarow. Czas 𝑇𝑖𝑗 jest częscią ogolnego
czasu 𝑇𝑖 . W procedurze optymalizacji rozwiązania przyjęto, ze czas wykonania pomiaru 𝑖-tego parametru przez 𝑗-ty sensor jest rowny liczbie pomiarow w cyklu rozliczeniowym, tj. 𝑇𝑖𝑗 = 𝑅𝑖 . Wtedy funkcję 𝑍 celu mozemy zapisac jako:

 =  i=1  j =1Tij  ij → max ,
n

m

(1)

z uwzględnieniem następujących ograniczeń: ∑𝑛𝑖 𝑇𝑖𝑗 ≤ 𝑇𝑗 , ∀𝑖 = 1, ⋯ , 𝑛 ;
∑𝑚
𝑗 (𝑇𝑖𝑗 ⁄𝜏𝑖𝑗 ) ≤ 𝑅𝑖 , ∀𝑗 = 1, ⋯ , 𝑚. Formuła optymalizacyjna (1) gwarantuje maksymalizację ilości pomiarów wykonywanych przez konkretny sensor w okresie rozliczeniowym.
Zgodnie z drugim podejsciem poszukiwac będziemy architektury SMS zapewniającej minimalizację kosztów pomiarów. Jest to kryterium ekonomiczno-techniczne
– pozwala uzyskac minimalny koszt pomiaru w cyklu rozliczeniowym (kwartalnym, rocznym itd.). Podstawowymi nosnikami kosztow są: roczny 𝐶𝑗 koszt odtworzenia 𝑗-tego sensora pomiarowego wraz z przypadającą na niego częscią kosztow
odtworzenia autonomicznego zasilania oraz urządzen komunikacyjnych; roczny
𝐶𝑤𝑧 koszt odtworzenia węzła zarządzającego; roczny 𝐶𝑝 koszt dzierzawy powierzchni niezbędnych na lokalizację sensorow i węzła zarządzającego; roczne 𝐶𝑒
koszty eksploatacji systemu włączające m. in. opłaty dzierzawne za pasma komunikacyjne oraz koszty zasilania węzła zarządzającego; koszty 𝐶0 osobowe odzwierciedlające wynagrodzenia pracownikow.
Jednostkowe koszty pomiaru mozemy okreslac w dwojaki sposob. Po pierwsze,
mozna rozwazac sredni koszt C avg pomiaru, ktory okreslamy na podstawie wyrazenia:
C avg


=

m
j =1

C j + C wz + C p + C e + C o



n
i =1

Ri

.

(2)

Jezeli przyblizenie kosztow oferowane przez wyrazenie (2) jest niewystarczające, w procesie optymalizacji mozna zastosowac koszt 𝐶𝑖𝑗 pomiaru 𝑖-tego parametru przez 𝑗-te urządzenie pomiarowe. Koszt ten moze zostac okreslony na podsta𝑗
𝑗
𝑗
𝑗
𝑗
𝑗
𝑗
𝑗
wie wyrazenia: 𝐶𝑖𝑗 = (𝐶𝑗 + 𝐶𝑤𝑧 + 𝐶𝑝 + 𝐶𝑒 + 𝐶𝑜 )⁄𝑅𝑖𝑗 , gdzie: 𝐶𝑤𝑧 , 𝐶𝑝 , 𝐶𝑒 , 𝐶𝑜 –
koszty okreslone wczesniej dla wyrazenia (2) przeliczone dla 𝑗-tego sensora pomiarowego; 𝑅𝑖𝑗 – liczba pomiarow 𝑖 -tego parametru, przez 𝑗 -ty sensor. Funkcja
celu 𝑍 dla drugiego rozwazanego podejscia ma postac:
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(3)

z uwzględnieniem następujących ograniczeń: ∑𝑛𝑖 𝑅𝑖𝑗 𝜏𝑖𝑗 , ∀𝑖 = 1, ⋯ , 𝑛; ∑𝑚
𝑗 𝑛𝑖𝑗 ≤ 𝑅𝑖 ,
∀𝑗 = 1, ⋯ , 𝑚.

6. Problemy dla przyszłych badań
Pomimo tego, iz sieci sensorowe rozwijane są juz blisko od dwoch dekad, stan
wiedzy o ich projektowaniu jest nadal niezadowalający. Tworząc sieci tej klasy
mozna bazowac na bogatym doswiadczeniu projektowania sieci teleinformatycznych. Chociaz dla sieci tych, metody formalne pozwalające jednoczesnie analizowac wszystkie aspekty ich funkcjonowania nie istnieją, to algorytmy cząstkowe,
pozwalające rozwiązywac zadanie projektowe dla wybranego obszaru funkcjonalnego pozwalają uzyskiwac zadowalające efekty. Jednak ich wykorzystanie do projektowania sieci sensorowych jest bardzo ograniczone. Sieci sensorowe to systemami złozone, na ktorych funkcjonowanie przejawia wpływ wiele czynnikow, nieobecnych lub pomijanych w sieciach teleinformatycznych. Przykładowo, w sieciach
sensorowych zuzycie energii przez węzły jest krytyczne i nalezy je minimalizowac.
W sieciach teleinformatycznych, energia zuzywana przez węzły komunikacyjne
jest znikomą częscią mocy wymaganej do zasilania węzłow obliczeniowych, w
szczegolnosci realizujących zadania wyszukiwania informacji. Dlatego, niezbędne
jest opracowanie i weryfikacja nowych metod analizy i syntezy sieci tej klasy.
Na rys. 6 sklasyfikowano najwazniejsze problemy badawcze pojawiające się w
procesie projektowania sieci sensorowych. W dalszej częsci rozdziału skoncentrujemy się na kilku wybranych.
Istotne obawy rodzą rowniez ograniczenia bezpieczenstwa w przetwarzaniu danych osobowych wynikające z rozporządzenia Rady Europy RODO. Niestety, w
większosci przypadkow interpretacja obowiązujących przepisow jest asekurancka
i nadmiarowa i znacznie przekracza niezbędny zakres. W eksploatowanym SMS
mieszkancy, ktorzy dokonają osobistej rejestracji będą informowani o potencjalnych zagrozeniach bezpieczenstwa. Dlatego obecnie opracowywany jest oparty na
blockchain system ich uwierzytelniania. Inne prace, ktorych zaawansowanie pozwala oczekiwac uzyskania interesujących wynikow to m. in. wykorzystanie blochchain: do prognozowania zagrozen; poprawy bezpieczenstwa w sieci bezprzewodowej; organizacji ruchu w sieci, zapewnianiu zywotnosci systemu monitoringu.
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Rys. 6. Aktualne obszary badawcze dla sieci sensorowych
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Streszczenie
Prezentowany rozdział przedstawia metody i środki syntezy systemów
monitoringu środowiskowego z punktu widzenia lokalizacji węzłów pomiarowych i agregujących oraz określania sposobu ich połączenia.
Zgodnie z obowiązującymi dobrymi praktykami zakłada się, że system
monitoringu będzie miał wielowarstwową strukturę hierarchiczną, najniższym poziomem której są sensory pomiarowe, najwyższym zaś centralny węzeł sieci. Do rozmieszczania komponentów sieci oraz ich połączenia zaproponowano metody optymalizacyjne i heurystyczne. Rozdział adresowany jest do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym oraz monitoringiem środowiska.

1. Wprowadzenie
Systemy monitorujące stan srodowiska (SM) są obecnie stosowane szerzej niz
kiedykolwiek. O ile wczesniej stanowiły one niezalezne funkcjonalnie systemy informacyjno-pomiarowe to obecnie stanowią one element inteligentnych miast –
smart cities (SC). Choc zakres zadan realizowanych przez infrastrukturę SC jest
bardzo obszerny, te związane z monitoringiem stanu srodowiska nalezą do najistotniejszych.
W procesie projektowania, budowy i eksploatacji SC, systemy informatyczne i teleinformatyczne odgrywają szczegolną rolę. W zasadzie, od efektywnosci oferowanych przez nie narzędzi informacyjno-analitycznych zalezy skutecznosc monitorowania. W systemach SC informacje dostarczane przez SM wykorzystywane są do
efektywnego zarządzania przestrzenią miejską. Aby zarządzanie było skuteczne,
informacje o stanie srodowiska muszą byc wiarygodne i pojawiac się w mozliwie
najkrotszym czasie. Aby wymagania stawiane przed procesem decyzyjnym SC były
spełnione, konieczna jest budowa niezawodnej infrastruktury pomiarowo-informacyjno-komunikacyjnej gwarantującej dokonanie w czasie rzeczywistym obiek-
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tywnej oceny stanu srodowiska, wykorzystywanej przy podejmowaniu decyzji zarządczych. W praktyce projektowania, budowy i eksploatacji systemow monitoringu srodowiska scierają się dwie alternatywne koncepcje. Pierwsza z nich, zakłada niezmiennosc podlegających monitorowaniu warunkow srodowiskowych,
ktorych wpływ nalezy uwzględnic w procedurze projektowania sieci pomiarowej.
W tym przypadku, najwazniejszym kryterium rozmieszczenia węzłow jest lokalizacja obszarow, na ktorych mogą pojawiac się zanieczyszczenia. Rozwiązania zadania projektowego poszukuje się wtedy w obszarze z maksymalną koncentracją
czynnikow szkodliwych. Z punktu widzenia projektowania i budowy obsługującego SM podsystemu teleinformatycznego jest trudniejsze do rozwiązania, co jest
konsekwencją terytorialnej niejednorodnosci rozmieszczenia podlegających obsłudze węzłow pomiarowych. Konieczną moze okazac się budowa systemu heterogenicznego komunikacyjnie. Pomimo tych utrudnien systemy oparte na pierwszej
koncepcji są stosunkowo tanie [1], [2], [3], [4].
Druga strategia zakłada rownomierne rozmieszczenie węzłow pomiarowych na
całym monitorowanym obszarze. Dzięki temu sledzi się nie tylko potencjalne zrodła zanieczyszczen, ale rowniez trasy przewozu substancji szkodliwych czy skazenia będące skutkiem działan przestępczych. Z punktu widzenia projektowania systemow informatycznych zadanie to jest prostsze od poprzedniego – budowana siec
jest homogeniczna i ma postac kraty.

2. Uogólnione zadanie syntezy optymalnej
Aby okreslic dane wejsciowe dla zadania syntezy optymalnej sieci połączeniowej
przyjmiemy, ze jej podstawowym przeznaczeniem jest przekazanie informacji do
adresatow przy zachowaniu ustalonych wczesniej poziomow jakosci wykonywanych usług komunikacyjnych. Wtedy danymi wejsciowymi są:
1. Charakterystyki strumieni informacyjnych, przekazywanych pomiędzy
abonentami systemu, uwzględniające zarowno strukturę ruchu, jak rowniez jego rozmiar, dla kazdego z kierunkow komunikacji;
2. Dane lokalizacyjne podmiotow tworzących projektowany system;
3. Wymagane wartosci wskaznikow jakosci opisujący przekazywanie informacji pomiędzy podmiotami;
4. Charakterystyki ilosciowe i jakosciowe sprzętu oraz oprogramowania
niezbędnego do budowy sieci połączeniowej.
Ograniczenia dotyczące struktury topologicznej projektowanego systemu wynikające z wykorzystywanych algorytmow, klasy zastosowanego sprzętu, istniejącej
infrastruktury technicznej oraz mozliwosci finansowych inwestora.
Dalej, będziemy rozwazac system komunikacyjny 𝑁 przedstawiony za pomocą
grafu 𝐺 𝑁 = (𝑉 𝑁 , 𝐸 𝑁 ) , gdzie: 𝑉 𝑁 i 𝐸 𝑁 to odpowiednio zbior jego wierzchołkow i
krawędzi. Poniewaz usługi wykonywane w systemie lub sieci komputerowej cha-
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rakteryzuje rozna wrazliwosc na parametry transmisji, dane przekazywane podczas ich realizacji dzielimy na typy 𝑘 ∈ 𝐾 𝑁 , gdzie 𝐾 𝑁 – zbior typow danych przesyłanych w konkretnym systemie lub sieci. Do kazdej z grup przypisujemy rodzaje
przesyłanej informacji charakteryzujące się zblizonymi wymaganiami jakosci
transferu. Ponadto, transmitowaną informację podzielimy z punktu widzenia terminowosci na typy 𝑞 ∈ 𝑄 𝑁 , gdzie: 𝑄 𝑁 – zbior danych opisywanych zblizonymi probabilistyczno-czasowymi parametrami przesyłania.
Dodatkowo, w projektowaniu informację klasyfikujemy na kategorie 𝑙 ∈ 𝐿𝑁 z
punktu widzenia jej długosci, gdzie: 𝐿𝑁 – zbior grup długosci, najczęsciej wyrazonej liczbą znakow lub ich niezmiennych kombinacji tworzących transmitowaną informację. W ogolnym przypadku, kazda porcja informacji przesyłanej w momencie
𝑡 pomiędzy węzłami 𝑎𝑖 oraz 𝑎𝑗 , dla momentu 𝑡 powinna zostac opisana szescioelementowym zbiorem postaci (𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 , 𝑘, 𝑞, 𝑙, 𝑡) , gdzie: 𝑎𝑖 , 𝑎𝑗 ∈ 𝑉 𝑁 , 𝑘 ∈ 𝐾 𝑁 , 𝑞 ∈ 𝑄 𝑁 ,
𝑙 ∈ 𝐿𝑁 , 𝑡 ∈ 𝑇 𝑁 , przy czym, 𝑇 𝑁 to przedział czasowy, w ktorym badane jest zachowanie systemu.
Dla zapewnienia wysokiej skutecznosci projektowania przeanalizowane muszą
zostac rowniez parametry strumieni informacyjnych przekazywanych pomiędzy
parami węzłow. W szczegolnosci, nalezy okreslic funkcje rozkładu odstępow czasowych pomiędzy czasami pojawienia się ządan komunikacyjnych, rozmiaru przekazywanych danych, priorytetow, prawdopodobienstwa pojawienia się informacji,
ktorej przekazanie będzie opisane konkretnych priorytetem. Chociaz ponizsze załozenie nie w kazdym przypadku jest słuszne, najczęsciej zakłada się, ze rozkład
odstępow czasowych pojawiania się kolejnych porcji informacji podlegających
przesłaniu pomiędzy wybraną parą węzłow 𝑖 oraz 𝑗 sieci komunikacyjnej ma charakter wykładniczy z parametrem 𝜆𝑖𝑗 (𝑞), gdzie: 𝑞𝑖𝑗 ∈ 𝑄 𝑁 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 𝑁 . Podobnie zachowuje się rozkład rozmiaru informacji podlegającej przesłaniu, dla ktorej parametrem 𝜇𝑖𝑗 (𝑞). Sumaryczna intensywnosci Λ 𝑖𝑗 pojawiania się informacji przekazywanej pomiędzy węzłami 𝑖 oraz 𝑗 dla kazdej klasy waznosci 𝑞 okresla się wyrazeniem Λ 𝑖𝑗 = ∑𝑞∈𝑄𝑁 𝜆𝑖𝑗 (𝑞) . Podobnie mozna okreslic sumaryczną długosc 𝑀
transmitowanej informacji dla roznych priorytetow: 𝑀𝑖𝑗 = ∑𝑞∈𝑄𝑁 𝜇𝑖𝑗 (𝑞). Zbior parametrow Λ 𝑖𝑗 okreslany będzie za pomocą macierzy ciązenia oznaczanej dalej jako
‖Λ‖ . Zbior obiektow tworzących projektowaną siec oznaczymy jako 𝐴 , a ich
względne rozmieszczenie opisuje macierzy odległosci ‖𝐿‖ złozonej z elementow
𝑙𝑖𝑗 uwzględniających odległosci pomiędzy podmiotami 𝑎𝑖 ∈ A oraz 𝑎𝑗 ∈ 𝐴.
Zauwazmy, ze w ogolnym przypadku odległosci 𝑙𝑖𝑗 nie odzwierciedlają fizycznych odległosci pomiędzy węzła 𝑖 oraz 𝑗. Oznacza to, ze dla elementow macierzy
‖𝐿‖ nierownosc trojkątow moze byc niespełniona. Najprostszym, szacunkowym
sposobem okreslenia odległosci 𝑙𝑖𝑗 dla rzeczywistych sieci jest wykorzystanie
wspołrzędnych geograficznych węzłow i wzorow na długosc ortodromy. Poniewaz
siec połączeniowa moze byc budowana nie tylko na bazie kanałow dedykowanych,
ale rowniez dzierzawionych załozenie, ze koszt budowy kanału jest liniową funkcją
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jego długosci podstawą w wielu przypadkach moze nie byc słuszne. Dlatego, akceptowalne jest zastosowanie innych kryteriow bliskości węzłow sieci.
Jezeli syntezowana jest siec połączeniowa, w ktorej zdefiniowane są wymagania
dotyczące jakosci operacji komunikacyjnych, to są one definiowane w postaci
zbioru charakterystyk probabilistyczno-czasowych, do ktorych w pierwszej kolejnosci zaliczamy: sredni czas 𝑡avg (𝑞) dostawy pakietu do adresata z rozbiciem
względem priorytetow, dopuszczalny czas 𝑡max(𝑞) dostawy pakietu z rozbiciem na
priorytety, prawdopodobienstwo Pr{𝑡 > t max(𝑞) } przekroczenia podczas przesyłania wartosci maksymalnej, prawdopodobienstwo 𝑃(𝑞) poprawnego odebrania pakietu z rozbiciem na priorytety oraz prawdopodobienstwo 𝑃𝑢𝑡𝑟 (𝑞) utraty pakietu
podczas transmisji, rowniez z uwzględnieniem priorytetow. Spełnienie wymagan
stawianych przed 𝑇(𝑞), Pr{𝑡 > 𝑇(𝑞)}, 𝑃(𝑞) dla niezmiennej topologii i pełnej bezawaryjnosci jej elementow wykonuje się poprzez wybor odpowiedniego sprzętu
lokalizowanego w węzłach komutacji oraz kanałow komunikacyjnych. Do tego celu
mozna zastosowac dodatkowo algorytmiczne metody poprawy jakosci komunikacji, jej kompresji, wykrywana i poprawy błędow transmisji.
Prawdopodobienstwo utraty informacji w procesie transmisji jest okreslone niezawodnoscią programowo-sprzętowych komponentow węzłow komutacji i kanałow przesyłania. W sieciach o strukturze hierarchicznej, dodatkowo, dostępne są
mechanizmy nadmiarowania komponentow systemu. W sieciach z rozproszoną topologią, w ktorych zazwyczaj istnieje wiele drog łączących pary węzłow, spełnienie
wymagan dotyczących 𝑃𝑢𝑡𝑟 (𝑞) mozna zapewnic wykorzystaniem dynamicznych
metod zarządzania rozkładem strumieni informacyjnych w sieci połączeniowej.
Poniewaz parametry komunikacji, w głownej mierze, okreslane są poprzez charakterystyki wykorzystywanych urządzen programowo-sprzętowych ich parametry mozna traktowac jako zbior ograniczen, ktore nalezy uwzględnic podczas projektowania systemu komunikacji. Poniewaz podczas syntezy optymalnych sieci połączeniowych uwzględnienie roznorodnosci metod sterowania i ich konkretnych
realizacji jest trudne na wstępnych etapach projektowania zakłada się statycznosc
zarządzania strumieniami informacyjnymi. Uproszczenie takie, dopuszczalne na
etapie projektowania topologicznego, prowadzi do istotnego zmniejszenia złozonosci zadania syntezy, pozwalając przy tym utrzymac wartosci charakterystyk
efektywnosci na akceptowalnym poziomie.
Kolejnym, często stosowanym uproszczeniem, jest pomijanie potencjalnych awarii i błędow elementow programowo-sprzętowych węzłow komutacji i kanałow
komunikacyjnych. W rezultacie, okreslenie wskaznikow niezawodnosci strukturalnej systemu łącznosci jest niemozliwe. Wieloletnie doswiadczenie eksploatacji pokazuje, ze niezawodnosc urządzen węzłowych i kanałow komunikacyjnych jest na
tyle wysokie, ze jezeli pomiędzy dowolną parą abonentow mozna zestawic dwie
lub więcej alternatywnych tras, nawet rygorystyczne wymagania niezawodnosciowe będą spełnione. Z tego powodu, w systemach płaskich w miejsce okreslania
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akceptowalnego poziomu parametrow niezawodnosciowych stawia się wymaganie dotyczące minimalnej liczby 𝑣 𝐴 rozłącznych sciezek łączących dowolną parę
węzłow. W systemach hierarchicznych problem niezawodnosci rozwiązuje się poprzez ograniczenie liczby posrednich sciezek przesyłania informacji pomiędzy dowolna parą węzłow wchodzących w jego skład. Zbyt duza liczba poziomow systemu hierarchicznego dodatkowo zwiększa opoznienia komunikacyjne, co moze
byc problem w przypadku zastosowania sieci rozgłoszeniowych probabilistycznych metod dostępu. Dlatego, liczba poziomow hierarchii zazwyczaj ogranicza się
do 3-4.
Czynnikiem komplikującym projektowanie sieci połączeniowych jest rowniez
koniecznosc uwzględniania priorytetow dostawy informacji. W takim przypadku,
wykorzystywane modele są rozbudowane, a ich wykorzystanie na etapie syntezy
trudne. Powyzszy problem rozwiązuje się poprzez wykorzystanie jednego usrednionego priorytetu. Działanie takie nie pogarsza w zauwazalny sposob dokładnosci procesu modelowania.
Jedną z najwazniejszych decyzji podejmowanych na etapie projektowania topologii jest wybor kryterium, na ktorego podstawie oceniana będzie efektywnosc wariantow rozwiązania zadania projektowego. Najczęsciej, kryterium tym są wskazniki związane z oceną nakładow niezbędnych do realizacji funkcji celu. Z uwagi na
wysoki koszt wykonania instalacji teletechnicznych oraz ograniczone budzety inwestycji pominięcie przy projektowaniu sieci połączen kryteriow ekonomicznotechnicznych jest niedopuszczalne.
Do dalszych rozwazan wprowadzmy następujące oznaczenia: 𝑋 𝑁 – zbior danych
zrodłowych, 𝐸 𝑁 – zbior akceptowalnych wartosci kryteriow oceny efektywnosci
wariantow projektowanej struktury; 𝑃𝑁 – funkcja wyjsciowa lub model sieci;
𝑌 𝑁 – zbior zmiennych wyjsciowych; 𝐺 𝑁 – uogolniona funkcja oceny jakosci wariantow topologii. Wtedy zadanie optymalizacji struktury sieci połączeniowej mozemy
zdefiniowac jako poszukiwanie w podzbiorze dopuszczalnych rozwiązan 𝑋 𝐷 ⊆ 𝑋 𝑁
rozwiązania 𝑥̂ ∈ 𝑋 𝐷 , dla ktorego, dla wszystkich 𝑥 ∈ 𝑋 𝐷 spełnione są dwa ponizsze
warunki:

g( x )  g( x )
g( x ) = G

N

;

( x , P ( x )) .
N

(1)
i ograniczenia. Zbior zmiennych wejsciowych 𝑌 okresla się jako kombinację
wskaznikow jakosci procesow przesyłania oakietow w sieci połączeniowej. Projektowanie realizowane jest poprzez zmianę znaczenia parametrow opisujących
strukturę projektowanej sieci. Mogą to byc m. in.: organizacja sieci (ilosc węzłow i
ich rozmieszczenie); długosc, organizacja oraz trasy przebiegu linii komunikacyjnych, konfiguracja wyposazenia węzłow sieciowych. Zmiany wprowadzane są tak,
aby przy zadanych parametrach strumieni przesyłanych po sieci, trybach przełączania, ograniczeniach przepustowosci linii komunikacyjnych, wnoszonych przez
𝑁
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nie opoznieniach, a takze zadanych algorytmach trasowania i zarządzania spełnione zostały wymagania dotyczące jakosci projektowanej sieci połączeniowej w
odniesieniu do jakosci transmisji.
Element 𝑥̂ ∈ 𝑋 𝐷 , okreslany przez trojkę (𝑃𝑁 , 𝐺 𝑀 , 𝑋 𝑁 ), spełniający warunek (1),
nazywany jest rozwiązaniem zadania syntezy. Złozonosc poszukiwania optymalnej
kombinacji (𝑃𝑁 , 𝐺 𝑀 , 𝑋 𝑁 )implikuje trudnosc rozwiązania całego zadania i wynika z
koniecznosci uwzględnienia znacznej liczby czynnikow wpływających na procesy
funkcjonowania systemu połączen, a takze ze stochastycznym charakterem procesow zachodzących w sieci.
Rozwazmy obecnie dane wejsciowe analizowanego zadania. Przyjmijmy, ze projektowana siec połączeniowa składac się będzie z dwoch podstawowych warstw:
abonenckiej i rdzenia. Oczywiscie, dwuwarstwowosc nie jest obligatoryjna, bowiem w skład sieci abonenckich mogą wchodzic sieci dostępu nazywane rowniez
rdzeniami nizszego poziomu. Złozonosc rozwiązywanego zadania utrudnia rozwiązanie go na bazie jednolitego modelu. Najczęsciej do tego celu wykorzystuje się
kombinację metod analitycznych i modelowania analitycznego, w ktorych stosuje
się szereg akceptowalnych uproszczen.
Rzeczywiste strumienie uzaleznione są od wielu parametrow. Jednak w praktyce,
w celu zmniejszenia złozonosci projektowania strumienie najczęsciej opisujemy za
pomocą rozkładow przedziałow czasowych pomiędzy momentami pojawiania się
zagregowanych danych oraz ich długosci. Najczęsciej przyjmuje się, ze rozkłady
długosci są identyczne i wprowadza się załozenie o niezaleznosci momentow pojawianie się danych oraz ich długosci. Jezeli szybkosci przesyłania datagramow po
kanałach transmisji są niezmienne, to czasy przesyłania zagregowanych danych
powiązane są rozkładem wykładniczym.
Wprowadzenie powyzszych ograniczen pozwala, po pierwsze, wykorzystywac
względnie proste modele matematyczne funkcjonowania sieci połączen, po drugie,
z wystarczającą dokładnoscią opisywac procesy pojawiające się na poziomie funkcjonowania topologii sieci.
Proponowana do wykorzystania metodyka składa się z następujących etapow:
1. Wybor lokalizacji regionalnych węzłow komutacji;
2. Syntezy topologii abonenckich sieci połączeniowych;
3. Syntezy struktury rdzenia sieci.
Jezeli lokalizacja regionalnych węzłow komutacji jest wyznaczona odgornie
mozna okreslic dane wejsciowe procesu projektowania. W tym celu poszczegolnych abonentow przypisuje się do konkretnych węzłow. Jezeli liczba regionalnych
węzłow komutacji jest rowna 𝑀, to wszyscy abonenci systemu komunikacji dzieleni są na 𝑀 rozłącznych grup. Liczebnosc kazdej z grup jest rowna 𝑛𝑖 , a
∑𝑀
𝑖=1 𝑛𝑖 = 𝑁𝐴 , gdzie: 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑀, 𝑁𝐴 – sumaryczna liczba abonentow sieci do ktorych zaliczmy rowniez abonentow zlokalizowanych bezposrednio w węzłach komutacji.
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Chociaz z projektowego punktu widzenia siec komunikacyjna o płaskiej strukturze wydaje się efektywna, to jej realizacja okazuje się bardzo kosztowna, porownywalna z budową rdzenia sieci. Dlatego, siec dostępowa budowana jest najczęsciej
w postaci mniej kosztownej sieci hierarchicznej. Wymiana informacji pomiędzy
abonentami oparta jest o regionalne węzły komutacji i rdzen sieci. Rdzen sieci najczęsciej posiada płaską architekturę, a jego wspołczynnik spojnosci jest wyzszy. W
idealnym przypadku, dowolną parą węzłow łączą przynajmniej dwie rozłączne
trasy.
W najprostszym przypadku, dla struktury dwupoziomowej, połączenie abonentow roznych sieci dostępowych bazowac będzie na trzech odcinkach, kazdy z ktorych moze posiadac rozne parametry. Przyjmijmy, ze sredni czas przesłania informacji po kazdej z dwoch sieci dostępowych będzie rowny 𝑡1 , po rdzeniu sieci zas
𝑡2 . Jezeli wymiana komunikatow pomiędzy węzłami abonentow odbywa się za pomocą regionalnego węzła komutacji, to intensywnosc strumieni informacyjnych
pomiędzy abonentami i węzłami regionalnymi znajdującymi się w danej sieci dostępowej oraz pomiędzy węzłami komutacji za posrednictwem rdzenia sieci moze
byc okreslona na podstawie ponizszej metodyki.
Intensywnosc 𝜆𝑘 strumienia zagregowanych danych przesyłanych pomiędzy 𝑘tym węzłem koncowym a regionalnym węzłem komutacji, do ktorego został on dołączony okresla się wyrazeniem:

k =

NA



j =1, j  k

kj +

NA



j =1, j  k

 jk , k  n1 , k  i ,

(2)

gdzie: 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑀 – zbiór regionalnych węzłów komutacji. Zbiór wszystkich 𝜆𝑘 ,
gdzie: 𝑘 ∈ 𝑛𝑖 oraz 𝑖 = 1, ⋯ , 𝑀 dla każdego 𝑖-tego węzła komutacji określa macierz
‖Λ𝑗 ‖ intensywności strumieni zagregowanych danych pomiędzy węzłami końcowymi i regionalnymi węzłami komutacji dla 𝑖-tej sieci dostępowej. Z kolei intensywność strumienia zagregowanych danych pomiędzy 𝑖-tym i 𝑗-tym regionalnym
węzłem komutacji w rdzeniu sieci można określić za pomocą wyrażenia:
ijM =   pk , i , j = 1, , M .
(3)
pn j kn j

Zbior elementow 𝜆𝑀
𝑖𝑗 tworzy macierz ciązenia ‖Λ 𝑀 ‖ odnoszącą się do rdzenia
𝑀
𝑀
𝑀
sieci. Zauwazmy, ze ∑𝑀
𝑗=1,𝑗≠𝑖 𝜆𝑖𝑗 = ∑𝑗=1,𝑗≠𝑘 𝜆𝑗𝑖 .
W podobny sposob macierz odległosci ‖𝐿‖ dla kazdej 𝑖 -tej sieci dostępowej
(𝑖 = 1, ⋯ , 𝑀) przekształcana jest w dwie macierze ‖𝐿𝑖 ‖ oraz ‖𝐿𝑀 ‖ . Elementy
pierwszej macierzy okreslają wyłącznie odległosci pomiędzy węzłami 𝑖 -tego regionu, a ‖𝐿𝑀 ‖ odległosci pomiędzy węzłem regionalnym a rdzeniem sieci. Rozwazmy przykład sieci złozonej z 9 węzłow. Przyjmijmy, ze jej macierz ‖Λ‖ ciązenia
posiada ponizszą postac:
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Do dalszej analizy przyjmijmy, ze liczba 𝑀 regionalnych węzłow sieci wynosi 3.
Węzły te zostaną rozmieszczone węzłach 1, 2, 3 uwzględnionych w macierzy ciązenia. Zbiory 𝑛𝑖 , 𝑖 − 1, ⋯ , 𝑁 będą zawierac elementy: 𝑛1 = {4,5}, 𝑛2 = {6,7}, 𝑛3 =
{8,9}. Wtedy siec komunikacyjna, w ktorej rdzen ma postac sieci zupełnej, a sieci
dostępu – gwiazdzistej ma postac przedstawioną na rys. 1.
5
4
1
6
8

