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Redukcja binarnych tablic decyzyjnych
z wykorzystaniem automatycznego wnioskowania
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Abstract:
The paper presents a new methodology for symbolic reduction of binary decision tables, currently intensively used for compact behavioral specifications of logic controllers. As an example the well known problem of simplification of a set of boolean relations with many variables and large sets of don’t care condition is chosen. They described also a special class of
Boolean function called weakly specified or strongly unspecified. As a completely new, original solution, the formal automated reasoning based on Gentzen propositional calculus together with hypergraph theory are jointly used. The clique-transversal symbolic calculation is
performed by means of effective reasoning in Gentzen calculus, giving the formal proof of all
transformations.
Keywords:
binary decision tables, hypergraph, transversal, Gentzen, automated reasoning

1. Wprowadzenie
W artykule przedstawiono sposób redukcji binarnych tablic decyzyjnych
z wykorzystaniem systemu komputerowego dowodzenia twierdzeń w zdaniowym rachunku
Gentzena [1, 4]. Binarna tablica decyzyjna przedstawia słabo określoną funkcję logiczną
wielu zmiennych [6, 7]. Przykładową tablicę zaczerpnięto z książki [5], ze względu na zamieszczony w niej pełny i systematyczny opis wszystkich kroków minimalizacji funkcji
i stopniowo uzyskiwanych rezultatów częściowych. Proponowany sposób minimalizacji
symbolicznej postaci funkcji logicznej umożliwia w stosunkowo sprawny sposób otrzymywanie rezultatów dokładnych, wraz z formalnym dowodem ich gwarantowanej poprawności.
Za pomocą komputerowego systemu wnioskującego otrzymuje się, albo tylko jedno
z pierwszych, najkorzystniejszych rozwiązań, albo na żądanie wszystkie dokładne rozwiązania. Badania eksperymentalne wykazały, że akceptowalne rozwiązania uzyskiwane są już
w początkowej fazie komputerowego wnioskowania po przeszukaniu jednej z pierwszych
gałęzi drzewa dowodu. Wnioskowanie gentzenowskie pozwala usprawnić proces redukcji
poprzez wprowadzenie uprzednio sprecyzowanych elementów heurystyki, a nawet intuicji.
Dodatkowo drzewo dowodu przeprowadzanego w głąb, jest na bieżąco redukowane (obcinane) metodą Thelena, co w znaczący sposób zmniejsza jego rozmiary [11].
W pracy celowo naśladowano sposób postępowania podczas manualnej minimalizacji
funkcji logicznych słabo określonych przedstawiony w popularnych podręcznikach syntezy
logicznej, między innymi w książkach [6, 7]. W ten sposób pokazano, że można pogodzić
intuicję i przyzwyczajenia projektanta z formalnym projektowaniem metodą systematycznego dowodzenia twierdzeń [1].
Metody Informatyki Stosowanej, nr 3/2010 (24), s. 5-12
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Motywacją dla autorów jest przede wszystkim wypromowanie formalnej metody postępowania polegającej na przekształcaniu symbolicznym opisu specyfikacji na równoważny
logicznie opis implementacji. Celem dalszych badań jest pełniejsza integracja metod komputerowego wnioskowania z metodami syntezy logicznej. Przykładowa specyfikacja kombinacyjnego układu cyfrowego przetwarzana jest na zbiór aksjomatów specyficznych i powiązana ze zdaniowym rachunkiem sekwentów Gentzena [1, 10]. Reguły wnioskowania
Gentzena etykietujące wraz podsekwentami kolejno uzyskiwane wierzchołki drzewa wnioskowania świadczą o formalnej poprawności przekształceń wyrażeń logicznych.
Rezultaty otrzymane w sposób symboliczny mogą służyć do weryfikacji poprawności
wyników różnorodnych programów heurystycznych z obszaru techniki cyfrowej i sztucznej
inteligencji. W wielu przypadkach praktycznych możliwa jest ocena jakości uzyskanych
heurystycznie rezultatów, na podstawie przeglądu wszystkich dokładnych rozwiązań.
Po niewielkich modyfikacjach opisane formalne procedury wnioskowania mogą być zastosowane do analizy danych w obszarze metod syntezy logicznej i sztucznej inteligencji [6,
7, 8, 9, 10, 11].
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2. Monotoniczny rachunek sekwentów
Monotoniczny rachunek sekwentów [2] jest podzbiorem ogólniejszego zdaniowego rachunku opisanego między innymi w pracach [1, 4, 11].
Sekwentem nazywa się uporządkowaną parę (Γ, Δ) skończonych zbiorów formuł
Γ={A1,A2,…,Am}, Δ={B1,B2,…,Bn}. Definiując sekwent (1)
A1, A2, …, Am |- B1, B2, …, Bn