3

2
9

7

Rys. 1. Przykładowa siec dwupoziomowa

Wykorzystując wyrazenia (2) oraz (3) otrzymujemy następujące postaci macierzy ciązenia:
1 = 0 0 0 16 18 0 0 0 0  ,
2 = 0 0 0 0 0 20 12 0 0  ,
3 = 0 0 0 0 0 0 0 14 14 ,
 0 13 11
n = 12 0 8  .
12 7 0 


Zrodłowa macierz odległosci ‖𝐿‖ = [𝑙𝑖𝑗 ] , 𝑖, 𝑗 = 1, ⋯ ,3 moze zostac przekształcona do postaci zrodłowych macierzy cząstkowych ‖𝐿𝑖 ‖ oraz ‖𝐿𝑀 ‖, ktore posiadają następującą postac:
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 0 l38 l39 
 0 l14 l15 
 0 l26 l27 
 0 l12 l13 






L1 = l41 0 l45 , L2 = l62 0 l67 , L3 = l83 0 l89 , LM = l21 0 l23  .








l93 l98 0 
 l51 l54 0 
l72 l76 0 
 l31 l32 0 
Uzyskane dane zrodłowe zostały rozdzielona tak, ze mozliwe jest niezalezne rozwiązanie podzadan projektowania sieci dostępu i rdzenia sieci. Dla kazdego podzadania mozna wprowadzic własną numerację węzłow, co pozwala znacznie uproscic poszczegolne podzadania syntezy. Dzięki wprowadzonemu podziałowi sumaryczna złozonosc rozwiązywanych zadan jest mniejsza niz złozonosc zadania bazowego. Wspomniana dekompozycja nie sprzyja uzyskaniu optymalnego rozwiązania całosci zadania. Dlatego w takim przypadku celowe jest interakcyjna procedura rozwiązania, w ktorej mozliwe jest uzyskanie rozwiązania dla drugich wariantow rozmieszczenia regionalnych węzłow komutacji i przypisania im węzłow
koncowych. Podział i przypisanie mozna wykonywac do momentu, kiedy uzyskane
zostanie zadowalające nas rozwiązanie. Wbrew pozorom, powyzsza metodyka wymaga do uzyskania akceptowalnego rozwiązania znacznie mniejszych nakładow
obliczeniowych niz rozwiązanie zadania bazowej postaci.
Najczęsciej, budując siec dostępową węzeł koncowy jest połączony z regionalnym węzłem komutacja za pomocą jednego kanału komunikacyjnego. Wykorzystanie takiego rozwiązania, to konsekwencja potrzeby minimalizowania kosztow budowy i pozniejsze eksploatacji sieci. W związku z tym, z punktu widzenia niezawodnosci strukturalnej siec dostępowa posiada wiszące wierzchołki (liscie grafudrzewa) i do sterowania strumieniami informacyjnymi mozna zastosowac metodę
statyczną, co zapewnia akceptowalną złozonosc realizacji. Siec dostępowa zrealizowana w tej technologii posiada ograniczoną niezawodnosc i jest zazwyczaj budowana na podstawie 2-3 poziomow. Wybor pomiędzy dwoma lub trzema poziomami nie jest kluczowy bowiem roznica w kosztach ich realizacji sięga 10-16%.
Jezeli uwzględnimy, ze istotna częsc kosztow budowy sieci połączeniowej to budowa sieci dostępowej, wysoka efektywnosc techniczno-ekonomiczna tego poziomu przekłada się na bezposrednio na parametry całej sieci połączeniowej.
Z syntezą sieci dostępowej wiązą się dwa przeciwstawne kryteria projektowania.
Z jednej strony, minimalizuję się nakłady niezbędne na budowę i eksploatację sieci.
Osiąga się to głownie poprzez minimalizację połączen nadmiarowych. Z drugiej
strony, dązymy do zapewnienia sprawnosci systemu w przypadku uszkodzenia
pewnej liczby połączen lub węzłow. Uzyskujemy to poprzez zwiększenie wierzchołkowej lub krawędziowej spojnosci systemu. Tak więc, z systemu trudno jest
wyeliminowac pewną, chociazby minimalną, nadmiarowosc. Przykładowo, celowym jest takie zaprojektowanie połączen, by w przypadku uszkodzenia ograniczonej liczby elementow (węzłow, kanałow) zachowana została mozliwosc skomunikowania się, za pomocą nadmiarowych sciezek, dowolnych regionalnych węzłow
komutacji. Dla większosci zastosowac wystarczy, aby dowolna para węzłow była
połączona za pomocą dwoch rozłącznych sciezek. Rozłączną sciezką komunikacyjną będziemy nazywac trasę przesyłania zagregowanej informacji pomiędzy
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parą węzłow, ktore nie zawiera wspolnych elementow (węzłow, kanałow komunikacyjnych). Z kolei rdzen sieci nie powinien byc realizowany w postaci drzewa, tj.
pozbawiony byc pozbawiony wierzchołkow-lisci. Oczywiscie, rozwiązaniem idealnym z punktu widzenia niezawodnosci byłby rdzen będący grafem zupełnym. W
praktyce jest to niemozliwe ze względow kosztowych. Najczęsciej rdzen zawiera
30-50% krawędzi grafu zupełnego.

3. Hierarchiczność sensorowych sieci monitoringu środowiskowego
Aby zaproponowac efektywne rozwiązanie zadania topologicznego projektowania sieci sensorowych, w pierwszej kolejnosci rozwazmy ich architekturę. Sieci te
są pochodną komorkowych sieci bezprzewodowych, budowanych obecnie jako
wielopoziomowe architektury hierarchiczne złozone z 3-5 poziomow komunikacyjnych [5]. Oprocz hierarchicznosci, sieci te charakteryzuje heterogenicznosc, w
pierwszej kolejnosci wynikająca z roznorodnosci wymagan stawianych przed obsługą ruchu na kazdym z poziomow hierarchii. Teoretycznie, mozna wyobrazic sobie płaską siec homogeniczną, jednak rozwiązanie takie nie znajduje obecnie zadnego uzasadnienia. Heterogenicznosc komunikacyjna posiada wiele zalet, m. in.:
zapewnia szeroki asortyment dostępnych sposobow integracji uzytkownika z siecią oraz mozliwosc budowy, na jej wyzszych poziomach, wieloprotokołowych, multimedialnych systemow łącznosci. Z kolei hierarchicznosc wpisuje je w głowny kierunek rozwoju systemow informatycznych [6], [7], [8], [9]. Jako przyczynę szerokiego rozpowszechnienia systemow hierarchicznych najczęsciej wskazuje się [10],
[11], [12]: łatwiejszą analizę rozbudowanych systemow podzielonych na mniejsze
częsci składowe; wysoką specjalizację blokow funkcjonalnych; uproszczenie eksploatacji, konserwacji i obsługi.
Najczęsciej wymienianymi cechami systemow hierarchicznych są [11]: sekwencyjne rozmieszczanie podsystemow funkcjonalnych z zachowaniem ich podległosci pionowej; nadrzędnosc poziomow wyzszych nad nizszymi; zastosowanie
sprzęzenia zwrotnego zapewniającego wpływ poziomow nizszych na wyzsze.
Ogolną budowę system hierarchiczny zaprezentowano na rys. 2.
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Rys. 2. Warstwy hierarchicznej sieci sensorowej

Hierarchia składa się z pięciu poziomow, z ktorych najnizszy grupuje węzły koncowe, najwyzszy zas zawiera centralny węzeł zarządzający. Elementami poszczegolnych poziomow hierarchii są: węzły koncowe, komorki, obszary, rdzen sieci
oraz węzeł centralny. Węzeł koncowy, to miejsce lokalizacji uzytkownika bądz ich
grupy. O grupie, mowic będziemy, jezeli tworzące ją jednostki, pomiędzy sobą, połączone są za pomocą innych srodkow komunikacji niz te wykorzystywane w komorce. Obszar, to grupa komorek obsługiwanych przez jeden wspolny przełącznik.
Rdzen sieci obejmuje wszystkie połączone przełączniki zintegrowane za pomocą
centralnego węzła zarządzającego. Rzeczywistą realizację analizowanej hierarchii,
rozwazmy na przykładzie jej rozwinięcia, przedstawionego na rys. 3.
Najwyzszy poziom tworzy przełącznik głowny, integrujący grupę przełącznikow
rdzenia. Urządzenia te wykorzystywane są z kolei do łączenia stacji bazowych SB,
na ktorych bazie budowane są komorki K. Grupa komorek obsługiwanych przez
jeden przełącznik tworzy obszar. W kazdej z komorek, rozmieszczony jest zbior
węzłow koncowych WK, z ktorych częsc moze zostac przemieszczona do sąsiednich komorek. To własnie poprzez zmianę stacji bazowej obsługującej wybrane
WK, wyrownywane są obciązenia wybranych komorek. Cała opisana powyzej
struktura tworzy komorkową siec bezprzewodową. Zauwazmy, ze nazwa (komorkowa siec bezprzewodowa) nie do konca odzwierciedla architekturę sieci. O ile komunikacja wewnątrz komorek rzeczywiscie wykorzystuje rozgłoszeniową łącznosc bezprzewodową, to juz połączenia poza nimi opierają się łączach przewodowych lub dwupunktowych łączach radiowych. Do dalszych rozwazan przyjmiemy,
ze wejscia kazdego z przełącznikow obsługiwane są za pomocą przewodow optycznych, zapewniających wielokanałowosc komunikacji.
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Rys. 3. Architektura hierarchicznej sieci sensorowej

4. Optymalizacyjny algorytm syntezy
W procesie projektowania sieci monitoringu srodowiska nalezy wykonac szereg
powiązanych ze sobą zadan, ktorych poprawne rozwiązanie jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budowanej sieci. Jednym z podstawowych zadan tej grupy jest zadanie optymalnego rozmieszczenia
koncentratorow i połączenia z nimi węzłow pomiarowych. Zadanie to mozna sformułowac w następujący sposob: na określonym obszarze należy rozmieścić minimalną liczbę koncentratorów sieci sensorowej zapewniająca dołączenie do sieci z
określonymi parametrami minimalnymi wskazanej liczby węzłów pomiarowych. Podobne zadanie, odniesione do bezprzewodowych sieci dostępowych było wielokrotnie analizowane w literaturze. Jednak analizowane w pracy sieci bezprzewodowe sieci sensorowe istotnie roznią się od tradycyjnych sieci bezprzewodowych.
Po pierwsze, gęstosc rozmieszczenia węzłow pomiarowych dołączanych następnie
do koncentratorow jest znacznie mniejsza od gęstosci rozmieszczenia uzytkownikow koncowych obsługiwanych przez stacje bazowe sieci bezprzewodowej. Po
drugie, moce sygnału wykorzystywane w tradycyjnych sieciach bezprzewodowych
są znacznie większe od tych, ktore stosujemy w sieciach sensorowych. Dlatego, powszechnie stosowane w procesie projektowania tradycyjnych sieci bezprzewodowych pomijanie strat sygnału w kanale radiowym pomiędzy koncentratorem i węzłem pomiarowym jest nieakceptowalne. Po trzecie, sieci monitoringu srodowi-
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skowego są zazwyczaj elementem infrastruktury krytycznej, w związku z czym, nakładane na nie wymagania niezwodnosciowe są wielokrotnie wyzsze niz w przypadku sieci zapewniających dostęp uzytkownikom.
W niniejszej pracy rozwazany jest zmodyfikowany algorytm uwzględniający
wspomniane wyzej straty. W celu jego opisania rozwazmy: zbior K węzłow pomiarowych jednego typu, 𝐾 = {1,2, ⋯ , 𝑘}, gdzie k – moc zbioru K. Rozwiązanie zadania
przedstawionego jako zadanie całkowitoliczbowego programowania dyskretnego
sprowadza się do okreslenia wartosci funkcji oraz dalszej jej minimalizacji.
1
 =  Wkmn X mnYkm +  cn X mn + 
Ykm → min ,
(4)
k ,m ,n
m ,n
k m gkm
gdzie:
Optymalizacja opisana wyrazeniem (4) posiada ponizsze ograniczenia:
1. W kazdym obszarze obsługi mozna zlokalizowac, co najwyzej jeden koncentrator, tj.:

m

N

x
n=1

1;

mn

(5)

2. Każda stacja może być dołączona dokładnie do jednego koncentratora, co
można zapisać:

k

M

y
m=1

km

=1

(6)

3. Sumaryczny ruch, generowany przez węzły pomiarowe dołączone do koncentratora n-tego typu, zlokalizowanego m-tym obszarze obsługi nie może przekroczyć przepustowości koncentratora, tj.:

m

N

b x
n=1

n mn

K

 bk ykm

(7)

k =1

gdzie: 𝑏𝑛 – przepustowość koncentratora n-tego typu; 𝑏𝑘 – przepustowość niezbędna do obsługi k-tej stacji pomiarowej.

5. Podsumowanie
Zadanie przydziału węzłow pomiarowych do komutatorow sieci sensorowej jest
przykładem zadania przydziału zasobow z ograniczeniami i z punktu widzenia teorii złozonosci obliczeniowej nalezy do klasy zadan NP-trudnych. Obecnie, nie są
znane algorytmy pozwalające rozwiązac takie zadanie w czasie wielomianowym.
W rezultacie, zadania takie są rozwiązywane za pomocą metod przyblizonych, zapewniających uzyskanie rozwiązan quasi-optymalnych w akceptowalnym czasie.
W odroznieniu od metod dokładnych, ktorych złozonosc czasowa ma charakter
wykładniczy, metody przyblizone opisuje wielomianowa zaleznosc pomiędzy ilo-
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scią danych wejsciowych a czasem rozwiązania zadania. Pomimo ograniczonej dokładnosci uzyskiwanych rozwiązan, metody przyblizone, ktorych doskonałymi
przykładami są bazujące na analogiach biologicznych metody genetyczne, ewolucyjne oraz immunologiczne, pozwoliły rozwiązywac zadania przydziału zasobow
rowniez w systemach o bardzo duzym rozmiarze. Zadania te będą tematem dalszych prac autorow.
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Streszczenie
Rozdział rozpoczyna analiza obszaru badań, którymi są rozległe systemy pomiarów środowiskowych. Omówiono celowość stosowania systemów monitoringu, ich przeznaczenie i architekturę. Dalej przedstawiono alternatywną metodę dekompozycji grafu-modelu reprezentującego system pomiarów środowiskowych. Zaproponowano efektywne
rozwiązanie zadania dekompozycji grafu o słabych powiązaniach, jakimi niewątpliwie są grafy-modele, z wielomianową złożonością czasową. Dekompozycja wykonywana jest za pomocą tworzenia minimalnego podzbioru rozdzielającego przeznaczone do sieci pomiarów środowiskowych. Pokazano, że dla podgrafów o rozmiarach oraz w macierzy
incydencji grafu źródłowego mogą zostać wydzielone macierze o ściśle
określonej wielkości. Wykorzystując przedstawienie grafu jako zbioru
wierzchołków i incydentnych im krawędzi oraz zadanej na nim funkcji
adekwatności, zaproponowano kombinatoryczną metodę dekompozycji
struktury grafu.

1. Definicja zadań i obszaru badań
Obecnie, jednym z największych zagroż eń bezpieczeń stwa osó b i mienia są zjawiska przyrodnicze, charakteryzujące się kró tkim czasem trwania, lokalnym zasięgiem oraz wyjątkową intensywnoś cią przebiegu. Ich liczba oraz skala wzrastają
rokrocznie. Zjawiska te są skutkiem postępujących zmian klimatycznych, pojawiających się m. in. w wyniku niedopuszczalnej intensywnoś ci wykorzystania ś rodowiska naturalnego. Wysokim stratom pojawiającym się w ich rezultacie, sprzyja zły
stan instalacji ochronnych, a takż e nieprzygotowanie społeczeń stwa do takich zagroż eń [1], [2], [3], [4].
Niestety, przyczyny powyż szych zjawisk nie znikną w najbliż szych latach czy
dziesięcioleciach – zjawiska takie są nieuchronne. Dlatego, opró cz prac ukierunkowanych na likwidację potencjalnych przyczyn ich pojawiania, należ y podejmować
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działania minimalizujące ich skutki, poprzez odpowiednio wczesne wykrywanie
potencjalnych zagroż eń i informowanie o nich.
Wspó łczesna meteorologia, hydrologia i geologia oferują szeroki asortyment metod i ś rodkó w prognozowania zjawisk przyrodniczych. Bazują one na pozyskiwaniu w czasie rzeczywistym fizycznych parametró w ś rodowiska, któ rych okreś lone
wartoś ci, bądź ich zmiany poprzedzają pojawienie się wspomnianych zjawisk.
Dane te wykorzystuje się do opracowania kró tko- lub długoterminowych prognoz
występowania zagroż eń oraz ich przebiegu. Niestety, dla zjawisk lokalnych z wysoką intensywnoś cią oraz kró tkim czasem trwania, alarmujące sygnały pojawiają
się bezpoś rednio przed wystąpieniem niebezpieczeń stwa, co utrudnia prognozowanie oraz przeciwdziałanie ich skutkom. Wspó łczesne systemy monitoringu ś rodowiskowego są mało skuteczne w walce z zagroż eniami tego typu. Konieczne jest
opracowanie nowych rozwiązań , w szczegó lnoś ci charakteryzujących się: wysoką odpornoś cią na uszkodzenia infrastruktury pomiarowo-komunikacyjnej,
minimalnym czasem reakcji na zachodzące zjawiska oraz elastycznoś cią częstotliwoś ci i asortymentu wykonywanych pomiaró w [5], [6], [7].
Projektowanie systemó w monitoringu ś rodowiskowego jest złoż onym wieloetapowym procesem. Podstawowe trudnoś ci pojawiające się w jego trakcie, wynikają
z koniecznoś ci pracy systemu w czasie rzeczywistym: wyniki pomiaró w powinny
być niezwłocznie przetwarzane, tak aby informacje o moż liwych zagroż eniach natychmiast docierały do zainteresowanych osó b [5]. Jednym z najważ niejszych etapó w projektowania jest projektowane topologiczne, któ rego celem jest okreś lenie
rozmieszczenia komponentó w systemu pomiarowego oraz ich powiązań . Do rozwiązania powyż szych zadań szerokie zastosowanie znajdują metody i ś rodki bazujące na teorii grafó w [8], [9], [10]. Wszelkie prace projektowe obejmujące organizację systemu pomiarowego wykonywane są na grafie-modelu, któ rego wierzchołki odpowiadają węzłom pomiarowym, a krawędzie kanałom komunikacyjnym.
Ponieważ monitorowaniu podlegają znaczne obszary, na któ rych poziom zagroż eń
jest ró ż ny, graf-model jest niejednorodny – gęstoś ć lokalizacji węzłó w pomiarowych jest ró ż na. Ponadto, graf ten jest rzadki, połączeniu podlegają wyłącznie wybrane pary wierzchołkó w, ich stopnień jest z zasady niewysoki [11], [12], [13].
Jednym z najważ niejszych zadań stojących przed projektantem jest efektywny
podział grafu-modelu na podgrafy obsługiwane przez węzły agregujące. Ich zadaniem jest zbieranie danych ze zlokalizowanych w sąsiedztwie węzłó w pomiarowych, ich agregowane oraz dalsze przesłanie do węzła centralnego lub poś redniczącego w tym innego węzła. Z matematycznego punktu widzenia, podział ten jest
dekompozycją grafu. Powinna ona zagwarantować niski koszt realizacji połączeń
zaró wno w podgrafie, jak ró wnież pomiędzy podgrafami, wysoką dostępnoś ć
wszystkich komponentó w systemu pomiarowego, a takż e akceptowalną złoż onoś ć
czasową rozwiązania zadania, co dla duż ych systemó w moż e być trudne do zrealizowania [9], [11], [12], [16].
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Zastosowanie dekompozycji grafu jest bardzo szerokie: od projektowania systemó w technicznych, przez badania w ekonomii i socjologii, po przetwarzanie ró wnoległe i rozproszone w informatyce. W wybranych przypadkach, uzyskanie rozwiązania dodatkowo utrudnia potrzeba pó ź niejszej rekonfiguracji otrzymanego
podziału, w szczegó lnoś ci poprzez przenoszenie pomiędzy obszarami skrajnych
węzłó w podsieci [10], [13].

2. Architektura systemu monitoringu środowiskowego

Klasyczny system monitoringu ś rodowiskowego składa się z trzech funkcjonalnie rozdzielnych podsystemó w: podsystemu pomiarowo-komunikacyjnego; prognozowania oraz ostrzegania, któ rych wzajemne powiązania zostały zaprezentowane na rys. 1.
System monitoringu środowiskowego

Podsystem
pomiarowokomunikacyjny
Węzły zdalne

Podsystem
prognozowania

Podsystem
ostrzegania

Węzeł centralny

Rys. 1. Komponenty klasycznego systemu monitoringu ś rodowiskowego

W klasycznym rozumieniu, system monitoringu przeznaczony jest do zbierania i
przekazywania danych o stanie ś rodowiska do centralnego węzła systemu. Nie
przewiduje on automatycznej reakcji na wyniki pomiaró w, któ re wykonywane są
stosunkowo rzadko, w ś ciś le okreś lonych godzinach. Pomiędzy systemem pomiarowym a prognostyczno-ostrzegawczym nie istnieje sprzęż enie zwrotne, pozwalające np., na automatyczne zwiększenie częstoś ci bądź dokładnoś ci pomiaró w. W
przypadku obiektó w względnie wolnozmiennych (np. duż ych rzek) rozwiązanie
takie jest akceptowalne, ponieważ sytuacje kryzysowe nie pojawiają się natychmiast, a narastają przez stosunkowo długi czas.
Szeroki asortyment ś rodkó w informatyki i telekomunikacji, ich stosunkowo niska cena i dostępnoś ć spowodowały modyfikację architektury systemu monitoringu i ostrzegania do postaci zaprezentowanej na rys. 1.
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System monitoringu środowiskowego i ostrzegania
Podsystem
Podsystem pomiaru i prognozowania
ostrzegania
Pomiary

Ocena
faktycznego
stanu środowiska

Prognoza
zachowania

Ocena
prognozy
zachowania

Procedury
ostrzegania

Rys. 2. Komponenty systemu monitoringu ś rodowiskowego i ich wzajemne powiązania

z funkcjonalnego punktu widzenia analizowany system składa się z dwó ch podsystemó w: monitoringu i prognozowania ś rodowiskowego oraz ostrzegania. Architektura takiego rozwiązania została przedstawiona na rys. 1.
W odró ż nieniu od dotychczasowych rozwiązań w tym obszarze, analizowany
system adaptuje swoje parametry do aktualnego stanu ś rodowiska. Przykładowo,
jeż eli prawdopodobień stwo wystąpienia zagroż enia zwiększa się, to pomiary
mogą być wykonywane i ocenianej częś ciej. W tym celu, opró cz, przedstawionych
na rysunku liniami ciągłymi, bezpoś rednich relacji informacyjnych, w analizowanych systemach występują sprzęż enia zwrotne (zaznaczone liniami przerywanymi), pozwalające dostosowywać charakterystyki ich do aktualnego stanu ś rodowiska.
Architektura systemu pomiaró w została przedstawiona na rys. 2 i ma organizację
hierarchiczną złoż oną z trzech typó w węzłó w:
1. Centralnego węzła systemu, przechowującego i przetwarzającego dane pomiarowe;
2. Węzłó w agregujących, poś redniczących w gromadzeniu danych pomiarowych;
3. Węzłó w pomiarowych, bezpoś rednio wykonujących pomiary fizyko-chemicznych parametró w ś rodowiska.
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Rys. 3. Architektura systemu pomiaró w ś rodowiskowych

Węzły agregujące łączone są z węzłem centralnym za pomocą kanałó w komunikacyjnych KK charakterystycznych dla sieci rozległych, a wybó r konkretnego rozwiązania jest uzależ niony od ich lokalnej dostępnoś ci.
Węzły agregujące łączone są z CWS, ale moż na je dołączyć do innych WA.

W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemu pomiarowego niezbędne jest jego podzielenie na mniejsze fragmenty obsługiwane za pomocą konkretnych węzłó w agregujących. Podział ten jest wykonywany za pomocą dekompozycji grafu modelu systemu. Efektywnoś ć podziału odgrywa decydującą rolę w
funkcjonowaniu systemó w monitoringu.

3. Dekompozycja grafu modelu

Znane z teorii grafó w metody poszukiwania minimalnych przekrojó w i przecięć
teoretycznie rozwiązują problem podziału sieci komputerowej na podsieci. Algorytmy te, zostały przedstawione m. in. w pracach [7], [8], [9], [10], [11]. Jeż eli sieć
komputerową opisano w postaci zbioru elementó w w przestrzeni metrycznej, to
rozwiązanie zadania dekompozycji odbywa się w klasie ekstremalnych zadań ciągłego podziału zbioró w. Do tego celu wykorzystuje się głó wnie metodę Lagrange’a.
Jednak większoś ć znanych metod dekompozycji zorientowano na struktury jednorodne, co eliminuje je z projektowania sieci korporacyjnych i implikuje koniecznoś ć prowadzenia nowych badań .
Rozważ my zadanie dekompozycji, jako zadanie okreś lenia minimalnego podzbioru rozdzielającego grafu. W teorii grafó w pod pojęciem podzbioru rozdzielającego spó jnego, nieskierowanego grafu 𝐺𝐺 = (𝑉𝑉, 𝐸𝐸), rozumiemy niepusty podzbió r
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𝐵𝐵, dla któ rego graf 𝐺𝐺 ′ = (𝑉𝑉\𝐵𝐵, 𝐸𝐸′) utworzony przez operację usunięcia wierzchołkó w zawartych w zbiorze 𝐵𝐵 ze zbioru 𝐴𝐴, jest niespó jny. Jeż eli 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎𝑖𝑖 } to zbió r
wierzchołkó w grafu 𝐺𝐺, 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁, gdzie: 𝑁𝑁 – liczba wierzchołkó w grafu; 𝐸𝐸 =
�𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑗𝑗 = �𝑒𝑒𝑖𝑖 , 𝑒𝑒𝑗𝑗 ��, gdzie: 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1, … , 𝑁𝑁 i 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗. Dla grafu niespó jnego tworzenie obszaró w realizowane jest proste i sprowadza się do rozwiązania kombinatorycznego
zadania podziału grafu na minimalne, niepokrywające się podgrafy [7]. Jednak dla
grafó w spó jnych, z uwagi na złoż onoś ć przeszukiwania większoś ć tych algorytmó w
okazuje się nieefektywna.

4. Spójność grafu, a macierz incydencji

Rozpatrzymy problem analizy spó jnoś ci grafu na bazie jego macierzy incydencji,
zdefiniujemy i udowodnimy konieczny i wystarczający warunek spó jnoś ci grafu. W
tym celu rozważ ymy nieskierowany, niespó jny graf 𝐺𝐺 = (𝑉𝑉, 𝐸𝐸), nazywany ró wnież
grafem ź ró dłowym, z 𝑛𝑛 wierzchołkami, któ remu odpowiada macierz incydencji
[𝐵𝐵]𝑛𝑛×𝑛𝑛 . Załó ż my, ż e graf 𝐺𝐺 składa się z dwó ch podgrafó w 𝐺𝐺1 = (𝑉𝑉1 , 𝐸𝐸1 )𝑚𝑚 oraz 𝐺𝐺2 =
(𝑉𝑉2 , 𝐸𝐸2 )𝑘𝑘 , z odpowiadającymi im macierzami incydencji [𝐵𝐵11 ]𝑚𝑚×𝑚𝑚 oraz [𝐵𝐵22 ]𝑘𝑘×𝑘𝑘 ,
gdzie: 𝑚𝑚 + 𝑘𝑘 = 𝑛𝑛. Dalej przejmiemy, ż e wierzchołki od 1 do 𝑚𝑚 to wierzchołki
pierwszego podgrafu, a wierzchołki od (𝑚𝑚 + 1) do 𝑛𝑛 to wierzchołki drugiego podgrafu. Wtedy, macierz incydencji 𝐵𝐵 grafu 𝐺𝐺 moż e zostać przedstawiona w postaci
macierzy blokowo-diagonalnej:
B B
(1)
B =  11 12  .
B
 21 B22 

Dla macierzy 𝐵𝐵 incydencji grafu 𝐺𝐺 = (𝑉𝑉, 𝐸𝐸)𝑛𝑛 , spełniony jest warunek dotyczący
T
tworzących ją podmacierzy ( B12 )m×k = [ B21 ]k ×m . Dzięki temu, przy analizie spó jnoś ci
grafu moż na rozpatrywać wyłącznie jedną z powyż szych podmacierzy, na przykład
[ B12 ]m×k . Dowolny element 𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑗𝑗 macierzy okreś la połączenie pomiędzy wierzchołkami 𝑣𝑣𝑖𝑖 oraz 𝑣𝑣𝑗𝑗 , przy czym 𝑖𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑚𝑚}, a 𝑗𝑗 ∈ {𝑚𝑚 + 1, 𝑚𝑚 + 2, … , 𝑛𝑛}. Wynika stąd,
ż e 𝑣𝑣𝑖𝑖 jest wierzchołkiem podgrafu 𝐺𝐺1 = (𝑉𝑉1 , 𝐸𝐸1 )𝑚𝑚 , a 𝑣𝑣𝑗𝑗 , to wierzchołek podgrafu
𝐺𝐺2 = (𝑉𝑉2 , 𝐸𝐸2 )𝑘𝑘 . Zgodnie ze wcześ niejszymi ustaleniami oba powyż sze podgrafy 𝐺𝐺1
i 𝐺𝐺2 są rozłączne, tj. dla macierzy [𝐵𝐵]𝑚𝑚×𝑚𝑚 element 𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 0. W ten sposó b, moż na
założ yć , ż e warunkiem spó jnoś ci grafu 𝐺𝐺 jest niezerowa macierz incydencji
[𝐵𝐵12 ]𝑚𝑚×𝑘𝑘 . Moż na udowodnić , ż e jednoczesne przestawienie odpowiednich wierszy
i kolumn macierzy incydencji nie prowadzi do zmiany połączeń grafu. Ponadto, odpowiednie przestawienie wierszy i kolumn prowadzi do wydzielenia podmacierzy
zerowych. Dzięki temu moż liwe jest dokonanie oceny spó jnoś ci grafu. Jeś li postać
macierzowa analizowanego grafu jest blokowo-diagonalna z podmacierzami zerowymi, to mamy do czynienia z grafem niespó jnym. Powyż sze właś ciwoś ci zostały
wykorzystane do badania spó jnoś ci grafu.
W ramach kombinatorycznego rozwiązania zadania poszukiwania minimalnego
podzbioru rozdzielającego wykorzystywane są ró wnież operacje nad macierzami
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binarnymi, w szczegó lnoś ci operacje okreś lenia pełnej podmacierzy, tj. nie zawierającej się w ż adnej innej macierzy [7], [12].

5. Podzbiory pokrywające i rozdzielające

W większoś ci znanych algorytmó w poszukiwania podstawowej podmacierzy
macierzy binarnej zakłada się, ż e poszukiwanie podzbioru pokrywającego pełnych
podmacierzy realizowane jest wierszami, tj. jako ź ró dłowa podmacierz wybierany
jest okreś lony wiersz. Następnie, za pomocą sekwencyjnego przeszukiwania parami realizowane jest połączenie pełnych podmacierzy. Proces łączenia wykonywany jest do momentu otrzymania minimalnego pokrycia macierzy wejś ciowej jej
podstawowymi podmacierzami. Niestety, przy zwiększeniu rozmiaró w macierzy 𝐵𝐵
znacznie zwiększają się nakłady na przeszukiwanie wszystkich wariantó w rozwiązania. Najczęś ciej algorytmy kombinatoryczne wymagają 𝑛𝑛(𝑛𝑛 + 1)⁄2 operacji poró wnania oraz 𝑛𝑛(𝑛𝑛 − 1)2 operacji przestawienia elementó w macierzy.
W odró ż nieniu od znanych metod, w któ rych analizowane są podmacierze jednostkowe, w proponowanej metodzie, zadanie tworzenia pełnej podmacierzy rozwiązuje się względem pełnych zerowych podmacierzy, co pozwala zrezygnować z
wykorzystania dodatkowych macierzy. Do dalszej analizy wykorzystamy graf
przedstawiony na rys. 3.
GR 1

vGR1,2

vGR 1,8

vGR1,1

vGR1,3

vGR1,4

R0

vGR1,7

Rm

vGR 2 ,9

vGR1,6

vGR1,5

GR 2

vGR 2 ,12

vGR 2 ,15

vGR 2 ,11

vGR 2 ,14

vGR 2 ,10
vGR 2,13

Rys. 4. Analizowany graf ze strukturą regionalną

W ogó lnym przypadku macierz incydencji przykładowego grafu ź ró dłowego
moż e być przedstawiona w postaci macierzy blokowo-diagonalnej zaprezentowanej za pomocą poniż szego wyraż enia:
 B11 B12 B13 


 B21 B22 B23 
B31 B32 B33 



(2)
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Podmacierze [𝐵𝐵11 ]𝑚𝑚×𝑚𝑚 oraz [𝐵𝐵33 ]𝑘𝑘×𝑘𝑘 opisują odpowiednio podgrafy: 𝐺𝐺1 =
(𝑉𝑉1 , 𝐸𝐸1 )𝑚𝑚 z wierzchołkami 𝑣𝑣𝐺𝐺𝑅𝑅1,1 , 𝑣𝑣𝐺𝐺𝑅𝑅1,2 , … , 𝑣𝑣𝐺𝐺𝑅𝑅1,8 oraz 𝐺𝐺2 = (𝑉𝑉2 , 𝐸𝐸2 )𝑘𝑘 z wierzchołkami 𝑣𝑣𝐺𝐺𝑅𝑅2,11 , 𝑣𝑣𝐺𝐺𝑅𝑅2,12 , … , 𝑣𝑣𝐺𝐺𝑅𝑅2,15 , a podmacierz [𝐵𝐵22 ]𝑙𝑙×𝑙𝑙 odpowiada zbiorowi rozdzielającemu grafu ź ró dłowego z wierzchołkami 𝑣𝑣𝑅𝑅2,9 , 𝑣𝑣𝑅𝑅2,10 . Rozmiar 𝑙𝑙 macierzy 𝐵𝐵22
moż na wyliczyć ze wzoru: 𝑙𝑙 = 𝑛𝑛 − (𝑚𝑚 + 𝑘𝑘). Podmacierz [𝐵𝐵12 ]𝑚𝑚×𝑙𝑙 okreś la krawędzie pomiędzy podgrafem 𝐺𝐺1 = (𝑉𝑉1 , 𝐸𝐸1 )𝑚𝑚 i zbiorem rozspajającym, zbió r krawędzi
tworzy odpowiedni przekró j grafu. Analogicznie, podmacierz [𝐵𝐵23 ]𝑙𝑙×𝑘𝑘 okreś la połączenia i przekró j pomiędzy zbiorem rozpajającym i podgrafem 𝐺𝐺2 = (𝑉𝑉2 , 𝐸𝐸2 )𝑘𝑘 .
Podmacierz [𝐵𝐵13 ]𝑚𝑚×𝑘𝑘 okreś la połączenia pomiędzy podgrafami 𝐺𝐺1 = (𝑉𝑉1 , 𝐸𝐸1 )𝑚𝑚
oraz 𝐺𝐺2 = (𝑉𝑉2 , 𝐸𝐸2 )𝑘𝑘 , któ re nie weszły w zbió r rozspajający, a ponieważ zgodnie z
warunkiem one nie występują, to analizowana macierz jest zerowa.
W ten sposó b moż na stwierdzić , ż e dla podgrafu o rozmiarze m i podgrafu o rozmiarze k w macierzy incydencji grafu ź ró dłowego moż e być wydzielona zerowa
podmacierz o rozmiarze 𝑚𝑚 × 𝑘𝑘 i dwie podmacierze rozspajające o rozmiarach odpowiednio (𝑚𝑚 × 𝑙𝑙) i (𝑙𝑙 × 𝑘𝑘), gdzie: 𝑙𝑙 = 𝑛𝑛 − (𝑚𝑚 + 𝑘𝑘). Dla 𝑙𝑙 = 0 graf 𝐺𝐺 dzielony jest
na dwa niezależ ne podgrafy. W ten sposó b, jako optymalny podział grafu 𝐺𝐺 na dwa
podgrafy 𝐺𝐺1 oraz 𝐺𝐺2 , będziemy uważ ać taki podział, przy któ rym zbió r rozspajający
𝑋𝑋 jest minimalny dla 𝑘𝑘 dąż ącego do 𝑚𝑚 oraz 𝑚𝑚 + 𝑘𝑘 dąż ącego do 𝑛𝑛. Dalej, operacje
przestawiania wierszy i kolumn moż na wykluczyć dzięki reprezentacji wierszy
macierzy w postaci zbioró w i wykonywania operacji nad nimi.
W powyż szym przypadku, zadanie okreś lenia maksymalnego podzbioru rozdzielającego moż na zdefiniować w następujący sposó b: dla dowolnych wierzchołkó w
𝑣𝑣𝑖𝑖 oraz 𝑣𝑣𝑗𝑗 grafu 𝐺𝐺 = (𝑉𝑉, 𝐸𝐸), takich ż e: 𝑣𝑣𝑖𝑖 ∈ 𝑉𝑉1 oraz 𝑣𝑣𝑗𝑗 ∈ 𝑉𝑉2 , należ y okreś lić podzbió r
𝑋𝑋 wierzchołkó w grafu, spełniających następujące warunki:
1. V1 ∩ X =
∅;
2. V2 ∩ X =
∅;

3. V1 ∩ V2 =
∅;

4. V1 ∪ V2 ∪ X =
V;
5. X → min ;
6. D1 < Dmax ;
7. D2 < Dmax .

Relacja pomiędzy rozpatrywanymi podzbiorami okreś lana jest wyraż eniem: 𝑋𝑋 =
𝑉𝑉 ∖ (𝑉𝑉1 ∪ 𝑉𝑉2 ). Oczywiś cie, podzbió r 𝑋𝑋 będzie minimalnym przy maksymalnych rozmiarach podzbioró w 𝑉𝑉1 oraz 𝑉𝑉2 . W ten sposó b, zadanie okreś lenia minimalnego
podzbioru 𝑋𝑋 moż e być sprowadzone do okreś lenia maksymalnych podzbioró w 𝑉𝑉1
i 𝑉𝑉2 . Zatem, formowanie pełnej zerowej podmacierzy moż e zostać zamienione na
formowanie dwó ch rozłącznych zbioró w, odpowiadających macierzy blokowej
�𝐵𝐵1,3 � ź ró dłowej macierzy incydencji. Podstawową operacją proponowanego algorytmu jest sekwencyjne połączenie pomiędzy sobą zbioró w 𝑉𝑉𝑖𝑖 , gdzie 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛.
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Jako zbió r ź ró dłowy 𝑉𝑉0 wybiera się zbió r 𝑉𝑉𝑖𝑖 o maksymalnej mocy (największej liczbie elementó w). Następnie, spoś ró d pozostałych zbioró w wybiera się zbió r 𝑉𝑉𝑖𝑖 ,
utworzony poprzez połączenie z 𝑉𝑉0 zbioru 𝑉𝑉𝑀𝑀 =(𝑉𝑉0 ∩ 𝑉𝑉𝑖𝑖 ) o maksymalnej mocy. Jednocześ nie okreś la się wartoś ć zmiennej 𝑟𝑟1 = 𝑘𝑘 + 𝑚𝑚, gdzie: 𝑘𝑘 – liczba połączonych
zbioró w, 𝑚𝑚 – moc zbioru 𝑉𝑉𝑀𝑀 . Po wykonaniu pierwszego kroku wielkoś ć ta jest
ró wna: 𝑟𝑟 = 2 + 𝑚𝑚.
W drugim i kolejnych krokach wykonywane jest analogiczne przecięcie zbioru 𝑉𝑉𝑚𝑚
z pozostałymi zbiorami: 𝑉𝑉𝑀𝑀 = (𝑉𝑉0 ∩ 𝑉𝑉𝑖𝑖 ). Na każ dym 𝑖𝑖-tym kroku obliczana jest
wartoś ć zmiennej 𝑟𝑟𝑖𝑖 . Proces kontynuowany jest do momentu, aż (𝑘𝑘 + 𝑚𝑚) = 𝑛𝑛 lub
𝑖𝑖 = 𝑛𝑛. W takim przypadku graf ź ró dłowy przedstawia sobą dwa podgrafy, pierwszy
z któ rych zawiera 𝑘𝑘, drugi zaś 𝑚𝑚 wierzchołkó w. Wierzchołki drugiego grafu okreś lane są za pomocą zbioru 𝑉𝑉𝑀𝑀 , a pierwszego zbiorem 𝑉𝑉\𝑉𝑉𝑀𝑀 . Zauważ my, ż e po spełnieniu warunku: (𝑘𝑘 + 𝑚𝑚) = 𝑛𝑛, graf z definicji jest niespó jny i proces obliczeń się
zakań cza. W szczegó lnym przypadku, dla grafu słabo-spó jnego proces koń czy się
𝑖𝑖 = 𝑛𝑛.
Dla grafó w o wysokiej spó jnoś ci wykorzystanie zaproponowanego algorytmu
moż e okazać się nieefektywne. Wynika to z faktu, ż e w grafach tych jeden jedyny
maksymalny przekró j w istocie nie istnieje. W takim przypadku rozbicie na podsieci realizowane jest na podstawie szeregu kryterió w, wś ró d któ rych najważ niejszym jest stosunek intensywnoś ci wewnętrznych i zewnętrznych strumieni informacyjnych. Wtedy, jako dane ź ró dłowe wykorzystywać będziemy wartoś ci strumieni informacyjnych pomiędzy węzłami sieci, okreś lane za pomocą macierzy sąsiedztwa Λ = �𝜆𝜆𝑖𝑖,𝑗𝑗 �𝑚𝑚 . W macierzy tej, każ dy element 𝜆𝜆𝑖𝑖,𝑗𝑗 okreś la intensywnoś ć strumienia informacyjnego pomiędzy wierzchołkami 𝑣𝑣𝑖𝑖 oraz 𝑣𝑣𝑗𝑗 . Z uwagi na wysokie
koszty realizacji połączeń , analizowane grafy-modele systemó w monitoringu ś rodowiskowego są z definicji słabo spó jne.

6. Typy wierzchołków i przekroje sieci

Rozró ż niamy wierzchołki: wewnętrzne i graniczne. Wierzchołkami wewnętrz+
, nazywamy wierzchołki pozwalające utworzyć wyłącznie krawędzie na
nymi 𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗
bazie podzbioru wierzchołkó w jednego obszaru, tj. 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∈ {𝑟𝑟}, gdzie: 𝑟𝑟 – zbió r indeksó w wierzchołkó w pewnego zbioru 𝑆𝑆𝑍𝑍 . Odpowiednio, granicznym wierzchołkiem
𝑆𝑆𝑖𝑖− ∈ 𝑆𝑆𝑍𝑍 będziemy nazywać wierzchołek 𝑆𝑆𝑗𝑗 , dla któ rego 𝑗𝑗 ∉ {𝑟𝑟}.
Przekrojem sieci nazywamy zbió r 𝐴𝐴𝑝𝑝 , składający się z 𝑣𝑣 krawędzi, przy usunięciu
któ rych ź ró dłowy graf jest rozdzielany na dwa niespó jne podgrafy. Dla dowolnego
grafu moż e istnieć wiele przekroi, jednak z zasady istnieje tylko jeden minimalny,
składający się z minimalnej moż liwej liczby krawędzi. Znane są heurystyczne metody okreś lania minimalnego przekroju bazujące na sortowaniu wszystkich krawędzi grafu 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑗𝑗 ź ró dłowego w kolejnoś ci zmniejszania się wspó łczynnika 𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑗𝑗 wykorzystania kanałó w transmisji danych [7], [12].
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W pracy [7] opisano algorytm znajdowania wszystkich podstawowych podmacierzy zadanej macierzy binarnej, bazujący na sekwencyjnym przeszukiwaniu i łączeniu parami pełnych macierzy. Oczywiś cie, przy zwiększaniu rozmiaru macierzy
ź ró dłowej znacznie wzrastają nakłady na przeszukiwanie wszystkich wariantó w,
dlatego zaproponowano następujący algorytm rozwiązania danego zadania, bazujący na tworzeniu pełnej podmacierzy, w któ rej 𝑙𝑙 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚. Przy realizacji danego podejś cia wykorzystuje się zasadę ekwiwalentnego przestawienia wierszy i kolumn
macierzy incydencji przy któ rym nie jest naruszana topologia grafu.
Przedstawimy proponowany algorytm. Początkowo wybierany jest 𝑖𝑖-ty wiersz
spełniający warunek m𝑎𝑎𝑎𝑎 ∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑗𝑗 i przestawiany jest z pierwszym wierszem, odpowiednio przestawiane są ró wnież odpowiednie kolumny. Następnie, zgodnie z
warunkiem: m𝑎𝑎𝑎𝑎 ∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1�𝑎𝑎1,𝑗𝑗 ∩ 𝑎𝑎𝑘𝑘,𝑗𝑗 �, wybierany jest 𝑘𝑘-ty wiersz, któ ry z kolei jest
zamieniany z drugim wierszem. Jeż eli występuje kilka wierszy z identyczną sumą,
wybierany jest wiersz z maksymalną wartoś cią 𝑎𝑎𝑘𝑘,𝑗𝑗 .
W rezultacie wykonania przekształceń macierzowych przewidzianych przez algorytm, ź ró dłowa macierz sąsiedztwa sprowadzana jest do postaci zbliż onej do
blokowej. Analiza otrzymanej macierzy pozwala okreś lić obszary lokalne i wiąż ące
ich krawędzie. Jednakż e, nawet dla grafu o niskiej spó jnoś ci algorytm ten nie gwarantuje otrzymania jednoznacznego rozwiązania. W przypadku grafó w o wysokiej
spó jnoś ci i ró wnomiernym rozkładzie strumieni informacyjnych, algorytm ten nie
daje rozwiązania, któ rego znalezienie wymaga zmiany strumieni oraz usunięcia
wybranych krawędzi grafu. W takim przypadku wś ró d wybranych zbioró w rozdzielających, okreś la się zbió r z minimalną wartoś cią 𝑣𝑣 oraz spełniający poniż szy
warunek:
v

v

min ∑ Ii−, j ∑ Ii−, j .
=i 1=j 1

−
Dalszy proces optymalizacji polega na usunięciu jednej lub kilku krawędzi 𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑗𝑗
oraz zmianie rozkładu obciąż enia dopó ty, dopó ki spełniony jest warunek:
v

v
−
−
i,j
i,j
=i 1=i 1

∑t

≥ ∑I .

7. Kombinatoryczny algorytm dekompozycji grafu
Zgodnie z powyż szymi rozważ aniami wyłączenie operacji przestawiania wierszy
i kolumn moż e zostać osiągnięte dzięki przedstawieniu wierszy macierzy w postaci zbioró w i wykonaniu operacji nad zbiorami. Rzeczywiś cie graf moż na przedstawić jako parę 𝐺𝐺 = (𝐴𝐴, Γ), gdzie: 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎𝑖𝑖 |𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛} – zbió r wierzchołkó w
grafu, Γ – związek pomiędzy podzbiorami zbioru 𝐴𝐴, któ ry z uwzględnieniem tego,
ż e operacje wykonywane są nad zerowymi macierzami okreś limy w następujący
sposó b: Γ(𝑎𝑎𝑖𝑖 ) = �𝑗𝑗|∀𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 0, 𝑗𝑗 ≠ 𝑖𝑖, 𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑛𝑛�, dla wszystkich 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛.
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Dalej jako Γ(𝑎𝑎𝑖𝑖 ) oznaczymy podzbió r 𝐴𝐴𝑖𝑖 , któ ry okreś la istnienie jedynki w 𝑗𝑗-ej kolumnie, 𝑖𝑖-tym wierszu macierzy incydencji grafu ź ró dłowego. W tym przypadku
proces formowania pełnej zerowej podmacierzy moż e zostać zamieniony na tworzenie rozłącznych podzbioró w odpowiadających blokowej macierzy 𝑀𝑀1,3 ź ró dłowej macierzy incydencji. Algorytm formowania podgrafó w został przedstawiony
w postaci graficznej na rys. 4.
Start

Formowanie podzbioru
wierszy

A0 = Ai , przy
=
M max, Ai ⊂ Am

A=
A0 ∩ Ai
i
A0 = Ai , przy
=
m max, i ⊂ Am

I = i +1

D ≤ Dmax
Ta
k

( K + m) ≤ N

Ta
k

Ak , Am
Koniec

Rys. 5. Algorytm tworzenia podgrafó w

Bazową operacją prezentowanego algorytmu jest sekwencyjne połączenie zbioró w 𝐴𝐴𝑖𝑖 . Jako zbió r ź ró dłowy 𝐴𝐴0 wybierany jest zbió r 𝐴𝐴𝑖𝑖 z maksymalną liczbą elementó w. Następnie, z pozostałych zbioró w wybiera się zbió r 𝐴𝐴𝑖𝑖 , utworzony poprzez połączenie ze zbiorem 𝐴𝐴0 maksymalnego zbioru 𝐴𝐴𝑀𝑀 = (𝐴𝐴0 ∩ 𝐴𝐴𝑖𝑖 ). Po każ dej
operacji połączenia okreś lamy liczbę 𝑟𝑟1 = 𝑘𝑘 + 𝑚𝑚, gdzie: 𝑘𝑘 – liczba połączonych
zbioró w, 𝑚𝑚 – moc zbioru 𝐴𝐴𝑀𝑀 . Po pierwszym kroku, wartoś ć 𝑟𝑟 = 2 + 𝑚𝑚. Na drugim
i kolejnych krokach połączenie 𝐴𝐴𝑀𝑀 z pozostałymi podzbiorami 𝐴𝐴𝑀𝑀 = (𝐴𝐴0 ∩ 𝐴𝐴𝑖𝑖 ) realizowane jest w identyczny sposó b. Przy tym, dodatkowo dla podzbioró w 𝐴𝐴𝑖𝑖
(𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛) okreś limy pomocnicze podmacierze oznaczone jako �𝐶𝐶1𝑖𝑖 � , dla
2×𝑑𝑑
któ rych pierwszy z indeksó w wskazuje numer kolumny macierzy |Λ|𝑛𝑛×𝑛𝑛 na przecięciu z któ rą w 𝑖𝑖-tym wierszu macierzy ź ró dłowej |Λ|𝑛𝑛×𝑛𝑛 znajduje się wartoś ć
𝜆𝜆𝑖𝑖,𝑗𝑗 ≠ 0, a jej pierwszy wiersz okreś la samo znaczenie tej wielkoś ci. Tutaj wielkoś ć
𝑟𝑟 okreś la sumaryczną iloś ć elementó w w 𝑖𝑖-tym wierszu macierzy ź ró dłowej
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|Λ|𝑛𝑛×𝑛𝑛 . Zgodnie z proponowanym algorytmem na każ dym kroku formowane są
dwa bezpoś rednio niepowiązane ze sobą podgrafy, numery wierzchołkó w któ rych
będziemy odpowiednio wnosić do zbioró w 𝐴𝐴0 oraz 𝐴𝐴𝑀𝑀 . Numery wierzchołkó w,
tworzących podzbiory powiązania danych podgrafó w będziemy wnosić do wektora 𝑀𝑀𝑐𝑐 .
Po stworzeniu podzbioró w 𝐴𝐴𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛) oraz dodatkowych macierzy �𝐶𝐶 𝑖𝑖 �2×𝑑𝑑
wykonywane jest sekwencyjne łączenie zbioró w 𝐴𝐴𝑖𝑖 pomiędzy sobą. Jako ź ró dłowy
zbió r 𝐴𝐴0 wybierany jest zbió r 𝐴𝐴𝑖𝑖 z maksymalną liczbą elementó w. Następnie z pozostałych zbioró w wybiera się zbió r 𝐴𝐴𝑖𝑖 , tworzony poprzez połączenie z 𝐴𝐴0 maksymalnego zbioru 𝐴𝐴𝑀𝑀 = (𝐴𝐴0 ∩ 𝐴𝐴𝑖𝑖 ). Okreś lana jest liczba 𝑟𝑟 = 𝑘𝑘 + 𝑚𝑚, gdzie: 𝑘𝑘 – liczba
połączonych zbioró w, 𝑚𝑚 – moc zbioru 𝐴𝐴𝑀𝑀 . Po pierwszym kroku algorytmu wartoś ć
𝑟𝑟 = 2 + 𝑚𝑚.
W celu okreś lenia wewnętrznych strumieni otrzymanych grafó w tworzymy podzbiory powiązania 𝑀𝑀𝑐𝑐 . Następnie, na podstawie zbioró w 𝐴𝐴0 , 𝐴𝐴𝑀𝑀 , wektora 𝑀𝑀𝑐𝑐 i macierzy �𝐶𝐶 𝑖𝑖 �2×𝑚𝑚 okreś lamy intensywnoś ć strumieni względem podgrafó w 𝑀𝑀1 oraz
𝑀𝑀2 .
Na drugim i kolejnych etapach w identyczny sposó b realizowane jest połączenie
zbioru 𝐴𝐴𝑀𝑀 z pozostałymi 𝐴𝐴𝑀𝑀 = 𝐴𝐴0 ∩ 𝐴𝐴𝑖𝑖 . Na każ dym 𝑖𝑖-tym kroku wyliczana jest odpowiednia wartoś ć. Proces łączenia koń czony jest dla 𝑘𝑘 + 𝑚𝑚 = 𝑛𝑛 lub 𝑖𝑖 = 𝑛𝑛. W
pierwszym przypadku ź ró dłowy graf jest niespó jny, w drugim podział grafu ź ró dłowego okreś lany jest relacją podzbioró w 𝐴𝐴0 , 𝐴𝐴𝑀𝑀 , 𝑀𝑀𝑐𝑐 .
W celu okreś lenia czasowej oceny formowania podgrafó w, okreś limy liczbę operacji proponowanego algorytmu. Uwzględniając, ż e na każ dym kroku obliczeń tworzone są jednocześ nie dwa podgrafy, to wystarcza 𝑛𝑛⁄2 krokó w, gdzie: 𝑛𝑛 – liczba
wierzchołkó w grafu. Dalej, ponieważ formowanie podzbioru 𝐴𝐴𝑀𝑀 rozpoczyna się z
wierzchołka posiadającego minimalną liczbę krawędzi, to liczba operacji przecięć
zbioru na każ dym kroku obliczeń nie przewyż sza ś redniej liczby 𝑟𝑟 krawędzi grafu.
W takim przypadku moż na uważ ać , ż e sumaryczna liczba operacji tego typu nie
przekroczy wielkoś ci 𝑛𝑛𝑛𝑛⁄2, co jest mniejsze od innych znanych algorytmó w.

8. Podsumowanie

Prowadzone prace pozwoliły stworzyć , przebadać i potwierdzić efektywnoś ć
oryginalnej metody dekompozycji grafó w. W szczegó lnoś ci, dzięki przeprowadzonym pracom:
1. Uzasadniono celowoś ć rozwiązania zadania dekompozycji struktury grafu o
słabych powiązaniach jako zadania tworzenia minimalnego podzbioru rozdzielającego grafu, a takż e okreś lono konieczne i wystarczające warunki istnienia takiego zbioru.
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2. Udowodniono, ż e dla podgrafu o rozmiarze 𝑚𝑚 i podgrafu o rozmiarze 𝑘𝑘 , w
macierzy incydencji grafu ź ró dłowego moż e zostać wydzielona zerowa podmacierz o rozmiarze 𝑚𝑚 × 𝑘𝑘 i dwie macierze rozdzielające, o rozmiarze odpowiednio 𝑚𝑚 × 1 oraz 1 × 𝑘𝑘, gdzie: 𝑛𝑛 − (𝑚𝑚 + 𝑘𝑘) = 1.
3. Wykorzystując reprezentację grafu jako zbioru wierzchołkó w i zadanej na
nim funkcji adekwatnoś ci między nimi, opracowano kombinatoryczną metodę de-kompozycji struktury grafu, odró ż niającą się od znanych wysoką
zbież noś cią.
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Streszczenie
W rozdziale poddano analizie ataki typu DoS na serwery webowe utrzymujące strony internetowe. W szczególności przedstawiono obiekty ataków, analizę podatności, sposoby ich wykrywania oraz przeciwdziałania. Rozdział prezentuje wyniki badań własnych autorów i porównuje je
materiałami źródłowymi. Jest on adresowany do informatyków zajmujących się bezpieczeństwem serwisów www, a także osób i podmiotów,
którzy na bazie platform Arduino oraz Raspberry Pi chciałyby zbudować
własny detektor ataków.

1. Wprowadzenie
W ostatńim dziesięcioleciu strońy ińterńetowe orgańow admińistracji publiczńej
stały się ńajwazńiejszym zrodłem ińformacji dla obywateli. Zazńajamiają ońe z dotychczasowymi osiągńięciami władzy, prezeńtują jej plańy, pozwalają załatwiac
zdalńie coraz większą liczbą spraw urzędowych. Mogą rowńiez brac udział w promocji turystyczńej i bizńesowej, stańowią podstawowe zrodło, pozyskiwańia ńowych ińwestorow zapewńiających mieszkańcom miejsca pracy. Ińformatywńa,
czytelńa i prosta w obsłudze strońa ińterńetowa jest obecńie podstawowym elemeńtem budowy wizeruńku jedńostki admińistracji publiczńej. Jest absolutńie
pewńe, ze w ńajblizszych latach liczba i rozmiar stroń będą się zwiększac, a ich
fuńkcjońalńosc będzie obejmowac coraz to ńowe usługi.
Oprocz ńiewątpliwych zalet, wykorzystańie stroń Ińterńetowych w biezącej działalńosci urzędu, posiada rowńiez wiele wad. Zdalńy dostęp do usług oraz ich ńieszablońowy charakter wymagają od aplikacji obsługującej strońę większej odporńosci ńa błędy uzytkowńika, a takze zachowańia szczegolńej ostrozńosci przy gromadzeńiu i przetwarzańiu dańych, co wyńika z końieczńosci zachowańia poufńosci
tych ostatńich. Nie bez zńaczeńia dla wiarygodńosci urzędu i satysfakcji uzytkowńikow pozostają rowńiez dostępńosc strońy oraz szybkosc jej fuńkcjońowańia –
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kazda z osob korzystających z witryńy oczekuje, ze będzie ońa dostępńa permańeńtńie, a dostęp do zasobow będzie realizowańy ńiemal ńatychmiast [1].
Zagwarańtowańie wysokiej jakosci usług bazujących ńa strońie Ińterńetowej,
wymaga dyspońowańia odpowiedńim sprzętem komputerowym i wystarczająco
szybkim łączem, ktore okreslamy miańem infrastruktury świadczenia usług. Ińfrastruktura ta moze byc eksploatowańa samodzielńie przez jedńostkę admińistracji,
moze byc rowńiez dzierzawiońa w postaci usługi hostińgowej, swiadczońej przez
podmiot zewńętrzńy. Powyzsze rozwiązańia mozńa traktowac jako alterńatywńe,
kazde z ńich posiada swoje wady i zalety. W Polsce, w jedńostkach admińistracji
publiczńej, domińuje pierwsze z ńich, co jest końsekweńcją ńie do końca słuszńego
przekońańia, ze zlecańie usług hostińgowych ńa zewńątrz pogarsza poziom bezpieczeństwa. W rzeczywistosci, problem teń jest ńieco bardziej skomplikowańy:
istńieją usługi, ńajczęsciej ogolńokrajowe, ktore z mocy prawa muszą byc obsługiwańe w oparciu o własńe serwery. Strońa sprzętowa pozostałych usług moze byc
z powodzeńiem realizowańa w postaci zleceńia zewńętrzńego. Bez względu ńa to,
ktory ze schematow obsługi zostańie wybrańy, jedńostka udostępńiająca strońę Ińterńetową musi posiadac odpowiedńie zaplecze techńiczńo-admińistracyjńe. Jezeli częsc sprzętowa obsługi będzie realizowańa samodzielńie, liczebńosc persońelu będzie zdecydowańie większa, a jego poziom merytoryczńy będzie ńajczęsciej
gorszy ńiz w przypadku zlecańia usługi podmiotom komercyjńym.
Bezpieczeństwo strońy Ińterńetowej wymaga ńie tylko modyfikacji podejscia orgańizacyjńo-techńiczńego, ale rowńiez meńtalńego uzytkowńikow. Zmiańa ludzkich przyzwyczajeń, ciągńących się ńierzadko przez wiele dziesięcioleci jest zadańiem bardzo trudńym i często kończy się ńiepowodzeńiem. Jedyńym sposobem ich
przeobrazeńia są systematyczńe szkoleńia, ktore ńp. zgodńie z wytyczńymi stańdardu ISO 27001 powińńy odbywac się ńie rzadziej ńiz raz w roku.
W kazdym przypadku, poziom ochrońy ńalezy dostosowac do pojawiających się
zagrozeń i ich skutkow. Nieodpowiedńi dobor moze, z jedńej strońy (ńiedostateczńy poziom), skutkowac ńaruszeńiem bezpieczeństwa systemow i samej ińformacji, poprzez ińgereńcję w jej poufńosc, ińtegralńosc oraz dostępńosc, z drugiej
zas (ńieadekwatńie wysoki poziom) utrudńiac uzytkowńikom korzystańie z zasobow i geńerowac ńiepotrzebńe koszty. Realizacja atakow ńaruszających poufńosc i
ińtegralńosci jest działańiem wymagającym posiadańia przez ińtruza zńaczńych
zasobow techńiczńych i ińtelektualńych. Z kolei ataki ńa dostępńosc, uwazańą za
podstawowy parametr bezpieczeństwa, mogą bazowac ńa względńie skromńych
zasobach sprzętowych i ograńiczońej wiedzy. Dlatego, ochrońa przez atakami tego
typu jest szczegolńie trudńa i większosc stroń moze się stac celem ataku. Powszechńie uwaza się, ze szeroki asortymeńt rodzajow atakow, prostota ich realizacji oraz wysoka złozońosc walki z ńimi powoduje, ze ataki typu Denial of Service
(DoS) są jedńymi z ńajbardziej skuteczńych i ńajczęsciej wykorzystywańych metod
zablokowańia dostępu do serwisu.
Nińiejszy rozdział prezeńtuje wyńiki badań autorow w tym zakresie.
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2. Architektura ataków
2.1. Tło prowadzonych badań
Ataki DoS realizowańe są w srodowisku sieci komputerowej, a ich wykrywańie
ńajczęsciej opiera się ńa wyszukiwańiu ańomalii ruchu [2]. W dańym przypadku,
pojęciem sieci okreslamy grupę komputerow lub systemow komputerowych, powiązańych w celu wspolńego korzystańia z zasobow: sprzętowych, programowych
i ińformacyjńych. Typowa siec składa się ze zbioru węzłow zińtegrowańych ze sobą
za pomocą urządzeń sieciowych. Najliczńiejszą grupę węzłow tworzą tzw. węzły obliczeniowe, wsrod ktorych rozrozńiamy: serwery – głowńe jedńostki usługodawcze
w sieci, korzystające z modelu klieńt-serwer, wyposazońe w rozbudowańe oprogramowańie sieciowe i zńaczńe zasoby pamięciowe, obliczeńiowe i wejscia-wyjscia. Korzystając z serwera zazwyczaj zakładamy, ze ińterfejs uzytkowńika będzie realizowańy bezposredńio ńa jedńostce końcowej; stacje robocze – jedńostki komputerowe
wyposazońe w jedńostańowiskowy system operacyjńy z podziałem czasu i przezńaczońe do zapewńieńia wspołdziałańia uzytkowńika z zasobami sieci [3]. Tak zorgańizowańe struktury dołączańe są do Ińterńetu – sieci globalńej. Z tego faktu, wyńika
skala problemu – w Ińterńecie ataki ńa ińteresującą ńas jedńostkę mogą byc realizowańe praktyczńie z kazdego urządzeńia dołączońego do ńiego.
Bazując ńa dańych statystyczńych wyńika, ze w jedńostkę komputerową dołączońą do Ińterńetu wyposazońa jest większosc gospodarstw domowych w krajach
rozwińiętych i tylko 10% w krajach rozwijających się. Chociaz sredńia swiatowa
sięgająca 30% ńie jest impońująca, daje to liczbę około 1 mld gospodarstw domowych korzystających z zasobow Ińterńetu. Rozwijając wczesńiejszą mysl, ńalezy
przyjąc iz ataki typu DoS mogą byc wykońywańe, często bez wiedzy włascicieli, ze
zńaczńej częsci wspomńiańej liczby jedńostek (komputerow, tabletow, smartfońow, ale rowńiez Ińterńetu rzeczy).
Chociaz ataki typu odmowa usługi ńalezą do ńajstarszych sposobow ińgereńcji w
fuńkcjońowańie systemow ińformacyjńych, ńadal zalicza się je do ńajbardziej skuteczńych. Z czasem okazało się, ze ataki DoS, w ktorych atak ńa jedńostkę uzytkowńika odbywa się z jedńego komputera są mało skuteczńe, a walka z ńimi stosuńkowo prosta. Dlatego, ataki tej klasy, końcem XX wieku ewoluowały do wersji rozproszońej, okreslańej termińem Distributed Denial of Service (DDoS). Atak realizowańy jest za posredńictwem bootnetów – grup zaińfekowańych komputerow. Pierwsza proba realizacji została zańotowańa w 1999 roku przez Uńiwersytet stańu Mińńesota, obecńie w grupie odmowa usługi, ataki DDoS są jedyńymi realizowańymi.
Sposob realizacji ataku jest uzalezńiońy od warstwy modelu, ńa ktorym jest oń
wykońywańy. Jezeli do komuńikacji pomiędzy kompońeńtami sieci uzywańy będzie model TCP/IP mozńa wykorzystac klasyfikację zaprezeńtowańą ńa rys. 1.
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Klasyfikacja ataków DDoS
Warstwa
Warstwa Internetu
transportowa

Warstwa aplikacji
HTTP/HTTPS Flooding,
FTP Flooding,
SSL/TLS,
Telnet DDoS,
SIP (VoIP) Flooding,
SMTP,
IRC,
Mail Bombs,
SQL Slammer,
Distributed Reflector/
DNS Flood,
DNS Cache poisoning.

SYN Attack,
UDP Flooding,
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Rys. 1. Taksońomia atakow DDoS w oparciu o warstwy modelu TCP/IP [4]

Uproszczońą (pomińięto częsc warstw modelu) klasyfikację atakow DDoS ńa
sieci bezprzewodowe pokazańo ńa rys. 2.
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Rys. 2. Klasyfikacja atakow DDoS ńa sieci bezprzewodowe

W celu sklasyfikowańia atakow zastosowańo kryterium mieszańe uwzględńiające warstwę modeli oraz kluczowe usługi swiadczońe w sieci. Najczęsciej cytowańą publikacją ńaukową dotycząca taksońomii atakow DDoS jest praca J. Mirkowic i P. Reihera [5]. Zapropońowańa klasyfikacja bazuje ńa odpowiedzi ńa kilka
istotńych pytań: a. Jakie techńiki realizacji ataku są wykorzystywańe? b. Dzięki jakim rozwiązańiom udaje się pokońac mechańizmy ochrońńe? c. Ktore z atakow
mogą zostac efektywńie przetworzońe za pomocą dostępńych systemow ochrońńych? d. Ktore sposrod atakow ńie zostały dotąd dokładńie zbadańie i dlaczego? e.
Dostępńe są dwa mechańizmy ochrońńe A oraz B. Jak wyglądałoby ich działańie, w
przypadku ataku typu C? Jakie są ich słabe puńkty, czy mogą się ońe wzajemńie
uzupełńiac i w jaki sposob? Czy istńieją sytuacje, kiedy zastosowańie mechańizmu
A jest preferowańe względem B i odwrotńie? f. Jaki wkład własńy mozńa wprowadzic do obszaru atakow DDoS? Zapropońowańą w pracy [5] klasyfikację rowńiez
dzisiaj mozńa uwazac za kompletńą. W zasadzie, obejmuje ońa wszystkie zńańe
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typy atakow, w tym rowńiez te, ktore się jeszcze ńie pojawiły, lecz ich pojawieńie
jest realńe. Klasyfikacja częsci ochrońńej zawiera ńie tylko zńańe podejscia, ale
rowńiez mozliwosc stworzeńia ktorych jest dostateczńie udokumeńtowańa i mogą
byc ońe poddańe stosowńej ańalizie. Tematu klasyfikacji atakow DDoS dotyczy
rowńiez szereg ińńych prac [6], [2], [7], [8], [9], [10].
Z ińformatyczńego puńktu widzeńia, ńajciekawsze są ataki ńa warstwę sieci.
Ataki tej klasy zostały dopracowańe i zbadańe ńajlepiej sposrod wszystkich pozostałych. Mogą ońe sparalizowac ruch w sieci, przeńikac połączeńia pomiędzy ńadawcą i odbiorcą ińformacji, przekierowywac pakiety, ńierzadko ńa ńieistńiejące
sciezki, tworzyc cykle w sciezkach, przeciązając w teń sposob wybrańe obszary
sieci. Ataki realizowańe ńa warstwę sieci, ńieco bardziej szczegołowo, mozńa podzielic ńa ńastępujące rodzaje: a. Ataki okresleńia lokalizacji – ńapastńik gromadzi
ińformacje dotyczące lokalizacji węzłow sieci, orgańizacji sieci i tablic i protokołow
trasowańia, a ńastępńie ńa ich podstawie plańuje atak; b. Ataki ńa przeciązeńie tablic trasowańia – atakujący doprowadza do wykorzystańia sciezek bazujących ńa
ńieistńiejących węzłach, co jest dopuszczalńe jezeli algorytm trasowańia periodyczńie aktualizuje ińformacje o trasowańiu. Zadańie ińtruza polega ńa utworzeńiu sciezek utrudńiających fuńkcjońowańie ińńych tras przesyłańia ińformacji; c.
Ataki ńa wybrańe protokoły trasowańia mające ńa celu zmiańę trasy przesyłańia
pakietow; d. Atak typu zużycie zasobów – atakujący węzeł zmńiejsza czas zycia wybrańych kompońeńtow systemu, ńp. pamięci SSD poprzez realizacją częstych odwołań do ńich; e. Atak typu zatrucie cache trasowania – do tablicy trasowańia
wprowadzańe są błędńe dańe przekierowujące ruch ińteresujący atakującego; f.
Ataki fazy przesyłania danych – wbrew dańym tablicy trasowańia węzły podmiotu
atakującego biorą udział w trańsmisji dańych. W trakcie przemieszczańia się pakietu przez węzeł, jego zawartosc moze byc zmodyfikowańa lub zńiszczońa; g.
Ataki fazy poszukiwania trasy – atakujący stara się zestawic trasę przesyłańia ińformacji, ńiezgodńą z protokołem trasowańia; h. Atak fazy obsługi trasowania – ińtruz geńeruje ńieprawdziwe ińformacje o stańie kańału komuńikacyjńego; i. Atak
wykorzystujący tunelowanie – para ińtruzow, korzystając z tuńelowańia i trańslacji
pakietow w tuńelu dokońuje ataku ńa srodki komuńikacji systemu. Wszystkie powyzsze ataki, w mńiejszym lub większym stopńiu prowadzą do utrudńień w swiadczeńiu usług przez system ińformacyjńy, w tym serwer webowy.
Skuteczńe ataki mogą byc realizowańe rowńiez ńa ińńych poziomach modelu ISO,
w tym ńa poziomach trańsportowym i aplikacyjńym. Zadańiem protokołow warstwy trańsportowej jest ńawiązywańie stałych, gwarańtowańych połączeń pomiędzy ńadawcą i odbiorcą ińformacji, wraz z zarządzańiem strumieńiami i przeciązeńiami. Najczęstsze ataki ńa tym poziomie wiązą się działańiami mającymi ńaruszyc
syńchrońizację komuńikacji. Z racji ńiedoskońałosci kańału komuńikacyjńego, ńa
ataki tej klasy szczegolńie podatńe są sieci bezprzewodowe. Ińńym rodzajem atakow ńa poziomie warstwy trańsportowej jest przechwyceńie sesji. Ińtruz ukrywa
się pod adresem IP ofiar korzystając z sesji z ińteresującym go węzłem.
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Ataki ńa dostępńosc zasobow systemu operacyjńego mogą byc przeprowadzańe
rowńiez w oparciu o warstwę aplikacji modeli ISO. Zauwazmy, ze ńa poziomie tym
zaimplemeńtowańe są protokoły charakteryzujące się wysoką podatńoscią ńa
ataki, takie jak SMTP i HTTP oraz rzadziej uzywańe TELNET i FTP. Ataki mogą byc
realizowańe za pomocą programow złosliwych, jak rowńiez poprzez przeciązańie
wybrańych fragmeńtow ińfrastruktury obliczeńiowej lub komuńikacyjńej. Profesjońalńe ataki ńa dostępńosc mają zazwyczaj charakter wielopoziomowy i mogą
składac się zarowńo z jedńoczesńych jak i rozłozońych w czasie działań. Od kilkuńastu lat stosowańe są rozproszońe ataki ze wzmocńieńiem DRDoS (ańg. Distributed Reflected Denial of Service), ktore dzięki zastosowańiu komuńikacji rozgłoszeńiowej potęgują siłę ataku.
Do ńajbardziej zńańych zrealizowańych atakow DDoS mozemy zaliczyc przeprowadzońe w 2000 roku uderzeńie w komercyjńe portale Yahoo, AoL i CNN, ktore
całkowicie zablokowało dostęp do obsługujących je serwerow. Mimo upływu lat,
ńa dzień dzisiejszy ńie udało się opracowac skuteczńych zabezpieczeń przed atakami tej klasy. W zńaczńej mierze wyńika to z faktu, ze do przeprowadzeńia tego
typu atakow ńie jest wymagańy specjalistyczńy sprzęt ańi obszerńa wiedza, a ich
realizacja wymaga zńikomych zasobow programowo-sprzętowych i kapitału.

2.2. Statystyki ataków przeciążeniowych
Częstotliwosc atakow odmowy usługi z kazdym rokiem wzrasta. Według raportu
Prolexic DDoS Attack Raport za pierwszy kwartał 2015 roku, zańotowańo wzrost
atakow DDoS o 35 proceńt, w porowńańiu z czwartym kwartałem 2014 roku [11].
Sredńia długosc ataku DDoS wyńosiła 24.82 godziń, co stańowi 15,37 proceńtowy
spadek w porowńańiu z czasem trwańia ińcydeńtu w czwartym kwartale 2014
(29.33 godziń) i wzrost 42,8 proceńt w porowńańiu z czasem trwańia ataku w
pierwszym kwartale 2014 r. Pomimo wzrostu mozliwosci ińfrastruktury poteńcjalńych ofiar, domińującym celem atakow w badańym okresie była ińfrastruktura co
pokazańo ńa pońizszym wykresie.
Według raportu [11] ńajczęsciej atakowańym protokołem był protokoł SSDP co
stańowi wzrost o 15% w stosuńku z okresem poprzedńi. W głowńej mierze atakowańy protokoł dotyczył urządzeń uzytkowńikow domowych. Na pońizszym wykresie zaprezeńtowańo częstotliwosci występowańia atakow DDoS w warstwie ińfrastruktury.
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Rys. 3. Statystyki atakow typu DDoS w I kw. 2015 roku: a. Proceńtowy udział poszczegolńych celow; b. Udział proceńtowy rozńych protokołow

Zdecydowańa większosc przeprowadzańych atakow była oparta ńa bazie atakow
ińfrastruktury ńatomiast ataki warstwy aplikacji stańowiły mńiej ńiz 10%. Treńd
ukieruńkowańia atakow w strońę ińfrastruktury trwa dłuzej ńiz jedeń rok i spowodowańy jest wykorzystańiem mńiejszych zasobow potrzebńych do przeprowadzeńia takiego ataku ńizeli jest to w przypadku atakow ńa aplikacje. W przypadku
atakow ńa warstwę aplikacji obserwuje się teńdeńcje wykorzystańia otwartych
serwerow proxy w Ińterńecie. Spowodowańe jest to ńaduzywańiem i ńiepoprawńą
końfiguracją systemow webowych opartych o WordPress i Joomla [11]. Najczęstszym atakiem ńa warstwę aplikacji ńadal pozostaje HTTP GET floods pomimo, ze
częsc respońdeńtow odńotowała spadek o 20% ińcydeńtow tego typu w porowńańiu z zeszłym rokiem [12]. Na rys. 4 zaprezeńtowańo rozkład atakow ńa warstwę
aplikacji.
Progńozy ograńiczeńia zjawiska ńa ńajblizsze lata ńie są optymistyczńe. Przewiduje się, ze zńaczeńie ińcydeńtow mających ńa celu paraliz ińfrastruktury oraz
aplikacji będzie ńiezmieńńie wzrastało. Głowńych przyczyń tego treńdu ńalezy się
dopatrywac zarowńo w prostocie przeprowadzeńia samego ataku jak i jego skuteczńosci przy jedńoczesńym skomplikowańym i kosztowńym procesie obrońy.
Dlatego ńalezy dobierac mechańizmy obrońy jak i wybierac systemy wykazujące
mńiejszą podatńosci ńa ataki tego typu.
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Rys. 4. Proceńtowy rozkład zideńtyfikowańych zagrozeń ńa warstwę aplikacji w 2014
[12]

3. Wykrywanie ataków odmowy usługi w ruchu sieciowym
Oczywiscie pomimo trudńosci w ograńiczeńiu zjawiska ńalezy podjąc kroki,
ktore mogą do ńiego mimo wszystko doprowadzic. Jedńą z obiecujących strategii
jest statystyczńa ańaliza ruchu sieciowego ńa rozńych poziomach ińfrastruktury.
Strategia ta ma rację bytu w związku z widoczńymi zmiańami wybrańych parametrow statystyczńych ruchu juz krotką chwilę po rozpoczęciu ataku.
Uzycie metod statystyczńych wydaje się tutaj kluczowe – pońiewaz pozwala ńa
wykrycie poteńcjalńego zagrozeńia w sposob automatyczńy, bez potrzeby czasochłońńej ańalizy kazdego pakietu docierającego do urządzeńia. Rowńiez ze względow związańych z ochrońą prywatńosci ińterńautow metody tego rodzaju wydają
się przyszłoscią, jako ze ńie dokońują zadńego sprawdzeńia zawartosci pakietu,
bazują ńatomiast ńa parametrach takich jak ńp. jego długosc czy rodzaj.

Ataki typu odmowa usługi ńa serwery webowe …

111

Rys. 5. Rozńice pomiędzy typowym ruchem sieciowym (lińia ńiebieska) a trwającym atakiem typu slowloris (lińia zielońa). Atak zaczyńa się przy probce ńumer 100000.

Aby przyblizyc podstawy metod tej klasy, ńa kolejńych strońach omowiońych zostało kilka wńioskow płyńących z badań ńad ich skuteczńoscią. I tak rys. 6 przedstawia porowńańie sredńiej kroczącej długosci pakietu dla dańych spotykańych typowo w ińfrastrukturze (lińia ńiebieska) oraz tych samych dańych, do ktorych
wstrzykńięto pakiety pochodzące z ataku typu slowloris (lińia zielońa). Obliczeńie
sredńiej kroczącej, przy zastosowańiu odpowiedńiego algorytmu, ma lińiową złozońosc obliczeńiową, a więc ńie wprowadza zbyt wiele dodatkowych opozńień. Co
więcej, przesuwańie okńa czasowego, w ktorym została ońa obliczońa, jest jeszcze
mńiej kosztowńe – gdyz przy kazdej takiej operacji wystarczy ńiewielka korekta
poprzedńiego wyńiku.
Porowńując dwa wykresy z rys. 5 mozemy łatwo wyciągńąc wńioski co do rozńicy obu zestawow dańych. Co jedńak, jesli ńie mamy osobńego zbioru odńiesieńia? Okazuje się, ze rowńiez tutaj metody statystyczńe radzą sobie całkiem dobrze.
Wystarczy ańalizowac proceńtowe zmiańy parametrow pomiędzy kolejńymi okńami czasowymi i rozńice pomiędzy typowym a zaburzońym ruchem stają się jeszcze bardziej oczywiste, co obrazuje rys. 6 [13].
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Rys. 6. Proceńtowe zmiańy wariańcji kroczącej pomiędzy kolejńymi krokami ańalizy w
skali proceńtowej. Na czerwońo zazńaczońo czas występowańia ataku

Przedstawiońe powyzej dańe to proceńtowe zmiańy wariańcji długosci pakietow,
trafiających ńa urządzeńie sieciowe. Mimo ze gwałtowńe zmiańy zdarzają się rowńiez w przypadku typowego ruchu, ńie trzeba wprawńego oka doswiadczońego
admińistratora, zeby zauwazyc, ze zazńaczońy czerwońym kolorem okres, w ktorym trwał atak wyrozńia się ewideńtńie regularńoscią i skalą zmiań. A skoro do
wyciągńięcia takiego wńiosku ńie trzeba wiedzy i doswiadczeńia, mozńa tą czyńńosc zostawic oprogramowańiu, ktore o zdarzeńiu poińformuje obsługę urządzeńia.
W celu oceńy efektywńosci zapropońowańych pońizej metryk słuzących wykrywańiu atakow, zbudowańo system pomiarowy, ktorego struktura została przedstawiońa ńa rys. 7. Podstawą przeprowadzeńia ataku jest bot o zmieńńej liczbie kompońeńtow. Z doswiadczeńia autorow wyńika, ze skuteczńy atak moze byc przeprowadzońy juz za pomocą 6-8 jedńostek.
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Rys. 7. Końfiguracja eksperymeńtalńej sieci badawczej

W calu przenalizowania metody zbudowano eksperymeńtalńą sieć badawczą,
która składa się z dwóch segmeńtów ińtrańetowych, połączońych ze sobą za pośredńictwem sieci Ińterńet. Dołączeńie Ińtrańetów do Ińterńetu wykońywańe jest
za pomocą pary routerów 𝑅1 oraz 𝑅2 . Z kolei, dołączeńie do Ińtrańetów użytkowńików końcowych lub ich grup, bazuje ńa przełączńikach 𝑆1 i 𝑆2 . Fragmenty sieci z
ńapastńikiem i ofiarą są śledzońe za pomocą komputerów mońitorujących, odpowiednio: 𝐾𝑀1 i 𝐾𝑀2 , ńa których zaiństalowańo oprogramowańie Wireshark. Jednostki komputerowe 𝐾1 , ⋯ , 𝐾𝑚 komuńikują się z ofiarą, ale łączńość ta ńie ńosi
cech ataku. Atakujący bot tworzą jedńostki komputerowe 𝐾𝐵1 , ⋯ , 𝐾𝐵𝑛 , w eksperymeńtach wykorzystywańo boty o rozmiarze od kilku do kilkudziesięciu komputerów. W zależńości od rodzaju eksperymentu, Ofiarą jest stacja robocza, serwer
aplikacyjńy bądź serwer webowy.
Wsrod częsci admińistratorow bezpieczeństwa pańuje przekońańie, ze istotńa
zmiańa wielkosci ruchu sieciowego z duzym prawdopodobieństwem swiadczy o
ataku ńa dostępńosc. Z teorii i praktyki sieci komputerowych wiemy, ze stosuńek
pomiędzy ruchem przychodzącym i wychodzącym, ńawet w okresie krotkotermińowym, jest wielkoscią względńie stałą, zalezńą poziomu hierarchii sieci Ińterńet,
ńa ktorej zlokalizowańy jest ańalizowańy elemeńt. Dla poziomu lisci grafu-modelu
(uzytkowńicy końcowi) stosuńek teń zńajduje się w grańicach 20:1, dla serwerow
sieci lokalńych 6:1, a komputerow rdzeńia sieci regiońalńych i korporacyjńych 3:1
[3], [14], [15], [16]. Wiedzą o charakterze powszechńym jest rowńiez istńieńie w
sieci ruchu o charakterze wybuchowym, ktorego wspołczyńńik wybuchowosci
przekracza kilkańascie, czasami kilkadziesiąt. Tak więc, sam fakt wzrostu komuńikacji ńa łączu zewńętrzńym jedńostki komputerowej ńie swiadczy o ataku. Zauwazmy, ze od pewńego momeńtu, atak to wyłączńie ruch przychodzący, ńie będący
odpowiedzią ńa jakiekolwiek zapytańie wychodzące z atakowańego elemeńtu. Momeńt teń pojawia się w sytuacji, kiedy serwer lub stacja robocza ńie jest w stańie
odpowiadac ńa zapytańia tj., kiedy cel ataku został osiągńięty.
W swietle, powyzszej argumeńtacji, zńaczńie lepszym wskazńikiem pojawieńia
się ataku DDoS jest wartosc ilorazu 𝑘𝑖⁄𝑜 ruchu wejsciowego 𝜆𝑖 i wyjsciowego 𝜆𝑜
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( 𝑘𝑖⁄𝑜 = 𝜆𝑖 ⁄𝜆𝑜 ). Jezeli atak jest prawdopodobńy, zńaczeńie 𝑘𝑖⁄𝑜 wzrasta, bowiem
wzrostowi ruchu wejsciowego ńie towarzyszy odpowiedńi wzrost ruchy wyjsciowego. Zmiańy wartosci parametru 𝑘𝑖⁄𝑜 w czasie dla ataku ńa serwer webowy pokazańo ńa rys. 8.
a.

b.

c.

Rys. 8. Zmiańa wartosci parametru 𝑘𝑖⁄𝑜 dla rozńych typow ataku: a. SYN-flood; b. HTTPflood; c. UDP-flood

Ińńym skuteczńym wskazńikiem ilorazowym jest stosuńek 𝑘𝑈𝐷𝑃⁄𝑇𝐶𝑃 sumaryczńej objętosci dwu klas ruchu wchodzącego: Λ 𝑈𝐷𝑃 dla ruchu UDP i odpowiedńio
Λ 𝑇𝐶𝑃 dla TCP.
Oczywiscie opisańe metody to ńowosc i w tej chwili ńie są jeszcze implemeńtowańe, ale doskońale ukazują treńd w jakim zmierza ńauka w związku z końieczńo-
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scią obrońy przed atakami „odmowy usługi”. Pońadto wiedza o zńaczńych rozńicach w statystyczńych parametrach ruchu typowego i zaburzońego moze dac swiadomemu admińistratorowi szańsę ńa wychwyceńie ańomalii ńa podstawie statystyk obecńie geńerowańych ńa urządzeńiach, do ktorych moze miec dostęp. Oczywiscie pod waruńkiem, ze będą traktowańe bardziej jako uzyteczńe ńarzędzie diagńostyczńe a mńiej jako ciekawostka.

4. Podatność serwerów webowych na ataki DDoS
Korzystając z eksperymeńtalńej sieci badawczej zaprezeńtowańej ńa rys. 7 porowńańo podatńosc serwerow webowych ńa ataki typu DDoS. Masowe wykorzystańie usług ińformacyjńych bazujących ńa serwerach webowych spowodowało, ze
zapewńieńie ich ciągłej dostępńosci staje się kluczowym zadańiem projektowańia
systemow tego typu. Przedsiębiorca, mając do wyboru prywatńy serwer rozlokowańy we własńej ińfrastrukturze bądz usługi hostińgowe, decydując się ńa wybor
jedńego z rozwiązań powińień uwzględńiac rowńiez parametry opisujące dostępńosc. Dla większosci badaczy, dostępńosc to proceńtowy udział czasu poprawńego
fuńkcjońowańia systemu, w ogolńym czasie jego działańia [1], [3], [16]. Zazwyczaj,
charakterystyki dostępńosci usług hostińgowych są wyzsze od tych ktore mozńa
osiągńąc samodzielńie eksploatując sprzęt komputerowy [15], chociaz zdarzają się
rowńiez wyjątki od tej zasady. Ataki typu DDoS są szczegolńym rodzajem ińgereńcji w systemy ińformacyjńe, a skuteczńosc ochrońy przed ńimi jest w zńaczńej mierze uzalezńiońa od doswiadczeńia persońelu i posiadańych urządzeń diagńostyczńych. W przypadku usług hostińgowych obie powyzsze charakterystyki prezeńtują
się zńaczńie korzystńiej, z drugiej jedńak strońy, prawdopodobieństwo ataku ńa
strońy usługodawcy będzie wyzsze [9].

4.1. Analiza podatności serwerów web na przykładowe ataki
W przedstawiońej ańalizie podatńosci wykorzystańo trzy rodzaje atakow tj. Slowloris, Syńflood oraz hpińg3 flood. Pońizej przedstawiońo ich charakterystykę:
• Slowloris - atak działa ńa bazie wykorzystańia ńiedoskońałosci protokołu HTTP jaki i sposobu obsługi ządań. Podczas ataku wysyłańe są ządańia HTTP GET, ktore potrafią całkowicie sparalizowac dostęp do serwisu.
• Syńflood – atak realizowańy jest poprzez zaińicjowańie duzej ilosci połączeń TCP z ńieprawidłowym adresem zrodłowym dla pakietu SYN.
• hpińg3 flood – jest darmowym geńeratorem pakietow i ańalizatorem
protokołu TCP/IP.
Ańalizowańe ataki wyrozńiały się rozńą skuteczńoscią. Najskuteczńiejszym atakiem w odńiesieńiu do serwera Apache był atak Slowloris, ktory całkowicie sparalizował dostęp do zasobow serwera. Natomiast pozostałe serwery wykazywały
większą odporńosc ńa atak Slowloris gdzie wpływ ńa ich wydajńosc był zńikomy.
Pozostałe zapropońowańe ataki odzńaczały się większą uńiwersalńoscią. Pońizszy
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wykres przedstawia sredńie czasy ładowańia stroń dla zaatakowańych trzech serwerow.
Apache
Lighttpd
Nginx

Średni czas ładowania stron [ms]

600

500

400

300

200

100

0
Brak ataku

Slowloris

Synflood

hping3

Rodzaj ataku
Rys. 9. Porowńańie czasow ładowańia stroń w trakcie atakow

Podczas realizacji ataku Syńflood sredńie czasy ładowańia stroń wzrosły dla kazdego z serwerow (ńajbardziej dla Ngińx), jedńak ńajwyzszy wzrost odńotowańo w
czasie ataku flood wykońańego za pomocą hipńg3. W sytuacji ńawet ńiezńaczńego
zwielokrotńieńia atakow mogłyby ońe całkowicie sparalizowac działańie serwera.

5. Podsumowanie
Ińteńsywńy rozwoj techńik ICT oraz działańia podjęte przez samorządy w celu
elimińacji wykluczeńia cyfrowego spowodowały wzrost oczekiwań mieszkańcow
odńosńie zwiększeńia oferty usług urzędńiczych załatwiańych za posredńictwem
Ińterńetu. Wiąze się to z powstawańiem ńowych usług, aplikacji, a w końsekweńcji
moze spowodowac zwiększeńie podatńosci projektowańych systemow ńa zagrozeńia realizowańe przez ataki odmowy usługi. Dlatego tak istotńym jest opracowańie metod słuzącym zarowńo do ańalizowańia zagrozeń jak i umozliwiońych testowańie systemow ńa etapie produkcyjńym. Zapropońowańa przez autorow metoda
statystyczńej ańalizy ruchu sieciowego pozwala spełńic powyzsze cele.
Przedstawiońe wyńiki sugerują, ze przy ńiewielkim ńakładzie obliczeńiowym
mozńa w prosty sposob wykrywac ataki typu slowloris w rzeczywistych dańych
sieciowych. Wybrańe algorytmy mają bardzo ńiewielką złozońosc obliczeńiową, co
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sprawia, ze wykrywańie ńie powińńo wńosic duzego overheadu do fuńkcjońowańia urządzeńia. Dodatkowym atutem zaprezeńtowańych metod jest fakt, ze implemeńtacja tego rodzaju operacji ńie wymaga specjalizowańych bibliotek matematyczńych, a jedyńie podstawowych ńarzędzi programowych. Jako głowńy parametr
ańalizy brańa jest długosc pakietu w bajtach, co sprawia, ze do sprawńego fuńkcjońowańia zapropońowańej metodologii wystarczy szybka ańaliza ńadchodzących
dańych bez potrzeby czytańia zawartosci pakietu. Fakt, ze w podsieci o 30 klieńtach udało się wykryc pojedyńcze zrodło ataku jest dobrym argumeńtem przemawiającym za praktyczńą przydatńoscią opracowańej metody.
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Streszczenie
Rozdział jest analizą zagadnień pośrednio związanych z projektowaniem obiektów i systemów technicznych. Rozpoczyna się on od określenia projektowania jako procesu oraz porównania różnych jego definicji.
Dalej, projektowanie powiązano z cyklem życia obiektu lub systemu
technicznego, wskazując udział projektowania w zapewnieniu efektywności przebiegu cyklu życia. Następnie, omówiony składniki procesu projektowania i ich wzajemne relacje oraz powiązania z etapami cyklu życia obiektu lub systemu. Rozdział adresowany jest do osób zajmujących
się zarządzaniem procedurami projektowania obiektów i systemów
technicznych.

1. Etap projektowania cyklu życia
Każ dy obiekt techniczny, w tym ró wnież system informatyczny lub sieć komputerowa mogą znajdować się w ró ż nych fazach swojego istnienia. Ponieważ jednym
z podstawowych celó w każ dego projektowania jest maksymalizacja czasu efektywnej eksploatacji zrealizowanego projektu, zagadnienie to doczekało się dogłębnej analizy matematycznej. Terminem, któ ry został do tego celu stworzony jest cykl
ż ycia projektu. W ogó lnym przypadku cykl ż ycia przedstawia wszystkie fazy istnienia obiektu i okreś lany jest za pomocą modelu, a opisywany w postaci metodologii.
Model lub paradygmat cyklu ż ycia okreś la koncepcyjne spojrzenie na organizację
cyklu, podstawowe jego fazy, a takż e zasady przejś cia pomiędzy nimi. Cykl ż ycia
włącza wszystkie fazy, od momentu podjęcia decyzji o realizacji obiektu do momentu zakoń czenia jego istnienia (tj. jego utylizacji). Przejś cia od jednego etapu do
innego etapu cyklu ż ycia rzadko kiedy są wyraź nie okreś lone. Czytelne rozgraniczenie etapó w ma miejsce wyłącznie wtedy, kiedy etap koń czony jest przyjęciem
pewnej propozycji ekonomiczno-technicznej lub podjęciem decyzji o kontynuacji
cyklu ż ycia w następnym jego etapie.
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Cykl ż ycia oprogramowania okreś la norma ISO/IEC 12207 oraz stworzony na jej
podstawie standard IEEE 12207. Dokumenty te opisują model cyklu ż ycia jako
strukturę składającą się z procesó w, prac i zadań włączających opracowanie, eksploatację i obsługę oprogramowania. W chwili obecnej brak aktualnego dokumentu opisującego model cyklu ż ycia architektury sprzętowej systemu informatycznego. Dostępne obecnie dokumenty z tego tematu datowane są na początek lat
90-tych. Dalej jako przykład rozważ ać będziemy regionalne sieci komputerowe,
któ re z punktu widzenia modernizacji są obiektami szczegó lnie kłopotliwymi. Z
racji swojego rozmiaru rozmieszczane są one na obszarach niebędących własnoś cią ich operatora. Z drugiej strony ich regionalny charakter ogranicza przychody
operatora, któ ry zazwyczaj jest małym lub ś rednim przedsiębiorstwem.
Na rys. 1 przedstawiono komponenty funkcjonalne fazy projektowej cyklu ż ycia
obiektu lub systemu.
Zadanie
techniczne

Eksploatacja
produkcyjna

Analiza zadania
technicznego

Eksploatacja
wstępna

Opracowanie
alternatyw
projektowych

Ocena alternatyw
projektowych

Biblioteka
modeli
matematycznych

PROCES PROJEKTOWANIA

Uruchomienie
i testowanie
Realizacja
wybranej
alternatywy

Rys. 1. Komponenty funkcjonalne fazy projektowej cyklu ż ycia obiektu lub systemu

Rozpoczyna się on od zdefiniowania zadania technicznego, któ re precyzyjnie
okreś la oczekiwania uż ytkownika. Najważ niejszym elementem procesu projektowania jest uniwersalna Biblioteka modeli matematycznych zawierająca elementy
o ró ż nym stopniu abstrakcji – od najprostszych do najbardziej złoż onych. Kompleksowy system komputerowy wspomaga pracę projektanta, począwszy od krytycznej analizy zadania technicznego po uruchomienie i testowanie projektowanego obiektu lub systemu. Chociaż systemy o podobnej funkcjonalnoś ci istnieją,
mają one bardzo ograniczony zakres działania tj. dotyczą projektowania wyłącznie
w obszarze konkretnej branż y.
Proces projektowania moż na traktować jako sukcesywne zmniejszanie poziomu
niewiedzy o projektowanym obiekcie bądź systemie. Idea takiego podejś cia została
pokazana na rys. 2.

Projektowanie
techniczne

Projektowanie
wstępne

Zadanie techniczne

Wymagania funkcjonalne

Projektowanie
koncepcyjne

O g r a n i c z a n i e
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Rys. 2. Projektowanie jako proces zmniejszania niewiedzy o obiekcie lub systemie

Wraz z przechodzeniem kolejnych krokó w procedury (decyzja o budowie, projektowanie koncepcyjne, wstępne, techniczne i wykonawcze) zmniejsza się obszar
niewiedzy o obiekcie, a tym samym i iloś ć alternatyw projektowych. Z informatycznego punktu widzenia mó wimy o zawęż aniu się obszaru poszukiwania rozwiązania zadania projektowego. Zakoń czenie procesu projektowania nie oznacza, ż e
wiedza o obiekcie jest doskonała, a raczej ograniczenie niewiedzy do akceptowalnego poziomu.
Interesującym jest spojrzenie na cykl ż ycia z punktu widzenia modelu kompetencyjnego, co pokazano na rys. 3.
Wstępne zadanie
techniczne
Zamawiający

Projektant

Zadanie techniczne
dla fragmentu
systemu

Kierownik
projektu

Dokumentacja
techniczna

Szeregoworównoległe
projektowanie
obiektu

Budowa

Eksploatacja

Badania

Rys. 3. Kompetencyjny model cyklu ż ycia obiektu

Model ten zakłada, ż e na każ dym z etapó w cyklu ż ycia prowadzone są badania,
któ rych podstawowym celem jest dostarczenie projektantowi i zamawiającemu
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wiedzy o efektach prowadzonych działań . Niestety, propozycje zawarte na obu rysunkach dotyczące wykorzystania technicznych metod projektowania są w rzeczywistoś ci wyłącznie hipotetyczne. Zazwyczaj projektowanie opiera się na intuicji
projektanta lub co gorsza – zamawiającego.

2. Tradycyjne podejście do cyklu życia

Rozważ my tradycyjne podejś cie do cyklu ż ycia sieci regionalnej. Rozpoczyna się
ono od podjęcia decyzji o jej budowie. Decyzja taka powinna być poprzedzona analizą aktualnej dostępnoś ci sieci komputerowych oraz potrzeb w tym zakresie. Budowa jest uzasadniona tylko w tym przypadku, kiedy istniejące lub planowane do
realizacji inwestycje nie spełniają rosnących potrzeb uż ytkownikó w. Pierwszym
realnym etapem cyklu ż ycia jest projektowanie sieci składające się z okreś lenia zadania technicznego, projektowania wstępnego, technicznego oraz wykonawczego.
W ich rezultacie powstaje gotowy do realizacji projekt, spełniający aktualne wymagania uż ytkownikó w. Następnym etapem cyklu jest budowa sieci włączająca dodatkowo podetap testowania zbudowanej struktury. Dzięki wprowadzeniu do
etapu budowy podetapu testowania uż ytkownik otrzymuje funkcjonujący obiekt
będący odzwierciedleniem jego potrzeb. Kolejny etap to eksploatacja obejmująca
eksploatację wstępną i stałą z uwzględnieniem utrzymania sieci. Cykl ż ycia sieci
koń czy utylizacja. Etapy cyklu ż ycia tradycyjnej sieci przedstawiono na rys. 4.
Etap budowy

Projektowanie

Budowa

Uruchomienie

Eksploatacja
testowa

Stała eksploatacja
i utrzymanie

Utylizacja

Etap eksploatacji

Rys. 4. Etapy cyklu ż ycie sieci regionalnej

Zastosowanie schematu cyklu ż ycia przedstawionego na rys. 4 do celó w syntezy
i analizy nowoczesnych sieci bazujących na wielokanałowoś ci i hierarchiach topologii, przeznaczonych m. in. do obsługi Internetu rzeczy jest nieefektywne. Jest to
konsekwencją następujących podstawowych uwarunkowań :
1. W nowoczesnych sieciach projektowane i eksploatowane są dwie niezależ ne sieci: fizyczna i logiczna, któ re na etapie budowy nie są jawnie rozró ż niane;
2. W celu poprawy jakoś ci funkcjonowania sieci szerokopasmowej na etapie
jej eksploatacji pojawia się koniecznoś ć rekonfiguracji połączeń logicznych,
wykonywanej przy niezmiennych połączeniach fizycznych sieci.

Etap rekonfiguracji w cyklu życia …

123

Dlatego schemat cyklu ż ycia przedstawiony na rys. 4 powinien zostać przynajmniej zmodyfikowany do postaci zaprezentowanej na rys. 5.
Zauważ my, ż e stworzenie architektury logicznej nie jest związane z wykonaniem
jakichkolwiek działań ingerujących w architekturę fizyczną sieci, jej tworzenie wymaga wyłącznie spełnienia ograniczeń narzucanych przez tę ostatnią. Dlatego,
przy realizacji sieci logicznej zamiast terminu budowa wykorzystano termin konfiguracja. Etapy tworzenia sieci fizycznej i logicznej składają się z takich samych podetapó w odnoszących się jednak do jednej z konkretnych architektur. Na etapie
stałej eksploatacji i utrzymania sieci wykonywana jest jej rekonfiguracja, będąca
elementem danego etapu cyklu ż ycia. Rekonfiguracja odnosi się wyłącznie do zasobó w logicznych systemu, tj. sieci połączeń logicznych. Rekonfiguracji, z definicji,
nie podlegają zasoby fizyczne, któ re mogą być unowocześ niane lub przeprojektowywane. Utylizacji, z oczywistych względó w, podlegają wyłącznie fizyczne komponenty systemu.
Projektowanie
architektury
fizycznej
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Diagnostyka
architektury
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logicznej
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Rekonfiguracja
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Rys. 5. Strukturalizowany schemat cyklu ż ycia szerokopasmowej sieci komputerowej z
połączeniami logicznymi. Etapy: a. tworzenie sieci fizycznej; b. tworzenie sieci logicznej; c.
eksploatacja sieci szerokopasmowej; d. utylizacja sieci fizycznej.

3. Czas życia komponentów sieci

Czas ż ycia sieci limitowany jest trwałoś cią jej komponentó w sprzętowych. Zgodnie z wprowadzoną wcześ niej klasyfikacją, elementy składowe sieci regionalnej
moż emy podzielić na wyposaż enie węzłó w komunikacyjnych oraz przewodowe

124

M. Hajder, P. Hajder

ś rodowisko komunikacyjne. Czas ż ycia powyż szych komponentó w jest bardzo
ró ż ny i koniecznoś ć ich wymiany nie zawsze wynika z pogorszenia się ich parametró w technicznych. W skład wyposaż enia węzłó w sieci komputerowej wchodzą takie elementy jak: przełączniki, routery, wzmacniacze, regeneratory, bezprzewodowe stacje bazowe i in. Bardzo szybki postęp technologii elektronicznej powoduje, ż e urządzenia te starzeją się bardzo szybko. Oznacza to, ż e po upływie kilku
lat ich parametry są znacznie gorsze od parametró w urządzeń aktualnie dostępnych na rynku. Jednak w przypadku większoś ci urządzeń tego typu nie obserwujemy wyraź nego pogorszenia ich parametró w w stosunku do wartoś ci nominalnych. Ich parametry są przez cały okres eksploatacji względnie stabilne. Jednak
dalsze wykorzystanie przestarzałych technologicznie urządzeń wiąż e się z gorszym wykorzystaniem moż liwoś ci kanałó w komunikacyjnych w odniesieniu do takich parametró w jak przepustowoś ć, stopa błędó w, odpornoś ć na zakłó cenia itp.
Nie jest to jednak konsekwencja pogorszenia się parametró w urządzeń , a wyłącznie postępu technologii.
Wymiana urządzeń nie jest zabiegiem pracochłonnym i moż e być wykonana
przez personel techniczny ś redniego poziomu, nie dysponujący specjalistycznym
przygotowaniem. Koszt urządzeń , w stosunku do kosztó w okablowania, czy też
komputeró w z oprogramowaniem jest stosunkowo niewielki i nie przekracza 2030% wartoś ci inwestycji. Z tego powodu zaleca się, aby urządzenia węzłowe zmieniane były w czasookresie od 2 do 4 lat. Zupełnie nieuzasadnionym jest powszechnie wykorzystywane w Polsce podejś cie, zgodnie z któ rym urządzenia komputerowe eksploatowane są często do ich pełnego zuż ycia.
W sieci regionalnych masowo wykorzystuje się okablowanie ś wiatłowodowe, dla
któ rego charakterystycznym jest proces starzenia się włó kien optycznych. W rezultacie procesó w starzenia wzrasta tłumiennoś ć ś wiatłowodu, któ ra z czasem
przyjmuje niedopuszczalne wartoś ci, uniemoż liwiające dalszą eksploatację. Szacuje się, ż e ż ywotnoś ć wspó łczesnych kabli optycznych to 25-30 lat (istnieją ró wnież badania według któ rych czas ten jest nieosiągalny). Po tym okresie ś wiatłowody powinny zostać wymienione. Jeż eli okablowanie zostało ułoż one w kanalizacji teletechnicznej proces jego wymiany nie jest szczegó lnie kłopotliwy. Okablowanie instalowane jest ponownie w tej samej kanalizacji, pod warunkiem, ż e jest
ona droż na. Z kolei czas ż ycia kanalizacji teletechnicznej szacuje się na około 50
lat.
Wszystkie powyż sze działania występujące w ramach cyklu ż ycia systemu mają
na celu przedłuż enie czasu ż ycia inwestycji i poś rednio związane są z procesem jej
projektowania. Wiąż ą się one z unowocześ nieniem istniejącej struktury sieci. Jednak opró cz tego w trakcie eksploatacji sieci szerokopasmowej moż na ró wnież spotkać się z koniecznoś cią rozbudowy sieci, wymagającą jej przeprojektowania. Jeż eli
sieć została wykonana na bazie najnowocześ niejszych technologii komunikacyjnych niezbędne zmiany podstawowych charakterystyk sieci mogą być uzyskane w
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procesie jej rekonfiguracji niezwiązanej z ż adnymi dodatkowymi kosztami. Rekonfiguracja moż e być reakcją projektanta na zmianę poziomu wykorzystania przez
uż ytkownikó w logicznych kanałó w komunikacyjnych, pojawienie się nowych uż ytkownikó w lub usług sieciowych. Zmiana taka moż e być ró wnież konsekwencją rezygnacji częś ci uż ytkownikó w z korzystania z sieci. Poniż ej opisujemy procesy projektowania, unowocześ nienia i rekonfiguracji sieci realizowane w trakcie cyklu ż ycia projektu.

4. Projektowanie, unowocześnienie i rekonfiguracja sieci

Unowocześ nienie i rekonfiguracja sieci należ y do najczęś ciej spotykanych zadań
pojawiających się w trakcie jej eksploatacji. Projektowanie dowolnej sieci komputerowej opiera się na 4 podstawowych założ eniach:
1. Całoś ciowe projektowanie sieci jako jednolity, niepodzielny proces jest zbyt
skomplikowane w realizacji i nie moż e być stosowane;
2. W przypadku wykorzystania do projektowania optymalizacji wielokryterialnej w warunkach niekompletnej wiedzy o projektowanym obiekcie optymalne rozwiązanie zadania projektowego nie istnieje;
3. Projektowanie sieci to proces iteracyjny wykonywany pod ś cisłym nadzorem uż ytkownika;
4. Funkcjonujące sieci muszą być na bież ąco dostosowywane do aktualnych
potrzeb uż ytkownikó w.
Z powyż szych uwarunkowań wynika, ż e zaprojektowanie sieci, któ ra efektywnie
spełniałaby wymagania uż ytkownika przez cały okres eksploatacji jest mało prawdopodobne, a nawet niemoż liwe. Jeż eli projektowana sieć byłaby niezmienna
przez cały okres jej eksploatacji, na etapie tworzenia projektu sieci definiowane
jest zadanie statycznego projektowania sieci.
Pomimo oczywistych niedoskonałoś ci metoda taka jest wykorzystywana w procesie projektowania sieci telekomunikacyjnych. W tym przypadku na podstawie
długotrwałej obserwacji przepływó w, tworzone są sieci odpowiadające okreś lonym schematom ruchu. W rezultacie powstają tzw. tygodniowe lub godzinne projekty sieci, któ re odpowiadają potrzebom uż ytkownikó w funkcjonujących w konkretnych przedziałach czasowych. Z punktu widzenia projektowania większoś ci
sieci zastosowanie tej klasy projektowania nie jest zalecane. Sieć ta nie będzie produktem finalnym i będzie dynamicznie rozwijać się, poszerzając zakres swojego
funkcjonowania w planie usług i dostępnoś ci.
Drugim rodzajem projektowania jest tzw. projektowanie przyrostowe uwzględniające ulepszanie i rekonfigurację sieci. Projektowanie tego typu pozwala m. in.
uzyskać odpowiedź na następujące pytania:
1. Kiedy należ y podjąć działania mające na celu zmianę architektury sieci;
2. Jakiego typu działania należ y podjąć :
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a. Rekonfigurację polegającą na zmianie konfiguracji wybranej usługi
sieciowej;
b. Unowocześ nienie polegające na dodaniu lub usunięciu konkretnej
usługi sieciowej przy obowiązkowym zachowaniu wykorzystywanej dotąd architektury sieci;
c. Przeprojektowanie polegające na rozwiązaniu zadania statycznego
projektowania sieci, któ re definiujemy dla zmienionych danych
wejś ciowych oraz ograniczeń projektowania.
Przyrostowe projektowanie sieci jest procesem silnie powiązanym z czasem jej
eksploatacji. Jednym z najważ niejszych problemó w rozwiązywanych w trakcie
tego typu projektowania jest okreś lenie zdarzenia wyzwalającego stosowne akcje
[54]. Jako przykłady zdarzeń wyzwalających mogą posłuż yć :
1. Regularne odcinki czasu;
2. Naruszenie okreś lonego parametru opisującego jakoś ć ś wiadczonych usług,
np. opó ź nienia transmisji, poziom zajętoś ci kanału komunikacyjnego itp.;
3. Dodanie lub usunięcie nowych uż ytkownikó w;
4. Wprowadzenie do sieci nowych usług;
5. Niedostępnoś ć usług wykorzystywanych dotąd w sieci.
Przykładami zdarzeń wyzwalających są ró wnież procesy starzenia się sieci.
Moż na takż e przyjąć , ż e zdarzeniem wyzwalającym modyfikację sieci będzie jednoczesne wystąpienie kilku z powyż szych zdarzeń .
Po wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego modyfikację architektury sieci moż e
pojawić się jedna z dwó ch poniż szych sytuacji:
1. W eksploatowanej sieci istnieją wąskie gardła ograniczające jakoś ć usług
sieciowych udostępnianych uż ytkownikom. Wspomniane wąskie gardła są
najczęś ciej konsekwencją nadmiarowego obciąż enia kanałó w komunikacyjnych wprowadzanego przez niektó re usługi dostępne uż ytkownikom. W
tym samym czasie inne usługi, z uwagi na deficyt pasma, nie mogą być wykorzystywane na poziomie wymaganym przez uż ytkownikó w. Sytuacje takie występują najczęś ciej w momencie pojawienia się w sieci nowych usług
lub wykorzystania już dostępnych przez dodatkowych uż ytkownikó w koń cowych. Powyż sze problemy moż na rozwiązać poprzez poprawę przepustowoś ci pojedynczych kanałó w komunikacyjnych lub rekonfigurację sieci
polegającą na przesunięciu nadmiarowego ruchu na mniej obciąż one kanały.
2. W sieci wystąpił wzrost ruchu ograniczający przepustowoś ć dostępną każ demu z uż ytkownikó w. W tym przypadku potrzebna jest zmiana architektury sieci związana z koniecznoś cią jej unowocześ nienia lub przeprojektowania. W tym przypadku rekonfiguracja nie rozwiązuje problemó w efektywnoś ci funkcjonowania sieci. Projektant musi podjąć decyzję czy wystar-
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czającym będzie unowocześ nienie polegające na zamianie poziomu dostępnych usług komunikacyjnych, czy też niezbędne będzie przeprojektowanie
sieci.
Moż na założ yć , ż e wykonywane stopniowo rekonfiguracje z czasem zrodzą potrzebę unowocześ nienia lub przeprojektowania sieci. W praktyce najczęś ciej wykorzystuje się strategię, zgodnie z któ rą wykonywane są drobne, niekosztowne rekonfiguracje sieci, aż do momentu, kiedy niezbędne stanie się jej unowocześ nienie
lub przeprojektowanie. Zadanie przyrostowego projektowania sieci szerokopasmowej opiera się na wykorzystaniu takich danych wejś ciowych jak: zbió r usług
dostępnych uż ytkownikom; zbiory węzłó w sieci wszystkich poziomó w hierarchii;
macierz ruchu międzywęzłowego; istniejący i podlegający unowocześ nieniu projekt sieci; struktura kosztó w unowocześ nienia; zbió r ograniczeń projektowania.
Celem projektowania przyrostowego jest znalezienie takiej nowej konfiguracji
sieci, któ ra po minimalnych kosztach spełniać będzie aktualne wymagania uż ytkownikó w. Moż na wykazać , ż e od strony kosztowej unowocześ nianie projektu jest
najtań sze, jeż eli realizuje się je w ostatnim moż liwym momencie. Projektowanie
przyrostowe ma charakter kró tkoterminowy albo reaktywny, co oznacza, ż e projektant reaguje na każ de zdarzenie wyzwalające, wybierając na podstawie kryterium ekonomicznego pomiędzy rekonfiguracją, unowocześ nieniem, a przeprojektowaniem sieci.
Ostatnim podejś ciem do zadania projektowania sieci regionalnej jest projektowanie ewolucyjne zaliczane do strategii długoterminowych. W projektowaniu
przyrostowym każ de unowocześ nienie niesie ze sobą dodatkowe koszty, któ rych
moż na byłoby uniknąć , jeż eli unowocześ nienia moż na byłoby przewidzieć . Projektowanie ewolucyjne polega więc na pró bie przewidzenia sekwencji zmian w wymaganiach uż ytkownikó w a dotyczących parametró w eksploatowanej sieci i
uwzględniania ich w projektowaniu.
Najczęś ciej projektanci wykorzystują podejś cie będące specyficznym połączeniem projektowania statycznego, przyrostowego i ewolucyjnego. Zastosowanie
teoretycznie najbardziej efektywnej strategii ewolucyjnej jest bardzo trudne do realizacji, nawet jeż eli cały przyszły rozwó j sieci jest znany dzięki czemu projektant
posiada komplet wiedzy niezbędnej w procesie projektowania. Istota wykorzystanej metody polega na zastosowaniu małych zmian w konfiguracji lub kumulowaniu
ich w jedną duż ą zmianę konfiguracji systemu.

5. Zadanie rekonfiguracji

Połączenia fizyczne sieci należ y zaprojektować tak, aby w długofalowym horyzoncie istniała moż liwoś ć ich rozbudowy lub rekonfiguracji. Jednak podstawowe
działania rekonfiguracyjne będą wykonywane na poziomie sieci logicznej. Zakłada
się, ż e działania te będą wykonywane stosunkowo często, ponieważ dynamicznymi
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będą ró wnież zmiany w strukturze ruchu projektowanej sieci. Ich celem będzie poprawa efektywnoś ci wykorzystania dostępnych kanałó w komunikacyjnych oraz jakoś ci obsługi uż ytkownikó w koń cowych. Podstawowym problemem, na któ ry będzie musiał odpowiedzieć projektant jest okreś lenie czy koszty podejmowanych
działań są adekwatne do uzyskiwanych rezultató w.
Rekonfigurację sieci logicznej moż emy rozpatrywać jako problem scentralizowanej optymalizacji, wymagającej globalnego spojrzenia na funkcjonowanie szerokopasmowej sieci komputerowej. Należ y zauważ yć , ż e potrzeba rekonfiguracji to
konsekwencja zmian ruchu w sieci i nie powinna być ona postrzegana jako wada
sieci i nie należ y jej w ż adnym przypadku wiązać z koniecznoś cią zmiany architektury sieci fizycznej [54], [72]. Często problem rekonfiguracji jest błędnie utoż samiany w zadaniem projektowania topologii logicznej. Wnoszenie zmian w strukturę topologii logicznej jest trudno akceptowalne ze względu na koniecznoś ć modyfikacji połączeń pomiędzy uż ytkownikami i płynące z tego potencjalne konsekwencje (zakłó cenia ruchu). Zauważ my, ż e problem ten jest problemem wielokryterialnym i nie należ y rozważ ać go wyłącznie jako zadania poprawy wydajnoś ci
sieci, ale ró wnież jako zadanie, któ rego celem jest minimalizacja liczby zmian
wprowadzanych do topologii logicznej. Podstawowymi danymi wejś ciowymi rekonfiguracji są dotychczasowa sieć logiczna oraz aktualna macierz ruchu międzywęzłowego. Najczęś ciej zadanie to jest definiowane jako zadanie programowania
liniowego, w któ rym blokowane jest jedno z kryterió w optymalizacji. W ten sposó b
utrzymując na niezmiennym poziomie wartoś ć jednego z kryterió w, znaczenie
drugiego jest minimalizowane. W celu rekonfiguracji sieci regionalnej moż na wykorzystać metodę, w któ rej optymalizacji w sensie Pareto podlegać będą jednocześ nie oba kryteria. Dzięki temu w rezultacie procesu optymalizacji utworzony moż e
być zbió r wielu rozwiązań , w przeciwień stwie do metod opartych na programowaniu liniowym, któ re oferują wyłącznie jedno jedyne rozwiązanie.
Dalej zakładać będziemy, ż e znana jest aktualna topologia logiczna, w któ rej
okreś lono strukturę ś cież ek logicznych, marszrutyzację strumieni informacyjnych
oraz przydział kanałó w logicznych. Moż na przyjąć , ż e rekonfiguracja jest problemem podobnym do projektowania sieci logicznej. W tym przypadku jednak nie
maksymalizuje (lub minimalizuje) się funkcji celu, a wyłącznie liczbę zmian wykonywanych w topologii logicznej dokonywanych w procesie rekonfiguracji. Zazwyczaj zmiany te są kosztowne ze względu na zakłó cenia ruchu i koniecznoś ć modyfikacji rozkładu kanałó w falowych. Charakterystyczną cechą rekonfiguracji jest korelacja pomiędzy funkcjami celu projektowania topologii logicznej i liczbą zmian
niezbędnych w procesie rekonfiguracji. Na przykład, jeż eli funkcją celu projektowania topologii logicznej jest minimalizacja ś redniej liczby skokó w, to im mniejsza
będzie wartoś ć tego parametru, tym większa będzie liczba zmian wymaganych w
procesie rekonfiguracji. Wynika z tego, ż e problem projektowania topologii logicznej należ y rozpatrywać ró wnież z punktu widzenia pó ź niejszej rekonfiguracji systemu połączeń .
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Rozwiązanie zadania rekonfiguracji topologii logicznej realizowane będzie w
dwó ch etapach. W pierwszym z nich jedno z kryterió w będzie niezmienne, drugie
zaś będzie minimalizowane. W drugim kroku kryteria te zostaną zamienione miejscami. Załó ż my, ż e kryteriami wykorzystywanymi w procesie rekonfiguracji będą
minimalizacja ś redniej odległoś ci w topologii logicznej oraz minimalizacja zmian
wykonywanych w topologii logicznej. Procedura taka wymaga, jak to było zdefiniowane wcześ niej, realizacji dwó ch krokó w. Pierwszy z nich to wybó r jednej funkcji
celu przy niezmiennoś ci pozostałych, drugi zaś to minimalizacja wybranej funkcji
celu. Zaproponowana metoda gwarantuje uzyskanie wyłącznie jednego niedominującego rozwiązania na froncie Pareto. Przy tym, uzyskiwane rozwiązanie w
znacznym stopniu zależ y od lokalizacji początkowego rozwiązania, a wcześ niejsze
okreś lenie położ enia rezultatu na foncie Pareto nie jest moż liwe. Dlatego przyjęto,
ż e okreś lenie formy frontu Patero jest zadaniem złoż onym obliczeniowo. Poniż ej
prezentujemy obie metody okreś lenia rekonfiguracji połączeń .
Niezmienna średnia odległość w sieci logicznej i minimalizacja liczby
zmian. Dalej ś rednią odległoś ć w sieci logicznej okreś laną za pomocą skokó w, odniesioną do istniejących strumieni informacyjnych będziemy nazywać ś rednią odległoś cią. Procedura rekonfiguracji rozpoczyna się od okreś lenia ś redniej odległoś ci dla nowego strumienia informacyjnego, bez uwzględnienia liczby zmian w topologii logicznej. Dalej za pomocą zadania programowania całkowitoliczbowego,
funkcja celu okreś lana jest jako minimalizacja liczby zmian w ś cież kach logicznych,
co moż na zapisać w następujący sposó b:
min ∑ ∑ ∑∑ b('lik, j ),m ,n,a[w ,v] − b(lki , j ),m ,n,a[w ,v] ,

(1)

( i , j ) m ,n k w ,v

gdzie: b('lik, j ),m ,n,a[w ,v] , b(lki , j ),m ,n,a[w ,v] – zmienne binarne określające relacje pomiędzy fi-

zycznymi i logicznymi kanałami sieci odpowiednio dla modyfikowanej i podstawowej części systemu. Wyrażenie (1) ma postać liniową, ponieważ zmienne występujące w nim są binarne. Absolutną wartość wyrażenia (1) można przedstawić w
następujący sposób:

1
1 − b(lki , j ),m ,n,a[w ,v] jeżeli b('lik, j ),m ,n,a[w ,v] =
(2)
b('lik, j ),m ,n,a[w ,v] − b(lki , j ),m ,n,a[w ,v] =
 lk
' lk
jeżeli b(i , j ),m ,n,a[w ,v] = 0.
b(i , j ),m ,n,a[w ,v]
Na koniec okreś limy nowe ograniczenie dla programowania całkowitoliczbowego:
1
xλsdx ,(i , j ) ) ≤ d .
(3)
x ∑∑ (
∑ Λ sd (i , j ) sd ,x
sd , x

gdzie: 𝑑𝑑 – analizowana odległość.
Stała średnia odległość i minimalizacja średniej odległości. Załó ż my, ż e
liczba zmian w topologii logicznej wnoszonych w procesie rekonfiguracji jest
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ró wna ℵ . Wtedy pierwszy krok procedury rekonfiguracji polega na zamianie funkcji celu programowania całkowitoliczbowego na minimalizację wartoś ci ś redniej
odległoś ci, tj.:
1
min
xλsdx ,(i , j ) ) .
(4)
(
∑∑
x
∑ ( xΛ sd ) (i , j ) sd ,x
sd , x

Następnie definiujemy nowe ograniczenie dla zadania całkowitoliczbowego programowania liniowego:

∑ ∑ ∑∑ b(
( )
i, j

m ,n k w ,v

' lk
i , j ) ,m ,n,a[w ,v ]

− b(lki , j ),m ,n,a[w ,v] ≤ ℵ .

(5)

Generując zmiany w topologii logicznej należ y pamiętać , ż e ich sekwencja
wpływa na wydajnoś ć sieci. Zdefiniowane powyż ej zadania rekonfiguracji sieci logicznej mogą być rozwiązane za pomocą następujących metod:
1. Optymalizacji wielokryterialnej opartych na poszukiwaniu zbioru optimum
Pareto;
2. Bazujących na wielokryterialnym podejś ciu ewolucyjnym wykorzystującym ró ż norodne techniki przeszukiwania losowego.
Metody te są szeroko opisane w dostępnej literaturze.

6. Uwzględnienie przyszłych wymagań użytkownika

W celu maksymalizacji czasu eksploatacji sieci szerokopasmowej konieczne jest
uwzględnienie w procesie projektowania przyszłych wymagań uż ytkownikó w.
Uwzględnienie takie jest realizowane na bazie ewolucyjnego podejś cia do projektowania. Jakoś ć projektowania ewolucyjnego w istotny sposó b zależ y od trafnoś ci
przyszłych wymagań uż ytkownikó w dotyczących rozmiaru i typu generowanego
przez nich ruchu. Jeż eli dla projektowanej sieci nie są znane perspektywy jej eksploatacji, to przewidywania dotyczące generowanego w niej ruchu są mniej precyzyjne. Dlatego, aby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty projektowania należ y wykorzystywać kró tsze okresy planowania.
Prognozowanie w sieciach regionalnych obejmuje najczęś ciej:
1. Wymagań uż ytkownikó w i aplikacji w odniesieniu do generowanego ruchu;
2. Liczby uż ytkownikó w oraz wykorzystywanych przez nich usług dla każ dego
węzła koń cowego;
3. Iloś ci oraz sposobu rozmieszczania węzłó w koń cowych;
4. Rozmiaru ruchu zewnętrznego w punktach integrujących projektowaną
sieć z sieciami innych operatoró w;
5. Wymagań aplikacji rozproszonych.
Jeż eli w analizowanej sieci obserwujemy znaczne zmiany ruchu, czasokres jej badania moż e być kró tszy, ponieważ prawdopodobień stwo popełnienia znacznych
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błędó w przy szacowaniu jest niewielkie. W ostatnich latach największy wzrost ruchu obserwujemy w sieciach IP. Nie oznacza to jednak, ż e tworzone prognozy pozbawione są błędó w.
Większoś ć wykonywanych obecnie projektó w sieci zakłada, ż e dane wejś ciowe
procesu projektowania są w pełni zdefiniowane przed jego rozpoczęciem. Jednak
projektowanie zakładające jednoznacznoś ć danych wejś ciowych prowadzi do zbyt
daleko idącego uproszczenia, a tym samym nie moż e zagwarantować efektywnego
wykorzystania projektowanej sieci w dłuż szych przedziałach czasowych. Brak
moż liwoś ci identyfikacji oraz dokładnej specyfikacji wszystkich elementó w bezpoś rednio wpływających na projektowany obiekt, w szczegó lnoś ci w dłuż szych przedziałach czasowych, prowadzi do niejednoznacznoś ci poszukiwanego rozwiązania, a w szerszym kontekś cie do jego nieokreś lonoś ci. W odniesieniu do procesu
projektowania moż na zdefiniować trzy typy nieokreś lonoś ci: danych wejś ciowych,
kryterió w oraz modelu.
Proces projektowania to w istocie ograniczanie nieokreś lonoś ci informacyjnej o
projektowanym obiekcie. Największy poziom nieokreś lonoś ci występuje na etapie
podejmowania decyzji o budowie sieci, następnie jest on zmniejszany i osiąga minimalną wartoś ć w projekcie technicznym. Zmniejszanie poziomu nieokreś lonoś ci
szczegó lną rolę odgrywa w trakcie definiowania zadania technicznego oraz projektowania wstępnego. Na tych etapach podejmowane są decyzje dotyczące celó w i
metod projektowania, okreś lane są optymalne proporcje pomiędzy potrzebami
uż ytkownikó w, a moż liwoś ciami technicznymi i finansowymi będącymi w dyspozycji inwestora. Właś ciwe podejś cie to tego zagadnienia zdecydowanie zwiększa
efektywnoś ć rozwiązania zadania projektowego.
W ten sposó b koniecznym stało się poszerzenie klasycznego pojęcia optymalizacji rozwiązań poprzez wprowadzenie opró cz zbioru dopuszczalnych wariantó w
rozwiązania Y , zbioru nieokreś lonoś ci X , odzwierciedlającego nieokreś lonoś ć
kryterió w, danych ź ró dłowych i modeli. Wtedy kryterium optymalnoś ci f ( x , y )
będzie opisane na iloczynie zbioró w XY , co uniemoż liwia na bazie optymalizacji
jednoznacznie okreś lić najlepsze rozwiązanie zadania projektowego. Wynika to z
faktu, ż e każ dej wartoś ci x ze zbioru X nie odpowiada własny wariant najlepszego rozwiązania otrzymywany poprzez optymalizację f ( x , y ) na zbiorze Y dla
okreś lonego 𝑥𝑥.
W pracach projektowych moż na wykorzystać efektywny, a zarazem prosty, sposó b uwzględnienia i ograniczenia zjawiska nieokreś lonoś ci w procesie projektowym szerokopasmowych sieci komputerowych. Problem uwzględnienia nieokreś lonoś ci przy okreś laniu poziomu efektywnoś ci oraz wybó r rozwiązania sprowadzają się do stworzenia zbioru nieokreś lonoś ci A i całkowaniu lub maksymalizacji
iloczynu wspó łczynnikó w wagowych oraz cząstkowych wskaź nikó w efektywnoś ci.
Wykorzystanie szerszego zbioru kryterió w pozwala uzyskać wyż szą efektywnoś ć rozwiązania w kontekś cie technicznym i ekonomicznym. Liczba i typ kryte-
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rió w uzależ nione są od projektanta oraz tworzonego obiektu. Innymi słowy dopuszcza się zastosowanie ró ż nych zestawó w kryterió w przy projektowaniu rdzenia sieci oraz sieci dostępowych. Dzięki temu, otrzymane rozwiązanie lepiej wpisuje się w rzeczywiste warunki funkcjonowania, a zarazem potrzeb i moż liwoś ci
przyszłych jego uż ytkownikó w.
Oferowana metoda pozwala sprowadzić wybó r rozwiązania zadania projektowego w warunkach wielokryterialnoś ci oceny efektywnoś ci, do oceny na zbiorze
wartoś ci skalarnych, przy uwzględnieniu niejednoznacznoś ci oceny i wyboru rozwiązania. Jest to moż liwe dzięki wprowadzeniu zasad zwijania, któ re przekształcają wektor efektywnoś ci w skalarny funkcjonał, a proces wyboru rozwiązania w
warunkach wielokrotnoś ci wskaź nikó w jakoś ci sprowadzają do formalnej procedury optymalizacji. W procesie rozwiązania zadania projektowego istnieje moż liwoś ć wskazania ż ądanych zakresó w wartoś ci wskaź nikó w efektywnoś ci, co moż na
zapisać jako:
(6)
f i ∈[ f i min , f i max ] , i =
1,2, , n
Na tej podstawie moż na ró wnież okreś lić zakres wartoś ci wspó łczynnikó w wagowych, tj.
(7)
ai ∈[ai min , ai max ] , i =
1,2, , n ,

Formalny sposó b opisu zbioru wspó łczynnikó w wagowych A z uwzględnieniem
uogó lnionych właś ciwoś ci wieloś cianó w wypukłych zaprezentowano w [78], [80].
Z algorytmicznego punktu widzenia sprowadza się to do okreś lenia wspó łrzędnych wierzchołkó w elementarnych czworoś cianó w wpisanych w wieloś cian A .
Dzięki temu, ż e 1 ≥ ai ≥ 0 , i = 1, , n oraz ponieważ

∑

n

a = 1 moż liwym staje się

i =1 i

poglądowe, geometryczne przedstawienie zbioru A w przestrzeni n -wymiarowej.

7. Podsumowanie

Powyż ej zaprezentowano zasady rozbudowy i rekonfiguracji sieci regionalnej.
W szczegó lnoś ci przedstawiono w nim:
1. Organizacyjne i techniczne zasady zmiany konfiguracji sieci celem dostosowania jej architektury do bież ących potrzeb uż ytkownikó w. Rekonfiguracja
opiera się przede wszystkim na zmianie struktury połączeń logicznych;
2. Metodę tworzenia nowych sieci połączeń logicznych;
3. Metodę uwzględniania w procesie projektowania przyszłych wymagań
uż ytkownikó w.
Zdefiniowano następujące podstawowe wnioski:
1. Projektowanie regionalnej sieci komputerowej powinno składać się z następujących po sobie etapó w projektowania sieci fizycznej i logicznej;
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2. Najszybszemu procesowi starzenia w sieciach podlegają urządzenia komunikacyjne będące wyposaż eniem węzłó w sieci;
3. Cykl ż ycia sieci najlepiej opisuje model spiralny;
4. Projektowanie sieci powinno opierać się na modelu przyrostowym lub ewolucyjnym;
5. Ponieważ zmiana konfiguracji sieci logicznej wywołuje niepoż ądane zakłó cenia ruchu należ y dąż yć , aby liczba wprowadzanych zmian była minimalna
przy zachowaniu parametró w sieci na niezmiennym poziomie;
6. Z punktu widzenia rekonfiguracji sieci połączeń logicznych do oceny jakoś ci
rozwiązań celowym jest wykorzystanie ś redniej odległoś ci w skokach w
sieci;
7. Projektując topologię logiczną należ y pamiętać o silnej korelacji parametró w topologii i złoż onoś ci procesu rekonfiguracji;
8. Uwzględnienie w procesie projektowania przyszłych wymagań uż ytkownikó w należ y oprzeć o ró ż ne rodzaje nieokreś lonoś ci.
Wnioski i spostrzeż enia autoró w w pełni potwierdza dostępna literatura [1][44].

Bibliografia

[1] M. D. Mesarovic, D. Macko, and Y. Takahara, Theory of hierarchical, multilevel systems.
New York: Academic Press, 1970.
[2] N. J. Smith and A. P. Sage, An introduction to hierarchical systems theory. Dallas, Texas:
Information and Control Sciences Center, SMU Institute of Technology, 2005.
[3] Thomas L. Saaty, Fundamentals of Decision Making with the Analytic Hierarchy
Process. Pittsburgh: RWS Publications, 2000.
[4] Ch. S. Wasson, System Analysis, Design, and Development: Concepts, Principles, and
Practices. New Jersey: Wiley-Interscience, 2005.
[5] Anany Levitin, Introduction to the Design and Analysis of Algorithms. Phenix: Addison
Wesley, 2006.
[6] Jennifer Mendez-Rangel and Carlos Lozano-Garzon, "A network design methodology
proposal for E-health in rural areas of developing countries," in 6th Euro American
Conference on Telematics and Information Systems, Valencia, 2012, pp. 1-7.
[7] Richard
V.
Slyke.
(2001)
Network
planning
and
design.
ftp://ftp.shore.net/members/ws/Support/BDC/nd.pdf.
[8] Darren L. Spohn, Data Network Design. New York: McGraw-Hill, 2002.
[9] I. N. Bronsztejn, K. A. Siemiendiajew, G. Musiol, and H. Muhlig, Nowoczesne
kompendium matematyki. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN, 2004.
[10] Roger L. Freeman, Fundamentals ofTelecommunications, II ed. Hoboken, New Jersey:
John Wiley & Sons, 2005.

134

M. Hajder, P. Hajder

[11] Dipankar Raychaudhuri and Mario Gerla, Emerging Wireless Technologies and the
Future Mobile Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
[12] Andrew S. Tannenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych, V ed.
Gliwice, Polska: Helion, 2006.
[13] John L. Hennessy and David A. Patterson, Computer Architecture a Quantitative
Approach, I ed. San Francisco, California: Morgan Kaufmann, 2002.
[14] Eldad Perahia and Robert Stacey, Next Generation Wireless LANs: Throughput,
Robustness, and Reliability in 802.11n. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
[15] Emerson May, Wireless Communications & Networks, 2nd ed. New Jersey: Prentice
Hall, 2004.
[16] Mirosław Hajder, Paweł Dymora, and Mirosław Mazurek, "Projektowanie topologii
transparentnych sieci optycznych," in Konferencja Polski Internet Optyczny:
technologie, usługi i aplikacje, Poznań, 2002, pp. 183-195.
[17] Thomas L. Saaty, Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy
Proces. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000.
[18] Sivarama Dandamudi, Hierarchical Scheduling in Parallel and Cluster Systems. New
York: Springer, 2003.
[19] Taha A. Hamdy, Operations Research: An Introduction. New Jersey: Prentice Hall,
2005.
[20] S. M. Sinha, Mathematical Programming: Theory and Methods. Delhi: Elsevier Science,
2006.
[21] Guoqiang Mao and Barış Fidan, Localization Algorithms and Strategies for Wireless
Sensor Networks. Hershey: Information Science Publishing, 2009.
[22] Jonathan L. Gross and Jay Yellen, Handbook of graph theory. London: CRC Press, 2004.
[23] Paolo Santi, Topology Control in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks. Chichester:
John Wiley & Sons, 2005.
[24] Anil K. Jain, Narasimha Murty, and Patrick J. Flynn, "Data Clustering: A Review," ACM
Computing Surveys, vol. 31, no. 3, pp. 264-323, 1999.
[25] Nicholas Jardine, Mathematical Taxonomy. London: John Wiley & Sons, 1971.
[26] Mark S. Levin, "Towards hierarchical clustering," in Computer Science - Theory and
Applications: Second International Symposium on Computer Science in Russia, 2007,
pp. 205-215.
[27] Miguel F. Acevedo, Real-Time Environmental Monitoring. Sensor and systems. Boca
Raton: CRC Press, 2015.
[28] Anna Hać, Wireless sensor network designs, 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons Inc,
2013.
[29] Bang Wang, Coverage Control in Sensor Networks. London: Springer-Verlag, 2010.
[30] Mohammad Illyas and Imad Mahgoub, Eds., Handbook of sensor networks: compact
wireless and wired sensing systems, 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2012.
[31] Pavel Ripka and Alois Tipek, Eds., Modern Sensors Handbook. Chippenham: Antony
Rowe Ltd, 2007.

Etap rekonfiguracji w cyklu życia …

135

[32] Martin P. Clark, Networks and Telecommunications: Design and Operation. Chicheste:
John Wiley & Sons, 1991.
[33] Sharon Evans, Telecommunications Network Modeling, Planning and Design. London:
The Institution of Electrical Engineers, 2003.
[34] Vivek Alwayn, Optical Network Design and Implementation. Indianapolis: Cisco Press,
2004.
[35] Nino Boccara, Modeling Complex Systems, 2nd ed. New York: Springer, 2010.
[36] T. Trzaskalik, Modelowanie optymalizacyjne. Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
Absolwent, 2001.
[37] M. Stasiak, M. Głąbowski, and P. Zwierzykowski, Modelowanie i wymiarowanie
ruchomych sieci bezprzewodowych. WKiŁ: Warszawa, 2009.
[38] L. Davis, Natural Disasters, II ed. New York, USA: Facts On File, 2009.
[39] J. Ingleton, Ed., Natural Disaster Management. Leicester, England: Tudor Rose, 1999.
[40] Ch. S. Desai and M. Zaman, Advanced Geotechnical Engineering. Soil - Structure
Interaction Using Computer and Material Models. Boca Raton, USA: CRC Press, 2014.
[41] Khairy A.H. Kobbacy and Prabhakar D.N. Murthy, Eds., Complex System Maintenance
Handbook. London: Springer-Verlag London Limited, 2008.
[42] James D. McCabe, Network Analysis, Architecture and Design, 3rd ed. New York:
Morgan Kaufmann, 2007.
[43] Charles S. Wasson, System Analysis, Design, and Development: Concepts, Principles,
and Practices. New Jersey: Wiley-Interscience, 2005.
[44] Robert B. Northrop, Introduction to Complexity and Complex Systems. New York: CRC
Press, 2010.

136

M. Hajder, P. Hajder

ROZDZIAŁ 7
Struktury połączeniowe w dobie sieci obliczeń brzegowych
⧫Mirosław HAJDER, ♠Piotr HAJDER

⧫Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
♠Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Miroslaw.Hajder@gmail.com, Piootr.Hajder@gmail.com

Streszczenie
W rozdziale autorzy analizują procedurę projektowania połączeń pomiędzy komponentami systemu informacyjnego. Zakłada się, że budowane systemy będą wielkoskalowe i zastosowanie do ich połączenia tradycyjnych rozwiązań nie będzie skuteczne. Podstawą nowej architektury
połączeń są: wielokanałowość, hierarchizm oraz osadzanie. Rozdział
określa metody wykorzystane do rozwiązania postawionego zadania, w
większości są to oryginalne metody opracowane w trakcie badań. Wyniki badań powinny znaleźć zastosowanie przy realizacji nowych typów
sieci, w tym Internetu rzeczy itp. tj. w rozwiązaniach, gdzie integracji
podlegają wielkie ilości węzłów ze stosunkowo niewielką mocą obliczeniową. Rozdział jest krótkim raportem z badań prowadzonych przez autorów na zlecenie niezależnego sponsora.

1. Wstęp
Podmiotem badań autoró w są narzędzia syntezy i analizy heterogenicznych systemó w rozproszonych z hierarchiczną organizacją komunikacji międzywęzłowej,
realizowaną na bazie wielokanałowoś ci fizyczno-protokolarnej. Badania, w zbliż onym stopniu, dotyczą każ dego z typó w systemó w rozproszonych (obliczeniowych,
informacyjnych i semantycznych). Przedmiotem badań są metody poprawy efektywnoś ci komunikacyjnej systemó w rozproszonych, bazujące na wielokanałowych
wirtualnych połączeniach hierarchicznych, od strony metodologicznej wykorzystujące teorie: grafó w, mnogoś ci, podziałó w, planowania eksperymentu naukowego; optymalizację kombinatoryczną i in. Celem badań jest poszerzenie teorii
projektowania systemó w rozproszonych o opracowane i zweryfikowane metodyki,
metody, algorytmy i sposoby poprawy efektywnoś ci ich funkcjonowania, oparte na
wielokanałowych wirtualnych połączeniach hierarchicznych.
Wś ró d najważ niejszych przesłanek implikujących aktualność tematu badań
moż na wymienić : a. Integrację sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, w
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pierwszej kolejnoś ci, wyraż ającą się postępującym przejmowaniem od telekomunikacji usług głosowych i obrazowych, co utrudnia efektywne wykorzystanie zasobó w komunikacyjnych sieci komputerowych, dedykowanych do transmisji danych;
b. Poszerzenie asortymentu jednocześnie oferowanych usług, których kompatybilność komunikacyjna jest ograniczona. Wymaga to nowego podejś cia do zarządzania
jakoś cią QoS (ang. Quality of Service) lub dynamicznego wydzielania niezależ nych
kanałó w komunikacyjnych dla wybranych uż ytkownikó w (w szczegó lnoś ci, korzystających z infrastruktury krytycznej CIS (ang. Critical Infrastructure Systems)) lub
usług, w tym usług multimedialnych, ś wiadczonych w czasie rzeczywistym; c. Wysoką dynamikę zmian parametrów i charakterystyk funkcjonowania systemu komunikacyjnego. Wzorzec obciąż enia sieci nie ma obecnie charakteru statycznego, a dynamicznie się zmienia. Dlatego, nie jest moż liwe zaprojektowanie i wykonanie sieci
spełniającej wymagania uż ytkownikó w, nawet w skali ś rednioterminowej. Ponadto, ruch sieciowy ma często charakter wybuchowy, któ rego wspó łczynnik wybuchowoś ci przekracza granice akceptowalne przez technologie. Eliminacja jego
szkodliwego wpływu wymaga izolacji komunikacji, najlepiej poprzez elastyczną
rekonfigurację połączeń na poziomie logicznym, bez koniecznoś ci modyfikacji architektury sprzętowej; d. Rozwój technologii obliczeniowych i komunikacyjnych na
tle niezmienności metod projektowania. Pomimo pojawienia się nowych rozwiązań
technicznych, typó w sieci oraz usług, do ich projektowania nadal wykorzystuje się
narzędzia, któ rych podstawy naukowe opracowano początkiem lat 70-tych (L. Kleinrock, M. Gerla). Do projektowania stacjonarnych i mobilnych sieci obliczeń brzegowych (ang. edge computing), w tym Internetu rzeczy (IoT), sieci obliczeń mgłowych (FC) i rosowych (DC), sieci rozszerzonej rzeczywistoś ci (AR), zazwyczaj wykorzystuje się znane od lat metody i ś rodki projektowania.
Wspó łczesne systemy rozproszone syntezowane z zastosowaniem dotychczasowych metod, charakteryzuje nieefektywnoś ć wykorzystania mocy obliczeniowych,
przepustowoś ci kanałó w komunikacyjnych, pamięci masowych oraz zasobó w informacyjnych. Badania w zakresie poprawy ich efektywnoś ci koncentrują się na
komunikacji między komponentowej, przy czym, niewiele z nich ukierunkowanych
jest na formalną syntezę komponentó w i architektury sieci komunikacyjnej, analizę procesó w transmisji, badanie ekonomicznych uwarunkowań konkretnych inwestycji. W rezultacie, sieci ś wiadczące nowe usługi, oparte na wspó łczesnych
technologiach tworzone są na bazie dotychczasowych metod i ś rodkó w projektowania. Zastosowanie szeroko rozumianych wspó łczesnych rozwiązań technicznych wymaga zmiany: iloś ciowej i jakoś ciowej podstawy badań , nowego zbioru
modeli matematycznych, nowych metod oceny efektywnoś ci, planowania i optymalizacji sieci połączeniowych. Ich brak skutkuje nieproduktywnym wykorzystaniem zasobó w, w szczegó lnoś ci pasma komunikacyjnego sieci rdzeniowych. Dlatego, podstawowym zadaniem służ ącym poprawie efektywnoś ci wykorzystania fizycznych zasobó w komunikacyjnych jest opracowanie algorytmicznych i technologicznych podstaw projektowania i rekonfiguracji połączeń sieci. Analizując aktualnoś ć tematu badań należ y ró wnież odnieś ć się do chmur ró ż nych typó w, w któ rych
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zdolnoś ć efektywnego zarządzania wydajnoś cią i automatyzacja skalowalnoś ci są
jednymi z najważ niejszych wymagań [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].

2. Systemy rozproszone– organizacja i architektura

Naszą uwagę skoncentrujemy na analizie problemó w eksploatacji systemó w rozproszonych (SR), poszukiwaniu kierunku badań oraz okreś leniu skutecznoś ci aktualnych metod ich projektowania. Systemy rozproszone to dzisiaj ró wnież sieci
obliczeń brzegowych, włączające szerokie spektrum organizacji i architektur, m.
in.: sieci: sensorowe, mobilnego gromadzenia danych, mobilnej analizy sygnatur;
wspó łdzielone sieci peer-to-peer i ad hoc; lokalne chmury, mgły i rosy obliczeniowe; siatki i klastry obliczeniowe; rozproszone pamięci masowe z odtworzeniem; zdalne serwisy chmurowe i in. Systemy rozproszone w klasycznym rozumieniu, zdefiniowanym przez A. Tanenbauma, do budowy któ rych moż na ró wnież zastosować nowoczesne technologie, wymagają uwspó łcześ nienia podejś cia do projektowania. Analizie architektury ró ż norodnych systemó w rozproszonych poś więcono publikacje [4], [5], [8], [9].
Na początku badań , zdefiniowano pojęcie wspó łczesnych SR, przedstawiając
m.in. ich organizację i architekturę oraz klasyczne parametry i charakterystyki [1],
[5], [10]. Aby udowodnić , iż prowadzone badania wpisują się w szeroki kierunek
prac, któ rych celem jest poprawa efektywnoś ci SR, moż na zaprezentować wyniki
analiz, dotyczących kierunkó w rozwoju systemó w rozproszonych [7], [11]. Przeprowadzone maszynowe badania literaturowe polegały na analizie iloś ciowej dostępnych publikacji i ich cytowań , identyfikowanych zestawem prostych lub złoż onych słó w kluczowych. Badaniu podlegały publikacje dostępne w bazach CiteSeerX
oraz GoogleScholar. Zastosowana metodyka została oparta na zmodyfikowanej idei
zaprezentowanej w 2007 roku przez B. Kitchenham’a i S. Charters’a, któ rzy prowadzili badania w obszarze produkcji i modernizacji oprogramowania. Podobnie jak
w ich przypadku, strategia wyszukiwania była tworzona dynamicznie, w trakcie
poszukiwania i przeszukiwania ź ró deł. Do obró bki zgromadzonych danych wykorzystano zmodyfikowaną analizę klastrową, wykorzystującą metodę analogii ze
ś rodkiem cięż koś ci.
Z badań wynika, ż e kierując się kryterium iloś ciowym (liczba publikacji lub cytowań ) najczęś ciej pojawiało się 6 celó w prac w obszarze poprawy efektywnoś ci,
któ re wyszczegó lniono na rys. 1.
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Maksymalizacja bezpieczeństwa
przetwarzania, przechowywania
i przesyłu informacji

Intensywna maksymalizacja mocy
obliczeniowej i szybkości przesyłu

Maksymalizacja dostępności
sprzętu, oprogramowania
i kanałów komunikacyjnych

Obszar wydajności

Ekstensywna minimalizacja
opóźnień przetwarzania i
przesyłu informacji

Skalowalność mocy obliczeniowej
i przepustowości kanałów

Maksymalizacja poziomu
niezawodności
funkcjonowania

Rys. 1. Wyniki badań nad celami prac w obszarze poprawy efektywnoś ci SR

W latach 80-tych XX wieku K. Hwang sformułował hipotezę, zgodnie z któ rą najpoważ niejsze ograniczenia funkcjonowania systemó w ró wnoległych i rozproszonych wynikają z komunikacji międzywęzłowej. Podobna teza przewija się takż e w
publikacjach takich autoró w jak: I.D. Scherson, A.S. Yousef, B. Narahari i in. Autor
szerzej odnió sł się do hipotezy Hwanga w [12], gdzie ją zmodyfikował i uwspó łcześ nił. Odnosząc wspomnianą hipotezę do postępó w technologii oraz oczekiwań
uż ytkownikó w, dochodzimy do wniosku, ż e rozwiązaniem częś ci zdefiniowanych
wyż ej problemó w jest budowa architektury obliczeniowej na bazie dynamicznie
rekonfigurowanych połączeń , przy czym każ dy z węzłó w powinien być obsługiwany przez zbió r logicznie niezależ nych kanałó w. Idea takiego rozwiązania, jego
właś ciwoś ci oraz zastosowania zostały w [5], [13], [14], [15], [16]. Badania analityczne pokazały, ż e zastosowanie rekonfigurowanych dynamicznie połączeń jest
szczegó lnie efektywne w przypadku obszaró w oznaczonych na rys. 1 kolorem
czerwonym [17] [18].
Uproszczona idea architektury komputerowej opartej na rekonfigurowanym dynamicznie ś rodowisku połączeniowym została pokazana na rys. 2. W poniż szym
systemie, każ dy element przetwarzający moż e uzyskać status brzegowego, dzięki
czemu moż e być ona wykorzystywana zaró wno dla klasycznych SR, jak ró wnież
sieci obliczeń brzegowych.
Architektura składa się z trzech wzajemnie niezależ nych komponentó w:
𝑊𝑊𝑊𝑊 – węzłó w przetwarzających, opartych na modelu COW lub podobnym;
𝑊𝑊𝑊𝑊 – węzłó w pamięci masowej korzystających z technologii gwarantującej dostęp do ró wnoległego odczytu/zapisu informacji oraz najważ niejszego elementu –
rekonfigurowanego dynamicznie wielokanałowego hierarchicznego ś rodowiska
komunikacji. Moż e ono funkcjonować na bazie optycznych technologii przewodowych (pełny zakres funkcjonalny), bezprzewodowych (ograniczony zakres) lub ich
połączenia. SŚ rodowisko zapewnia zestawienie połączeń pomiędzy dowolną parą
węzłó w.

Obszar dostępności

Najczęstsze cele badań prowadzonych
w obszarze efektywności SR
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Rekonfigurowane dynamicznie
wielokanałowe hierarchiczne
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WP

Rys. 2. Rekonfigurowalny system rozproszony ze ś rodowiskiem komunikacji nowego
typu. Oznaczenia: 𝑊𝑊𝑊𝑊 – węzeł przetwarzający; 𝑊𝑊𝑊𝑊 – węzeł magazynujący

Poprawa jakości
sterowania

Poprawa jakości
projektowania

Metody i środki poprawy efektywności
systemów rozproszonych
Nowe metody i środki komunikacji
międzywęzłowej

Zwiększenie wydajności
i liczby węzłów obliczeniowych

Nowe metody i środki
rozwiązywania zadań
obliczeniowych

Korzystając z wyszczegó lnionych wcześ niej badań literaturowych, zdefiniowano
podstawowe sposoby poprawy efektywnoś ci wspó łczesnych systemó w rozproszonych, któ rych wyniki zaprezentowano na rys. 3 [5], [11]. Na czerwono oznaczono
te spoś ró d sposobó w, któ re mogą efektywnie wykorzystać zalety nowego ś rodowiska komunikacyjnego.

Rys. 3. Podstawowe metody i ś rodki poprawy efektywnoś ci SR

Idea rekonfigurowalnego ś rodowiska obliczeniowego została pokazana na rys. 4.
Wydzielone ś rodowiska obliczeniowe nazywane klastrami mogą być względem
siebie autonomiczne lub połączone, jak ma to miejsce w przypadku klastró w 1 oraz
3. Połączenia pomiędzy klastrami realizowane są za pomocą tych samych ś rodkó w
co połączenia wewnętrzne i mogą być wykonane jako połączenia dwupunktowe,
grupowe lub rozgłoszeniowe. Poszczegó lne węzły RSK ( 𝑊𝑊𝑊𝑊 – przetwarzające,
𝑊𝑊𝑊𝑊 – magazynujące) mogą być wykorzystywane wyłącznie w jednym klastrze
bądź wspó łdzielone pomiędzy nimi. Umoż liwia to ich wykorzystanie do wymiany
informacji pomiędzy klastrami za pomocą komunikacji międzyprocesowej lub
wspó lnych obszaró w pamięci operacyjnej lub masowej.
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Rys. 4. Rekonfigurowalne ś rodowisko obliczeniowe

Architektura wykorzystująca wielokanałowe wirtualne połączenia hierarchiczne
jest wręcz idealnym ś rodowiskiem do budowy systemó w obliczeń brzegowych
(ang. edge computing (EC)), w tym sieci sensorowych i Internetu rzeczy IoT. Dzięki
elastycznoś ci systemu połączeń , każ dy z elementó w (obliczeniowych, magazynujących) moż e być jednocześ nie elementem brzegowym, jak ró wnież rdzeniowym.
Mając na uwadze projektowanie systemó w EC założ ono, ż e zadanie syntezy będzie procesem tró jetapowym złoż onym z krokó w: doboru komponentó w dla fragmentó w systemu, ich rozmieszczanie oraz projektowania połączeń , w szczegó lnoś ci hierarchicznych, pomiędzy komponentami. Podstawą rozważ ań była budowa
hierarchii systemu, w szczegó lnoś ci na bazie klasteryzacji hierarchicznej HNDP
(ang. Hierarchical Network Design Problem). Tematem tym zajmowali się m. in. T.
Thomadsen, J.R. Current, C.S. ReVelle, J.L. Cohon, H. Pirkul, D. Saha, A. Mukherjee.
Do tego celu najczęś ciej wykorzystuje się algorytm analizy skupień (ang. Agglomerative Hierarchical Clustering) oraz tzw. metodę hierarchiczną z przecięciem klasteró w. Znane są ró wnież metody oparte na rozwiązaniu zadania NHNDP (ang.
Non-Hierarchical Network Design Problem). Metody teorii systemó w hierarchicznych moż na wykorzystać ró wnież do rozwiązania zadań selekcji komponentó w i
ich rozmieszczenia. W obu przypadkach zastosowanie znajduje hierarchiczne projektowanie morfologiczne na bazie kliki morfologicznej. Na bazie analizy dokonano
oceny efektywnoś ci poszczegó lnych metod projektowania.
W ogó lnym przypadku, rozwiązanie zadania kosztó w cyklu ż ycia moż na sprowadzić do znalezienia minimum funkcjonału 𝐶𝐶 kosztó w projektowania, budowy, eksploatacji oraz utylizacji sieci:
(1)
C(U , Ω ,Y ) → min ,

uwzględniając ograniczenia 𝑉𝑉𝑖𝑖 na probabilistyczno-czasowe i strukturalne charakterystyki sieci:
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(2)

oraz wymagania przynależności zbioru wariantów projektowanej sieci 𝐶𝐶(𝑈𝑈, Ω, 𝑌𝑌),
spełniających ograniczenia (2) do obszaru 𝑄𝑄0 rozwiązań realizowalnych technicznie:
(3)
Q (U , Ω ,Y ) ∈ Q0 ,

gdzie: 𝑈𝑈 – wektor parametrów obciążenia sieci, włączający intensywność strumieni informacyjnych pomiędzy każdą parą węzłów przełączających, rozkład długości przesyłanych komunikatów, priorytety strumieni itd.; Ω– wektor parametrów technicznych elementów składowych sieci, takich jak: przepustowość węzłów i sprzętu tworzącego kanały, ich niezawodność itd.; 𝑌𝑌– wektor parametrów
sieci logicznej; 𝑉𝑉𝑖𝑖0 – zbiór ograniczeń dla obszaru rozwiązań realizowalnych technicznie.

3. Fazy, stadia i etapy życia obiektu lub systemu

Pojęciem najczęś ciej wykorzystywanym w badaniach jest hierarchia. Dlatego, na
jego wstępie przeanalizowano kilka jej definicji (M.D. Mesarovic, N.J. Smith, T.L.Saaty). Do dalszych rozważ ań zastosowano jednak własne okreś lenie teoriografowe,
zgodnie z któ rym dowolna struktura hierarchiczna moż e zostać przedstawiona w
postaci skierowanego grafu acyklicznego, zapewniające przypisywanie poszczegó lnym elementom hierarchii zaró wno parametró w iloś ciowych lub jakoś ciowych.
Niech 𝐴𝐴 = {𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 , ⋯ , 𝑎𝑎𝑛𝑛 } oznacza zbió r elementó w. Każ dy element 𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴 posiada typ 𝜏𝜏(𝑎𝑎). Liczba typó w elementó w jest skoń czona 𝜏𝜏1 , ⋯ , 𝜏𝜏𝑚𝑚 , 𝑚𝑚 ≤ 𝑛𝑛 i typy te
są uporządkowane relacją porządku częś ciowego, oznaczoną symbolem ≤ , tzn.
𝜏𝜏1 ≤ ⋯ ≤ 𝜏𝜏𝑚𝑚 . Typy elementó w pozwalają wprowadzić relację ró wnoważ noś ci R na
zbiorze A (𝑅𝑅 ⊆ 𝐴𝐴2 ): 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ⇔ 𝜏𝜏(𝑎𝑎) = 𝜏𝜏(𝑏𝑏), 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ 𝐴𝐴. Z kolei relacja porządku częś ciowego na typach pozwala uporządkować zbió r ilorazowy:
=
A / R {A1 , A2 , , Am } : Ai < A j ⇔ ∀a ∈ Ai , b ∈ A j , τ ( a ) < τ ( b ) .
Załó ż my, ż e jeż eli 𝜏𝜏(𝑎𝑎) < 𝜏𝜏(𝑏𝑏), wtedy element a podlega w hierarchii elementowi
b. W celu zapewnienia moż liwoś ci wielokrotnego osadzenia obiektu niż szego poziomu na zasobach poziomu wyż szego, wprowadzimy opartą na relacji podlegania
funkcję gęstoś ci f: 𝑓𝑓: 𝐴𝐴 → 𝑁𝑁 , gdzie 𝑓𝑓(𝑎𝑎) = 𝑘𝑘 oznacza, ż e elementowi a podlega k
elementó w niż szych typó w. Funkcja gęstoś ci okreś la relację ró wnoważ noś ci 𝑅𝑅 na
zbiorze 𝐴𝐴: 𝑎𝑎𝑅𝑅� 𝑏𝑏 ⇔ 𝑎𝑎𝑅𝑅� 𝑏𝑏 ∨ 𝑓𝑓(𝑎𝑎) = 𝑓𝑓(𝑏𝑏), 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ 𝐴𝐴 . W rezultacie, otrzymujemy zbió r
ilorazowy posiadający następującą postać :
A / R = A1 , , Ak1 , A1 , , Ak2 , , A1 , , Akm ,

{

𝑘𝑘

i1

ik1

i2

i2

im

im

}

𝑗𝑗
𝐴𝐴𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑗𝑗 = 1, ⋯ , 𝑚𝑚, 𝑘𝑘𝑗𝑗 = 𝑘𝑘1 , ⋯ , 𝑘𝑘𝑚𝑚 . W ten sposób, uzyskujemy graf
gdzie: 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 = ⋃𝑙𝑙=1
acykliczny reprezentujący zbiory A oraz 𝐴𝐴/𝑅𝑅�. W przypadku, kiedy typy są liniowo
uporządkowane, powyższe zależności są identyczne i zbiór ilorazowy będzie dokładnie taki sam jak wyżej. W tym względzie, czynnikiem decydującym jest funkcja
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gęstości f. Jeżeli f jest jednorodna, tj. ∀𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴, 𝑓𝑓(𝑎𝑎) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, to funkcję f definiujemy
na zbiorze 𝐴𝐴′ ∈ 𝐴𝐴, gdzie: 𝐴𝐴′ zawiera elementy ze zbioru A, posiadające typy uporządkowane relacją: 𝜏𝜏2 < 𝜏𝜏3 < ⋯ < 𝜏𝜏𝑚𝑚 . Funkcja gęstości dla elementów najniższego typu jest równa 0. Wynika stąd, że struktura zbioru ilorazowego posiada postać drzewa. Tak więc, dowolna struktura hierarchiczna może zostać przedstawiona w postaci skierowanego grafu acyklicznego. Zaproponowana definicja doskonale pasuje do opisu hierarchii tworzonej za pomocą wielokanałowości oraz do
osadzania. Idea zapisu została po raz pierwszy przedstawiona w [6], a następnie
rozwinięta w [4] i [19].
Jako dalsze rozwinięcie wykorzystania grafó w acyklicznych do reprezentacji systemó w hierarchicznych zaproponowano, poparte stosownymi dowodami zastosowanie lewych jednoznacznych grafó w skierowanych (zgodnie z terminologią Weissteina) [15], [20], [21]. Dodatkowo, w celu matematycznego opisu hierarchii postuluje się zastosowanie wielowrotnikó w 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑛𝑛 opisanych podstawowym wyraż eniem:

ηin = {m1ni , m2ni , , m(ni −1)i , miin , m(ni +1)i , , mIn i } ,
n

gdzie: i – numer poziomu lokalizacji wielowrotnika, 𝐼𝐼 = 1, ⋯ , 𝐼𝐼𝑁𝑁 , 𝐼𝐼𝑁𝑁 – liczba
warstw wykorzystywanej hierarchii; n – numer wielowrotnika w ramach danej
warstwy. Wielowrotniki wyposażone są w trzy rodzaje wejść i wyjść, które ozna𝑛𝑛
𝑛𝑛
, 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 , 𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛 . Wejścia i wyjścia, oznaczone jako 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘
czamy odpowiednio jako: 𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘
wiążą n-ty wielowrotnik i-tej warstwy z k-tym wyższym poziomem. Oznaczenie
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 opisuje interfejsy w ramach tej samej, i-tej warstwy hierarchii. Z kolei, symbol
𝑚𝑚𝑗𝑗𝑗𝑗𝑛𝑛 dotyczy powiązań n-tego wielowrotnika i-tego poziomu hierarchii z j-tą wyższą warstwą.
Dalsze badania zostały poś więcone analizie wielokanałowoś ci, a w szczegó lnoś ci
jej relacjom z hierarchicznoś cią połączeń . Idea zastosowania wielokanałowoś ci do
poprawy efektywnoś ci komunikacyjnej systemó w rozproszonych pojawiła się
jeszcze w latach 80-tych XX wieku. Proponowane wtedy rozwiązania były mało
atrakcyjne, co wynikało ze stosunkowo niewielkiej przepustowoś ci, a takż e wysokich kosztó w realizacji kanałó w. Realna zmiana nastąpiła w latach 90-tych ubiegłego wieku i była związana z wdroż eniem technologii WDM (ang. Wavelength
Division Multiplexing). Pionierami w tym zakresie byli R. Dutta, L. Fratta, A.E. Kamal, B. Mukherjee, O.G. Morozov, V.A. Burdin i in. opisujący wykorzystanie WDM do
budowy podsystemó w komunikacji SR. W pracach takich autoró w jak: R. Dutta,
L. Fratta, A.E. Kamal, B. Mukherjee analizując sieci wielokanałowe ograniczano się
do rozwiązań bazujących technologii WDM. Metody opisu komponentó w zostały
przejęte bezpoś rednio z teorii grafó w, przy czym, wykorzystywane elementy (węzły, kanały oraz ś cież ki) podzielono na fizyczne i logiczne (wirtualne). Zapoż yczono z niej ró wnież iloś ciowe i jakoś ciowe charakterystyki sieci (stopnie wierzchołkó w i topologii, wagi krawędzi, ś rednicę grafu, długoś ci ś cież ek, regularnoś ć,
symetrycznoś ć i in.) oraz sposoby reprezentacji. Wprowadzono takż e nowe klasy
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obiektó w, na przykład, ś cież ki logiczne sklasyfikowano na: jedno- lub wieloskokowe oraz hybrydowe. W pracach tych rozważ ane jest wyłącznie nałoż enie topologii logicznej na zasoby sieci fizycznej. Analizowane organizacje mają, co prawda,
strukturę hierarchiczną, ale z punktu widzenia ich syntezy i analizy, hierarchicznoś ć ma znaczenie trzeciorzędne. Istotę rozwiązań tego typu najlepiej ilustruje zaproponowany przez R. Dutta i zmodyfikowany w [6], model konceptualny klasycznej sieci wielokanałowej (patrz rys. 5).
a.
b.
Użytkownik
Poziom aplikacyjny
Poziom systemowy
Poziom fizyczny

Użytkownik
Poziom aplikacyjny

Synteza sieci
wirtualnej

Poziom systemowy
Budowa sieci
wirtualnej

Poziom fizyczny

Eksploatacja
sieci
wirtualnej

Rys. 5. Modele konceptualne klasycznej stratyfikowanej sieci wielokanałowej: a. Ogó lna
postać modelu; b. Model rozwinięty o tworzenie i utrzymanie połączeń wirtualnych

Z punktu widzenia teorii systemó w hierarchicznych, model z rys. 5 jest przykładem hierarchii wielostratowej. Podejś cie takie trywializuje organizację systemu
połączeń i ma kilka istotnych wad, z któ rych najważ niejsze to: skoncentrowanie się
na ś cież kach logicznych, jako podstawowych elementach sieci połączeń ; ignorowanie hierarchicznoś ci funkcjonalnych powiązań komponentó w architektury komunikacyjnej; ograniczenie do dwó ch liczby analizowanych poziomó w, uniemoż liwiające badanie realnych organizacji; brak parametró w okreś lających korelację fizycznych i logicznych charakterystyk systemu połączeń ; zastosowanie klasycznych reprezentacji grafowych lub macierzowych do morfologicznego opisu sieci, ograniczające moż liwoś ci jej analizy i syntezy [10], [19], [22]. W tym obszarze, prace koncentrowały się na poprawie skutecznoś ci projektowania poprzez łączenie podetapó w projektowania, minimalizacji złoż onoś ci czasowej i pamięciowej projektowania, a takż e tworzeniu takich sieci w warunkach niekompletnoś ci informacji [2],
[5], [10], [23], [24], [25], [26], [27].
Do eliminacji powyż szych wad zaproponowano metody oferowane przez teorie:
grafó w i wielopoziomowych systemó w hierarchicznych. W szczegó lnoś ci, opis architektury połączeń moż na sprowadzić do postaci wielopoziomowej struktury hierarchicznej, a następnie do jej syntezy i analizy zastosować metody teorii wielopoziomowych systemó w hierarchicznych, wykorzystujące optymalizację kombinatoryczną.
W badaniach rozwinięto osadzanie i hierarchizację w odniesieniu do wielokanałowych systemó w połączeniowych, przypisując im nowe, rozszerzone znaczenie.
Przyjęto, ż e hierarchizacja wykonywana jest na bazie osadzania, któ rego narzędziem realizacji jest wielokanałowoś ć. W proponowanym podejś ciu hierarchizacji
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podlegają nie tylko węzły lub ich skupiska, ale przede wszystkim komponenty systemu komunikacji. Zagadnienia zwielokrotniania kanałó w komunikacyjnych nie są
analizowane, zakłada się dostępnoś ć grupy technologii pozwalających utworzyć w
kanale wyż szego poziomu zbió r niezależ nych kanałó w logicznych. Nowa struktura
ma organizację stratyfikowanej hierarchii wieloeszelonowej i została przedstawiona na rys. 6.
Użytkownik m.n
Poziom aplikacyjny m.n
Poziom systemowy m.n
1

Użytkownik 3.3

Poziom aplikacyjny 3.3
Poziom systemowy 3.3

Użytkownik 2.1

Poziom aplikacyjny 2.1
Poziom systemowy 2.1
1

2

3

Poziom fizyczny 2.1

1

2

3

1

2

3

Poziom fizyczny 3.2

Poziom systemowy 2.2

Określenie sieci wirtualnej

Poziom fizyczny 2.2

Poziom systemowy 1
Rozmieszczenie sieci
wirtualnej
Poziom fizyczny 1

2

3

Poziom fizyczny m.n

Poziom systemowy m.3
1

2

3

1

2

3

Poziom fizyczny m.3

Poziom systemowy m.2
Poziom fizyczny m.2

Utrzymanie sieci wirtualnej

Rys. 6. Model konceptualny stratyfikowanej sieci wieloeszelonowej. Oznaczenia: 1. Okreś lenie sieci wirtualnej; 2. Rozmieszczenie sieci wirtualnej; 3. Utrzymanie sieci wirtualnej

Zaproponowane struktury wielopoziomowe odnoszą się do hierarchii komunikacyjnej i posiadają zmienną liczbę warstw zależ ną od konkretnej organizacji przesyłu informacji. Nie odzwierciedlają one jednak bezpoś rednio funkcjonalnych zależ noś ci operacji komunikacyjnych realizowanych przez system rozproszony.
Nowy model konceptualny, przedstawiony na rys. 6, uwzględnia wirtualizację komunikacji. W dotychczasowych pracach wielokanałowy system połączeniowy
przedstawiano za pomocą struktury tró jpoziomowej, któ rej warstwami są poziomy: fizyczny, systemowy i aplikacyjny (patrz rys. 5). Szczegó lną rolę w modelu
tym odgrywa poziom systemowy, na któ rym wykonywane są wszystkie działania
związane z budową i eksploatacją sieci logicznych. Ze stworzonych w ten sposó b
zasobó w korzysta warstwa aplikacji, wyłącznie do któ rej ma dostęp uż ytkownik.
W rzeczywistoś ci poziom aplikacji moż e pojawiać się na wielu ró ż nych warstwach.
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W związku z tym, tradycyjna struktura wielostratowa w systemach z hierarchią topologii wirtualnych nie występuje, a wykorzystywana struktura najbardziej przypomina hierarchię wieloeszelonową. Analiza powyż szych zagadnień jest szczegó lnie istotna przy analizie odpornoś ci na uszkodzenia. W klasycznych pracach wskazuje się, ż e odpornoś ć ta jest zapewniana na poziomie fizycznym, a poziom systemowy przeznaczony jest wyłącznie do realizacji rozłącznych ś cież ek nadmiarowych. W sieciach w hierarchią topologii wirtualnych zadanie to rozwiązywane jest
na każ dym z wykorzystywanych poziomó w i z punktu widzenia spó jnoś ci analizowana musi być każ da sieć wirtualna [28], [29].
W badaniach rozwinięto wspomniane wcześ niej pojęcie osadzania. W dotychczasowych badaniach (A.N. Melichow, C. Fernandez, K. Efe, H. Lee) osadzanie (ang. embedding) polega wyłącznie na umieszczaniu grafu-goś cia w węzłach grafu-gospodarza, do czego wykorzystywana jest funkcja odwzorowania. Rozważ my dwa skoń czone nieskierowane grafy 𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝑉𝑉𝐺𝐺 , 𝐸𝐸𝐺𝐺 ) i 𝐺𝐺𝐻𝐻 = (𝑉𝑉𝐻𝐻 , 𝐸𝐸𝐻𝐻 ), gdzie: 𝑉𝑉𝐺𝐺 ,𝑉𝑉𝐻𝐻 – zbiory ich
wierzchołkó w; 𝐸𝐸𝐺𝐺 ,𝐸𝐸𝐻𝐻 – zbiory ich krawędzi. Operacja 𝑏𝑏 osadzania grafu 𝐺𝐺𝐺𝐺 w grafie 𝐺𝐺𝐻𝐻 , to bezpoś rednie odwzorowanie węzłó w 𝑉𝑉𝐺𝐺 w węzły 𝑉𝑉𝐻𝐻 , co moż na zapisać
jako 𝑏𝑏: 𝑉𝑉𝐺𝐺 → 𝑉𝑉𝐻𝐻 . Graf 𝐺𝐺𝐺𝐺 okreś lany jest nazwą grafu goś cia, a graf 𝐺𝐺𝐻𝐻 grafu gospodarza. Interpretację powyż szej definicji, w szczegó lnoś ci w odniesieniu do wzajemnych relacji komponentó w grafu goś cia i gospodarza, a takż e parametró w sieci
wynikowej przedstawiono w [1], [6], [30].
W dotychczasowych pracach (Melichow, P.M. Fernandez, K. Efe) operacja osadzania realizowana była z wykorzystaniem boolowskich operacji na grafach, w szczegó lnoś ci iloczynu kartezjań skiego zapewniającego addytywne i multiplikatywne
dziedziczenie parametró w. Koncentrowano się na zdefiniowaniu i analizie dziedzicznoś ci przez graf wynikowy takich parametró w grafó w goś cia i gospodarza
jak: liczba węzłó w i krawędzi, ś rednica, stopień wierzchołkó w, spó jnoś ć itp. W badaniach, skoncentrowano się na właś ciwoś ciach komunikacyjnych grafó w, powstałych w wyniku osadzania: wprowadzając dla każ dego węzła sieci pojęcia ruchu
wejś ciowego i wyjś ciowego, a dla wybranych organizacji zdefiniowano i udowodniono dziedzicznoś ć charakterystyk komunikacyjnych grafó w goś cia i gospodarza.
Z punktu widzenia badań , ten rodzaj osadzania ma charakter teoriografowy i został nazwany osadzaniem topologii. Dotychczasowe badania dotyczące osadzania
topologii koncentrują się na jego wykorzystaniu do budowy skalowalnych organizacji topologicznych, sieci sortujących oraz odpornych na uszkodzenia sieci połączeniowych. Jako bazowe wykorzystuje się klasyczne topologie, takie jak: pierś cień , drzewo, hipersześ cian, toroid itd. Osadzanie topologii jako operacja, zostało
rozwinięte w szeregu publikacji [6], [31], [32], [33], w któ rych rozważ a się algebrę
spó jnych skoń czonych grafó w nieskierowanych, a takż e skalowanie sieci połączeniowych z wykorzystaniem operacji ograniczonego lub nadmiarowego quasi-mnoż enia macierzowych reprezentacji grafó w.
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Z punktu widzenia rozpatrywanych zagadnień , osadzanie topologii ma znaczenie
drugoplanowe. Jednak nie należ y go lekceważ yć , bowiem znalazło ono zastosowanie do: a. efektywnego chronienia w pamięci reprezentacji topologii połączeniowych [6], [19]; b. projektowania korporacyjnych i regionalnych systemó w obliczeniowych z organizacją klastrową i prosto definiowalną strukturą oraz parametrami, okreś lanymi z wykorzystaniem operacji dekompozycji grafu topologii [4];
c. efektywnej adresacji węzłó w systemu, definiowanej na etapie tworzenia sieci
[19], [34]; d. minimalizacji złoż onoś ci czasowej procedury projektowej [5], [19].
Kolejny rodzaj osadzania, to osadzanie komponentów komunikacji. Pojęciem
komponentu okreś lono rzeczywiste lub wirtualne ś rodowisko transmisji łączące
parę węzłó w (logicznych lub fizycznych) tego samego poziomu hierarchii technologii. Przykładami komponentó w komunikacji są zaró wno kanały jak i ś cież ki logiczne oraz fizyczne. Przyjęto, ż e wielokanałowoś ć dostępna jest we wszystkich
wykorzystywanych technologiach i zastosowano ją do realizacji osadzania tego
typu. Tak więc, w kanale k-tego poziomu moż e funkcjonować wiele podkanałó w
niż szego (𝑘𝑘 + 1)-ego poziomu, zbió r kanałó w 𝑘𝑘 -tego poziomu moż e zostać osadzony w kanale logicznym poziomu (𝑘𝑘 − 1) lub bezpoś rednio w kanale fizycznym
(poziom 1) (przykład osadzania pionowego). SŚ cież ka logiczna k-tego poziomu
moż e zostać osadzona na zbiorze kanałó w logicznych tego poziomu, funkcjonujących w ró ż nych kanałach poziomu (𝑘𝑘 − 1) (przykład osadzania poziomego).
Osadzanie komponentó w transmisyjnych opisuje hierarchia odzwierciedlająca
wzajemne relacje pomiędzy ś rodkami komunikacji międzywęzłowej, nazywana
hierarchią komponentów komunikacji. Przykład hierarchii przedstawiono na rys.
7.a (komponenty fizyczne); rys. 7.b (komponenty logiczne) oraz rys. 7.c (sieci połączeniowe).
a.
b.
Topologia fizyczna

Topologia logiczna

Ścieżka fizyczna

Ścieżka logiczna

Kanał fizyczny

Połączenie
fizyczne

Kanał logiczny

c.

Połączenie
logiczne

Rdzeń sieci – I poziom

Sieć dostępowa - II poziom

Sieć dostępowa - III poziom

Sieć dostępowa - IV poziom
Użytkownik

Rys. 7. Przykłady hierarchii komponentó w komunikacji
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Wszystkie hierarchie komponentó w komunikacji mogą być przedstawione za pomocą zaproponowanych wcześ niej metod opisu. Osadzanie komponentó w moż e
być realizowane tymi samymi metodami co osadzanie topologii, jest jednak wykonywane na niż szym poziomie hierarchii.
Trzeci, wyró ż niony typ osadzania, to osadzanie sieci połączeniowych. W odró ż nieniu od osadzania topologii, sieć połączeniowa niż szego poziomu jest wpisywana w całą sieć poziomu wyż szego, a nie wyłącznie w jej węzeł lub kanał komunikacyjny. Jest to realizowane poprzez osadzanie w sieci (𝑘𝑘 − 1)-go poziomu ś cież ek logicznych 𝑘𝑘-tego poziomu, przy zachowaniu relacji ekwiwalentnoś ci węzłó w
ró ż nych poziomó w hierarchii. Rezultatem takiego osadzania nie są nowe sieci, a
wyłącznie implementacja sieci niż szego poziomu na zasobach sieci rozmieszczonej
wyż ej w hierarchii sieci połączeniowych. Właś ciwoś ci teorio-grafowe osadzonej
sieci są okreś lane wyłącznie przez nią samą, a cechy transportowe przekazywane
są przez poziomy wyż sze od tego, na któ rym utworzona została nowa sieć . Osadzanie to moż na rozpatrywać jako funkcjonalne rozwinięcie osadzania komponentó w
komunikacji. Przykładem moż e posłuż yć wykorzystywane przy rozwiązaniu problemu RWA (ang. Routing and Wavelength Assignment) wpisywanie w sieć fizyczną
zbioru ś cież ek tworzących sieć logiczną. Znane z literatury (m. in.: R. Dutta, A.E.
Kamal, B. Mukherjee) osadzanie sieci ma charakter dwupoziomowy (sieć logiczna
osadzana jest na zasobach sieci fizycznej). Do jego opisu moż na wykorzystać dwupoziomowe struktury rozwarstwione (ang. 2-fibered structure), opisane m. in. w
[13]. W proponowanym podejś ciu nie ogranicza się liczby wykorzystywanych poziomó w osadzania, tak więc osadzanie tworzy wielopoziomową hierarchię sieci połączeniowych (patrz rys. 7.c) [15], [35], [19].
Czwarty i ostatni rodzaj osadzania to osadzanie technologii, polegające na
umieszczeniu w zasobach jednej technologii komunikacyjnej zasobó w innej, wykorzystującej zasoby tej pierwszej. Rozwiązanie takie jest znane i opisywane w literaturze (m. in. przez R. Freemana, D.L Spohna, F. Halsalla, W.M. Wishnevskyego).
Przykładem osadzania technologii jest szeroko stosowane alokowanie sieci
transmisyjnej Ethernet na zasobach sieci fizycznej WDM. Ró wnież w tym przypadku, na podstawie osadzania, tworzona jest hierarchia technologii, któ rej warstwy wiąż ą się z konkretnym poziomem komunikacji, nie zaś z okreś loną technologią. Przykład hierarchii technologii zaprezentowano na rys. 8.
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b.

Sieć fizyczna (WDM)

Sieć fizyczna WDM

Sieć transmisyjna SDH
Wirtualna sieć
transmisyjna ATM

Wirtualna sieć
transmisyjna ATM VP/VCI
ISO/OSI
LLC/IP

Sieć transmisyjna (Ethernet)
ISO/OSI
LLC/IP

Rys. 8. Hierarchia technologii komunikacyjnych: a. rozwiązanie historyczne; b. rozwiązanie wspó łczesne

Zaprezentowaną ideę hierarchizacji moż na zastosować ró wnież do sieci fizycznych, w któ rych wyró ż niamy rdzeń oraz zbió r sieci dostępowych. W tym przypadku osadzanie nie jest wykorzystywane, a budowana hierarchia ma wyłącznie
znaczenie funkcjonalne. Nie zmniejsza to jednak celowoś ci formalnego podejś cia
do wyboru organizacji tej struktury. Przykład hierarchii tego typu został przedstawiony na rys. 7.c.
Na rys. 9 przedstawiono funkcjonalne powiązania wielokanałowoś ci, osadzania
i hierarchii. Moż na rozważ yć połączenie wybranych typó w hierarchii, co jednak nie
musi wiązać się z poprawą jakoś ci syntezy hierarchii wynikowej. Globalna struktura hierarchiczna zbudowana zostałaby przez osadzenie hierarchii komponentó w
w hierarchii sieci, a uzyskanego w ten sposó b rezultatu, w hierarchii technologii
komunikacyjnych [15], [19].
Wielokanałowość

Kanał
komunikacyjny

Ścieżka
komunikacyjna
Hierarchia
komponentów

Sieć połączeniowa
Hierarchia sieci
połaczeniowych

Osadzanie topologii

Technologia
komunikacyjna

Hierarchia technologii
komunikacyjnych

System komunikacyjny

Rys. 9. Powiązanie funkcjonalne wielokanałowoś ci, osadzania i hierarchii

Dalej skoncentrowano się na syntezie i analizie systemó w przedstawionych w
postaci wielopoziomowych organizacji ze strukturą hierarchiczną. Jest to jeden ze
znanych kierunkó w badania systemó w o duż ym rozmiarze. Ogó lnymi zagadnieniami w tym zakresie zajmowali się m. in. M.D. Mesarovic, T.L. Saaty, L.P. Jennergren, F. Murtagh, P. Willett, Y.B. Germeyer, G.P. Zakharov. Dla wszystkich rozważ a-
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nych powyż ej struktur hierarchicznych (hierarchii: komponentó w, sieci, technologii) celowym jest formalne okreś lenie liczby poziomó w oraz dobó r elementó w poszczegó lnych warstw i sposobó w ich powiązania tak, aby powstałą strukturę charakteryzowały minimalne koszty budowy i eksploatacji oraz maksymalna efektywnoś ć.
Chociaż zadanie to jest znane od lat, w tym celu, najczęś ciej bazując na zwartym
opisie, definiuje się zbió r dopuszczalnych struktur i kryterió w ich oceny. Rezultatem takich działań są zazwyczaj zalecenia dotyczące wyboru tej lub innej organizacji przeznaczonej dla konkretnych zastosowań . Podejś cie takie, co prawda, pozwala rozwiązać stawiane zadanie, ale rozwiązanie ogranicza się do obszaru wskazania konkretnego zwartego opisu hierarchii. Ponadto, opisywane zadanie syntezy
wykonywane jest wyłącznie na poziomie jakoś ciowym, a modele iloś ciowe, nie są
w ogó le rozpatrywane bądź noszą wyłącznie szczegó lny charakter. Przed przystąpieniem do syntezy systemó w hierarchicznych poczynimy pewne założ enia
wstępne. Wykorzystując terminologię systemó w hierarchicznych, przyjmijmy ż e
węzły straty 𝐼𝐼𝑁𝑁 są zbiorami systemó w hierarchicznych, spełniającymi następujące
warunki:
1. Połączenie obiektó w jednego i tego samego poziomu, dwó ch lub więcej
systemó w w ramach węzła straty 𝐼𝐼𝑁𝑁 , moż e być zrealizowane na bazie
obiektó w sąsiednich poziomó w, za wyłączeniem fizycznego;
2. Obiekty systemó w hierarchicznych, rozmieszczone w ró ż nych węzłach
straty 𝐼𝐼𝑁𝑁 łączą się pomiędzy sobą za poś rednictwem poziomó w fizycznych
tychż e systemó w.
Oczywiś cie, powyż sze ograniczenia są adresowane do syntezy samej hierarchii,
a nie systemu informacyjnego jako całoś ci, nawet jeż eli posiada on organizację hierarchiczną. Do rozwiązania zadania poszukiwania optymalnej hierarchii, podobnie
jak wielu innych badaczy, wykorzystano szeroko znane z literatury metody programowania całkowitoliczbowego. W tym celu, rozważ my zbió r grafó w dopuszczalnych hierarchii {𝐺𝐺𝑖𝑖 = (𝑉𝑉𝑖𝑖 , 𝐸𝐸𝑖𝑖 )}, gdzie: 𝐼𝐼 = 1, ⋯ , 𝑛𝑛. Załó ż my, ż e poszukujemy hierarchii opisanej grafem 𝐺𝐺 ∗ ∈ {𝐺𝐺𝑖𝑖 }, charakteryzującej się maksymalną wartoś cią oceny
wybranej właś ciwoś ci lub ich zestawu. W tym celu, analizować będziemy wektor
Ψ cząstkowych wskaź nikó w efektywnoś ci grafu 𝐺𝐺𝑖𝑖1 ∈ {𝐺𝐺𝑖𝑖 } okreś lony jako:
Ψ (Gi1 ) =
(ψ 1 (Gi1 ) ,,ψ k (Gik ) ,,ψ m (Gim ) ) .

Wtedy, funkcja celu będzie miała postać :
1, , m .
ψ k (G * ) , ∀k =
max
*
G ∈{Gi }

Moż na takż e poszukiwać hierarchii najbardziej zbliż onej do okreś lonej wcześ niej
struktury wzorcowej lub ich zbioru. Jako 𝐺𝐺𝑐𝑐 = (𝑉𝑉𝑐𝑐 , 𝐸𝐸𝑐𝑐 ) oznaczmy graf docelowej
(wzorcowej) hierarchii, gdzie 𝐺𝐺𝑐𝑐 ∈ {𝐺𝐺𝑖𝑖 }. W celu okreś lenia odległoś ci wybranego
grafu od grafu docelowej hierarchii, wprowadzono funkcję bliskoś ci 𝜌𝜌. Dla dwó ch
dowolnych grafó w 𝐺𝐺𝑖𝑖1 i 𝐺𝐺𝑖𝑖2 należ ących do zbioru dopuszczalnych hierarchii (tj.
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𝐺𝐺𝑖𝑖1 , 𝐺𝐺𝑖𝑖2 ∈ {𝐺𝐺𝑖𝑖 }), funkcja 𝜌𝜌�𝐺𝐺𝑖𝑖1 , 𝐺𝐺𝑖𝑖2 � okreś la bliskoś ć pomiędzy nimi. Tak więc, funkcja celu przyjmuje postać :
min
ρ (G * , Gc ) .
*
G ∈{Gi }

Wykorzystując zintegrowaną definicję obu zadań , moż emy zapisać nową funkcję
celu:
1, , m ,
min
ρ (G * , Gc ) , dla ψ k (G * ) ≥ rk , ∀k =
*
G ∈{Gi }

gdzie: 𝑟𝑟𝑘𝑘 – ograniczenia wartoś ci ocenianych właś ciwoś ci.
Powyż sze zadania optymalizacyjne odpowiadają złoż onym modelom programowania całkowitoliczbowego lub mieszanego całkowitoliczbowego, dla któ rych
moż na wykorzystać ró ż norodne metody rozwiązania: od prostego przeszukiwania
począwszy, na metodach sztucznej inteligencji skoń czywszy.
Projektowanie hierarchii zaproponowano w nich sprowadzić do okreś lenia
liczby i typó w poziomó w hierarchii do zadania wielopoziomowego rozmieszczania. Rozwiązanie uzyskiwano za pomocą metody bazującej na liniowej relaksacji
oraz rozwiązaniu zadania dualnego z lokalną poprawą jakoś ci. Jeż eli na strukturę
projektowanej sieci nakładane są dodatkowe ograniczenia, zweryfikowano wykorzystanie zaimplementowanych metod: poszukiwania drzewa rozpinającego z
ograniczonym promieniem; budowy optymalnego drzewa Steinera z limitowanymi długoś ciami ś cież ek i ograniczoną iloś cią punktó w Steinera oraz poszukiwania prostokątnego drzewa Steinera z ś cież kami jednakowej długoś ci. Z prac innych
autoró w wiadomo, ż e jeż eli niezbędne jest dokładne rozwiązanie zadania, moż na
zastosować metodę podziału i ograniczeń , któ rej praktyczną implementację (do
rozwiązania innego zadania) przedstawiono w [36]. Niestety wszystkie powyż sze
metody należ ą do grupy algorytmó w NP-zupełnych i są mało atrakcyjne dla rozwiązania postawionego zadania. Dlatego, w rozdziale dodatkowo zaproponowano
i zweryfikowano algorytm projektowania hierarchii będący modyfikacją algorytmó w aglomeracyjnych.

4. Wielokanałowe systemy magistralowe

Początkowo, skoncentrowano się na matematycznej definicji topologii magistralowej opisywanej m. in. w [5], [26], [37]. Klasyczny system obliczeniowy z komunikacją magistralową jest połączeniem dwó ch typó w ró wnoprawnych obiektó w: węzłó w obliczeniowych N i magistral B . W takiej architekturze węzeł moż e być incydentny z dowolną liczbą magistral. Sieć magistralową złoż oną z n węzłó w i m
magistral będziemy oznaczać jako [n, m] . Moż na ją opisać za pomocą macierzy incydencji A = {aij } o rozmiarze n × m . Element aij ∈ A jest ró wny 1, jeż eli z węzłem o

numerze i = 1, , n jest incydentna magistrala o numerze j = 1, , m , w przeciw-
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nym przypadku aij = 0 . Z definicji macierzy incydencji wynika, ż e sieci magistra-

lowe nie dopuszczają pętli zaró wno dla magistral, jak i dla węzłó w. Jeż eli liczbę
magistral incydentnych z węzłem 𝑖𝑖 (stopień węzła) oznaczymy jako siw , i = 1, , n ,

a liczbę węzłó w incydentnych z magistralą 𝑗𝑗 (stopień magistrali) jako s mj , to dla
dowolnej sieci magistralowej [n, m] ma miejsce zależ noś ć, opisująca powiązanie
pomiędzy sumarycznym stopniem węzłó w i magistral:
n

m
w
i
=i 1=j 0

s
s
∑=
∑=
m
j

s.

(4)

W odró ż nieniu od sieci z połączeniami bezpoś rednimi, dla sieci magistralowej
[n, m] z macierzą incydencji 𝐴𝐴, zawsze istnieje sieć magistralowa z transponowaną
macierzą incydencji 𝐴𝐴𝑇𝑇 .
Sieci magistralowe są strukturalnie ekwiwalentne hipergrafom. Do ich analizy
moż na wykorzystać narzędzia teorii grafó w, przedstawiając hipergrafy jako grafy
dwudzielne. Liczba węzłó w w częś ciach grafu dwudzielnego X 0 i X 1 jest ró wna
odpowiednio n oraz m . Jego krawędziami są połączenia lokalne 𝑙𝑙, któ rych zadaniem jest powiązanie węzła obliczeniowego z magistralą. Dla hierarchicznych systemó w magistralowych zaproponowano grafy wielodzielne, wraz z metodami wykonania podstawowych operacji (w szczegó lnoś ci, doskonałego skojarzenia) [3],
[5].
Następnie, zaproponowano architekturę rekonfigurowalnego systemu komputerowego z komunikacją rozgłoszeniową i rozproszoną komutacją kanałó w. Idea rozproszonej komutacji na przeniesieniu jej do węzłó w koń cowych. W odró ż nieniu od
dotychczasowych prac, w któ rych do opisu systemó w magistralowych wykorzystuje się macierzowy zapis grafó w dwudzielnych lub tró jdzielnych, w rozdziale zastosowano przedstawioną wcześ niej algebrę spó jnych nieskierowanych grafó w,
któ rą moż na dodatkowo wykorzystać do analizy wybranych architektonicznych
parametró w systemu. Do poprawy efektywnoś ci funkcjonowania tradycyjnych architektur magistralowych zaproponowano hierarchizację oraz klasteryzację węzłó w obliczeniowych i magistral komunikacyjnych. Dla każ dego z zaproponowanych rozwiązań opracowano modele pozwalające okreś lić charakterystyki wydajnoś ci i złoż onoś ci sprzętowej. Do tego celu wykorzystano analizę kombinatoryczną, analizę probabilistyczną z założ eniem niezależ noś ci oraz analizę probabilistyczną opartą na prawdopodobień stwie warunkowym. Do syntezy oryginalnych
struktur magistralowych zaproponowano wykorzystanie grafó w na alfabetach, a
do ich analizy – grafy wierzchołkowo-krawędziowe [5].
Zaproponowaną klasyfikację metod poprawy charakterystyk komunikacyjnych
systemó w wielomagistralowych w uproszczonej postaci przedstawiono na rys. 10.

154

Klasyfikacja systemów wielomagistralowych
Buforowanie
Buforowanie
klientów
Klasteryzacja
węzłów

Klasteryzacja

Buforowanie
serwerów

Buforowanie
mieszane

Klasteryzacja
magistral

Klasteryzacja mieszana
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Klasteryzacja
hierarchiczna

Metody
zintegrowane

Hierarchiczna klasteryzacja magistral

Rys. 10. Klasyfikacja organizacji systemó w wielomagistralowych

Metody bazujące na buforowaniu węzłó w (klientó w i/lub serweró w) mogą być
realizowane programowo lub sprzętowo. Ich istota polega na czasowym przechowywaniu ż ądań obsługi i odpowiedzi na nie, dzięki czemu liczba kolizji przy dostępie do magistral komunikacyjnych jest ograniczana. Niestety, w wybranych przypadkach liczba kolizji przy dostępie do serweró w wzrasta, a tym samym efektywnoś ć wykorzystania zasobó w obliczeniowych zmniejsza się.
Poprawę wydajnoś ci komunikacyjnej należ y oprzeć na grupowaniu elementó w
składowych systemu (węzłó w obliczeniowych lub magistral). W pierwszej grupie
metod, węzły obliczeniowe (klienci lub serwery), na podstawie kryterium komunikacyjnego łączone są w niezależ ne grupy, komunikujące się za pomocą wydzielonego zestawu magistral. Opró cz wzorca ruchu, generowanego przez węzły tworzące klaster, kryteriami podziału mogą być ró wnież : klasy zadań rozwiązywanych
w ramach danej grupy, wymagania dotyczące opó ź nień komunikacji, stopy błędó w
i in. Drugi rodzaj klasteryzacji łączy dostępne w systemie magistrale. W szczegó lnoś ci, są one dzielone na mniejsze, niezależ ne fragmenty, któ re mogą być łączone
w klastry, obsługujące wybranych uż ytkownikó w. Przykładowo, oddzielną grupę
mogą tworzyć uż ytkownicy wykorzystujący usługi niewraż liwe na opó ź nienia komunikacyjne, inną – generujący niewielki ruch, zaś jeszcze inną, charakteryzujący
się wysoką wybuchowoś cią generowanego ruchu. Trzecia z zaproponowanych metod, jest modyfikacją poprzednich i polega na hierarchizacji logicznych kanałó w
połączeniowych. Kanały łączone są w grupy obsługujące ró ż ne zestawy klientó w i
serweró w, któ rzy ró wnież mogą być poddawani grupowaniu. Dzięki ró ż norodnoś ci
zaproponowanych metod, architekturę połączeń moż na dopasowywać do występujących w sieci wzorcó w ruchu i wymagań komunikacyjnych klientó w. Ponieważ
w systemach optycznych zmiana długoś ci fali, wykorzystywanej przez element na-
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dawczo-odbiorczy, trwa milisekundy, dostosowanie architektury połączeń do bież ących wymagań uż ytkownikó w moż e mieć charakter dynamiczny i być realizowana w czasie rzeczywistym. Dla każ dej z organizacji z rys. 10 analitycznie okreś lono najważ niejsze parametry funkcjonalne (złoż onoś ć sprzętową, opó ź nienia
komunikacji, prawdopodobień stwo blokowania, niezawodnoś ć, ż ywotnoś ć i in.)
oraz zaproponowano kombinatoryczno-probabilistyczną metodę ich projektowania.
Rozważ anym w trakcie badań zagadnieniem było projektowanie zbioru sieci logicznych osadzonych na zasobach jednej sieci fizycznej. Znane metody i metodyki
koncentrują się na niezależ nej budowie każ dej z topologii i przedstawianiu ich w
postaci sumarycznej macierzy sąsiedztwa będącej sumą macierzy każ dej z topologii logicznych. Zakłada się, ż e projektowane będzie 𝑇𝑇 topologii logicznych opisa=
nych zbiorem grafó w G
{G=Lt (VLt , E Lt )} , gdzie: VLt , E Lt – odpowiednio zbiory
L

wierzchołkó w i łukó w 𝑡𝑡-tej topologii logicznej, t = 1, ,T . W celu opisu zbioru grafó w zaproponowano budowę spó jnego, izomorficznego nadgrafu będącego podgrafem grafu na alfabecie GA(l ,k ,r ) , gdzie: l – długoś ć słowa kodowego, k – pod-

stawa kodu, r – moc pokrycia słó w kodowych. Przedstawione w postaci blokowodiagonalnej macierze sąsiedztwa każ dej z topologii są modyfikowane, następnie
przekształcane do postaci połączonej macierzy pokryć wierzchołkowych. Procedura koń czy się okreś leniem rozmiaru grafu GA(l ,k ,r ) i kodowaniem numeró w

wierzchołkó w każ dej z sieci logicznych w wersji niezależ nej lub skorelowanej. Zaproponowany sposó b chronienia grafu charakteryzuje niska złoż onoś ć pamięciowa, prostota zmiany poszczegó lnych topologii i moż liwoś ć prostego okreś lenia
innych charakterystyk sieci (np. węzłó w integrujących sieci logiczne).
W celu okreś lenia formalnej definicji zadania oraz sposobó w jego rozwiązania
rozważ my spó jny nieskierowany skoń czony graf 𝐺𝐺𝑓𝑓 = �𝑉𝑉𝑓𝑓 , 𝐸𝐸𝑓𝑓 � sieci fizycznej,
gdzie: 𝑉𝑉𝑓𝑓 – zbió r węzłó w fizycznych (wierzchołkó w grafu), V f = n f ; E f – zbió r fi-

zycznych kanałó w komunikacyjnych (krawędzi grafu), E f = m f . Załó ż my, ż e na

bazie sieci fizycznej G f zbudowanych zostało H ró ż nych sieci logicznych opisanych za pomocą grafó w skierowanych postaci Glh = (Vl h , Elh ) , gdzie: Vl h – zbió r wę-

złó w ℎ-tej topologii logicznej (wierzchołkó w grafu), Vl h = nlh ; Elh – zbió r skierowa-

nych kanałó w komunikacyjnych (łukó w grafu) o mocy mlh ; h = 1, , H . Wykorzystując powyż sze oznaczenia, moż na założ yć , ż e budowa spó jnego skierowanego
izomorficznego nadgrafu 𝐺𝐺𝑙𝑙 obejmującego zbió r sieci logicznych {Glh } , ℎ =
1, ⋯ , 𝐻𝐻, polega na stworzeniu grafu, któ rego zbió r Vl wierzchołkó w opisuje wyraH

H

ż enie: Vl =  h=1Vl h , a zbió r łukó w: El ⊇  Elh . Z kolei nadgraf Gl ma być podgrafem
h=1
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H
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Glh (Vl h , Elh ) ≅ Gl (Vl , El ) ⊆ B ( l , k , r ) .

Zgodnie z ustaleniami sieci logiczne tworzą węzły i kanały logiczne, któ re wykorzystują zasoby sieci fizycznej. Węzły logiczne tworzone są na bazie zasobó w węzłó w fizycznych, kanały logiczne – kanałó w fizycznych. W praktyce moż e zdarzyć
się sytuacja, kiedy sieci logiczne będą rozłączne względem swoich zasobó w fizycz∅ , gdzie: V fh , V fi – zbió r węzłó w fizycznych, odpowiednio h -tej
nych, tj. V fh ∩ V fi =
oraz i -tej sieci logicznej; h, i = 1, , H , h ≠ i . Oznacza to, ż e w celu ich połączenia i
umoż liwienia komunikacji pomiędzy nimi konieczne będzie okreś lenie lokalizacji
mostó w. Dalej mostem będziemy nazywać krawędź grafu (w danym przypadku
skierowany kanał komunikacyjny), któ rego usunięcie zwiększa liczbę komponentó w spó jnoś ci grafu (sieci). Niech Ml oznacza zbió r łukó w logicznych łączących
H

wierzchołki logiczne rozłącznych sieci logicznych i Ml = El \  Elh . Wtedy, 𝑀𝑀𝑙𝑙 jest
h=1

uzupełnieniem zbioru 𝐸𝐸𝑙𝑙 łukó w nadgrafu sieci logicznych, definicję zadania moż na

przedstawić w postaci:



H

h=1

Glh (Vl h , Elh ) Ml ≅ . ≅ Gl (Vl , El ) ⊆ B ( l , k , r ) .

Rozwiązanie zdefiniowanego powyż ej zadania składa się z sekwencji następujących krokó w: a. budowa i diagonalizacja macierzy sąsiedztwa każ dej topologii logicznej; b. Utworzenia macierzy pokrycia wierzchołkó w dla każ dej z topologii logicznych, a następnie budowa macierzy połączonej; c. Analiza powiązań sieci logicznych i wybó r sposobu kodowania wierzchołkó w; d. Okreś lenie rozmiaru nadgrafu obejmującego topologie logiczne będącego podgrafem grafu de Bruijna i rozmiaru tego ostatniego; e. Kodowanie wierzchołkó w.
Istota metody został zilustrowana graficznie na rys. 11.
B (l,k ,r )

Gl

Gl1

Gl2

GlH

Rys. 11. Idea przechowywania zbioru sieci logicznych

W celu okreś lenia efektywnoś ci zaproponowanego rozwiązania zastosowano
wspó łczynnik zapełnienia pamięci operacyjnej. Dla umoż liwienia praktycznego zastosowania zaproponowanej metody zmodyfikowano wybrane algorytmy projektowania sieci logicznych, w szczegó lnoś ci: HLTDA (Heuristic Logical Topology Design Algorithm), GLTDA (Greedy Logical Topology Design Algorithm) oraz I-MLTDA
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(Increasing Multi-hop Logical Topology Design Algorithm). Wskazano ró wnież sposoby przystosowania zaproponowanej metody do wykorzystania w projektowaniu
dokładnym, w szczegó lnoś ci do rozwiązań typu MILP (Mixed-Integer Linear Programming).
W celu zdefiniowana zadania projektowego, uwzględniającego jednoczesne tworzenie wielu topologii logicznych zaproponowano i przeanalizowano zestaw ograniczeń oraz funkcji celu. Wykazano, ż e z uwagi na korelację parametró w transmisji
najbardziej efektywnym będzie zastosowanie zlinearyzowanej funkcji minimalizacji opó ź nień komunikacyjnych. Z kolei w przypadku optymalizacji wielokryterialnej celowym jest zastosowanie minimalizacji ś redniej odległoś ci w sieci wraz z minimalizacją maksymalnego obciąż enia ś cież ek logicznych. Rozwiązanie zadania
optymalizacji wielokryterialnej jest realizowane poprzez oryginalne sprowadzenie go do postaci optymalizacji jednokryterialnej. Ponieważ złoż onoś ć czasowa algorytmó w optymalizacyjnych jest wysoka, nie mogą być one wykorzystywane w
przypadku dynamicznego okreś lania nowych topologii sieci, w tym ró wnież przy
rekonfiguracji wykonywanej bezpoś rednio przez urządzenia sieciowe. Dlatego zaproponowano, nowy algorytm heurystyczny, w któ rym opró cz wymagań komunikacyjnych uwzględniane są wymagania ż ywotnoś ciowe dla ś cież ek logicznych, z
założ eniem minimalizacji nakładó w na realizację sieci połączeń . W odró ż nieniu od
znanych algorytmó w bazuje na losowym poszukiwaniu ś cież ek logicznych, wielokrokowym tworzeniu efektywnego rozwiązania oraz gwarantuje pomijanie lokalnych minimó w.
Następnie skoncentrowano się na budowie sieci fizycznych wykorzystujących architekturę zagiętych magistral i grafy na alfabecie. Taki wybó r topologii był podyktowanych udokumentowanymi względami ekonomiczno-technicznymi. Na wstępie zaproponowano zestaw pasywnych elementó w połączeniowych, sposó b ich
formalnego opisu oraz syntezy, w szczegó lnoś ci na bazie algebry grafó w i przekształceń cylindrycznych. Na ich bazie przedstawiono wybrane architektury z pasywnymi połączeniami. Dalej zaproponowano, sklasyfikowano i przeanalizowano metody poprawy efektywnoś ci sieci z organizacją magistralową. Dla przedstawionych architektur okreś lono graniczne wartoś ci wybranych parametró w. Z
uwagi na wyż szy koszt realizacji, omawiając sieci wykorzystujące grafy na alfabecie skoncentrowano się na zapewnieniu podwyż szonej dostępnoś ci systemu obliczeniowego. W szczegó lnoś ci zdefiniowano i udowodniono zależ noś ci spó jnoś ci
krawędziowej, ś rednicy sieci, liczby wierzchołkó w od parametró w grafu. Do przechowywania macierzy sąsiedztwa grafó w w pamięci, zaproponowano wykorzystanie macierzy.
Trzecia częś ć badań dotyczy rekonfiguracji połączeń optymalnych. Rekonfigurację sieci logicznej moż emy rozpatrywać jako problem scentralizowanej optymalizacji, wymagającej globalnego spojrzenia na funkcjonowanie szerokopasmowej
sieci komputerowej. Należ y zauważ yć , ż e potrzeba rekonfiguracji to konsekwencja
zmian ruchu w sieci i nie powinna być ona postrzegana jako wada sieci i nie należ y
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jej w ż adnym przypadku wiązać z koniecznoś cią zmiany architektury sieci fizycznej. Często problem rekonfiguracji jest błędnie utoż samiany w zadaniem projektowania topologii logicznej. Wnoszenie zmian w strukturę topologii logicznej jest
trudno akceptowalne ze względu na koniecznoś ć modyfikacji połączeń pomiędzy
uż ytkownikami i płynące z tego potencjalne konsekwencje (zakłó cenia ruchu). Zauważ my, ż e problem ten jest problemem wielokryterialnym i nie należ y rozważ ać
go wyłącznie jako zadania poprawy wydajnoś ci sieci, ale ró wnież jako zadanie, któ rego celem jest minimalizacja liczby zmian wprowadzanych do topologii logicznej.
Podstawowymi danymi wejś ciowymi rekonfiguracji są dotychczasowa sieć logiczna oraz aktualna macierz ruchu międzywęzłowego. Najczęś ciej zadanie to jest
definiowane jako zadanie programowania liniowego, w któ rym blokowane jest
jedno z kryterió w optymalizacji. W ten sposó b utrzymując na niezmiennym poziomie wartoś ć jednego z kryterió w, znaczenie drugiego jest minimalizowane. W celu
rekonfiguracji zaproponowano metodę, w któ rej optymalizacji w sensie Pareto
podlegać będą jednocześ nie oba kryteria. Dzięki temu utworzony moż e być zbió r
wielu rozwiązań , w przeciwień stwie do metod opartych na programowaniu liniowym, któ re oferują wyłącznie jedno jedyne rozwiązanie.
Zaproponowano i zweryfikowano kilka strategii rekonfiguracji, przykładowo zapewnienie niezmiennej ś redniej odległoś ci w sieci logicznej i minimalizację liczby
wnoszonych zmian. Dalej ś rednią odległoś ć w sieci logicznej okreś laną za pomocą
skokó w, odniesioną do istniejących strumieni informacyjnych będziemy nazywać
ś rednią odległoś cią. Procedura rekonfiguracji rozpoczyna się od okreś lenia ś redniej odległoś ci dla nowego strumienia informacyjnego, bez uwzględnienia liczby
zmian w topologii logicznej. Dalej za pomocą zadania programowania całkowitoliczbowego funkcja celu okreś lana jest jako minimalizacja liczby zmian w ś cież kach
logicznych, co moż na zapisać w następujący sposó b:

min ∑ ∑ ∑∑ b('lik, j ),m ,n,a[w ,v] − b(lki , j ),m ,n,a[w ,v] ,
( i , j ) m ,n k w ,v

(5)

gdzie: b('lik, j ),m ,n,a[w ,v] , b(lki , j ),m ,n,a[w ,v] – zmienne binarne określone za pomocą przedsta-

wionego w rozdziale 3 wyrażenia, odpowiednio dla modyfikowanej i podstawowej
części systemu. Wyrażenie (5) ma postać liniową, ponieważ zmienne występujące
w nim są binarne. Absolutną wartość wyrażenia (5) można przedstawić w następujący sposób:

1
1 − b(lki , j ),m ,n,a[w ,v] jeżeli b('lik, j ),m ,n,a[w ,v] =
b('lik, j ),m ,n,a[w ,v] − b(lki , j ),m ,n,a[w ,v] =
 lk
' lk
jeżeli b(i , j ),m ,n,a[w ,v] = 0.
b(i , j ),m ,n,a[w ,v]
Nowe ograniczenie dla programowania całkowitoliczbowego przyjmuje postać :
1
xλsdx ,(i , j ) ) ≤ d ,
x ∑∑ (
∑ Λ sd (i , j ) sd ,x
sd , x
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gdzie: 𝑑𝑑 – analizowana odległość.
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5. Podsumowanie

Badania prowadzone w ramach projektu pokazały skutecznoś ć wykorzystania
hierachizmu i wielokanałowoś ci do budowy sieci połączeniowych nowej generacji.
Projektowanie takich sieci będzie tematem dalszych badań autoró w.
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W ręce czytelników oddajemy kolejną monografię Innowacyjna gmina, poświęconą problemom formalizacji poszukiwania efektywnych rozwiązań. Podobnie jak poprzednio, staraliśmy się
pogodzić wysoki poziom zawartych w monografii rozdziałów, z przystępnością niezbędną czytelnikom wywodzącym się z organów administracji samorządowej.
Projektowanie – pierwszy z wiodących tematów – jest działaniem niemal stworzonym do
formalizacji. Konstruowanie większości obiektów technicznych może być w różnym stopniu wspomagane przez programy komputerowe oparte o różnorodne, mniej lub bardziej zaawansowane, algorytmy. Postępy w tym obszarze poczynione w ostatnim dziesięcioleciu są na tyle znaczące, że oprogramowanie wspomaga człowieka również przy doborze strony estetycznej projektów. Prace zawarte
w monografii dotyczą, przede wszystkim, projektowania sensorowych systemów monitoringu
środowiskowego.
W potocznym rozumieniu, optymalizacja jest poszukiwaniem rozwiązania najlepszego
z punktu widzenia zdefiniowanych kryteriów. Dzięki istnieniu oprogramowania komputerowego
zastosowanie metod optymalizacji jest stosunkowo proste, a efektów jego wykorzystania trudno
przecenić. Rzadkie ich zastosowanie wynika zazwyczaj z braku doświadczenia, wielu urzędnikom, w
szczególności samorządowym, brakuje umiejętności praktycznego korzystania z wiedzy teoretycznej.