(1)

zakłada się, że jest on spełniony dla tych wartościowań, dla których formuła (2)
(A1 * A2 * … * Am) → (B1 + B2 + … + Bn)

(2)

rozpatrywana w klasycznym rachunku zdań jest spełnialna. W przyjętej notacji symbol
’→’ oznacza implikację, symbol ’+’ dysjunkcję, natomiast symbol ’*’ jest symbolem koniunkcji. We wnioskowaniu wykorzystywane są reguły: lewo i prawostronnej eliminacji
spójników koniunkcji (3) i dysjunkcji (4).
Λ | −Θ,Φ* Ψ,Γ
Λ | −Θ,Φ,Γ

Λ | −Θ,Ψ,Γ

Θ,Φ + Ψ,Γ | −Π
Θ,Φ,Γ | −Π

Θ,Ψ,Γ | −Π

Θ,Φ*Ψ,Γ | −Π
Θ,Φ,Ψ,Γ | −Π
Λ | −Θ,Φ + Ψ,Γ
Λ | −Θ,Φ, Ψ,Γ

(3)

(4)

Do eliminacji zbędnych formuł logicznych w procesie wnioskowania wykorzystuje się
regułę cięcia (5), jako uogólnioną formę pochłaniania w procesie rezolucji.
Θ,Φ,Γ | −Ψ Θ,Γ | −Ψ,Φ
Θ,Γ | −Ψ

(5)

W monotonicznym rachunku sekwentów przyjmuje się, że w formułach logicznych zawartych w sekwencie nie występują równocześnie te same literały w postaci afirmacji
i negacji.
System wnioskowania GENTZEN uzupełniony jest mechanizmem wyszukiwania podsekwentów już zdominowanych lub tych, które zostałyby zdominowane przez kolejno po-

Redukcja binarnych tablic decyzyjnych z wykorzystaniem automatycznego wnioskowania

7

wstające podsekwenty. Są one natychmiastowo wycinane z drzewa dowodu. Pełny opis systemu komputerowego wnioskowania w zdaniowym rachunku sekwentów można znaleźć w
pracy doktorskiej [11]. Po niewielkiej modyfikacji system GENTZEN umożliwi w pełni
automatyczną redukcję nadmiarowego zbioru zmiennych wejściowych funkcji skończonych, stąd może zostać zastosowany także podczas redukcji wielowartościowych tablic decyzyjnych.
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3. Wyznaczanie transwersali z wykorzystaniem komputerowego wnioskowania metodą Gentzena
Pojęcie transwersali wykorzystywane jest w kombinatoryce i często powiązane z teorią
hipergrafów [3, 8].
Wykorzystanie transwersali do wyznaczania sekwentów rozróżnialności szczegółowo
omówiono w rozdziale 4. Niech A1 jest zbiorem literałów {x1, /x2, x4, x5, x7}. Zbiór A1
został podzielony na następujące podzbiory: {/x4}, {x1 , x6 , /x7}, {x1 , /x2 , x5 , x6}. Transwersalą rozpatrywanej rodziny podzbiorów jest podzbiór zbioru A1, powstały poprzez wybranie po jednym elemencie z każdego z podzbiorów. Jedną z minimalnych transwersali o
najmniejszej mocy jest transwersala I1={x1,/x4}. Wszystkie minimalne transwersale I1÷I4
wyznaczono przekształcając sekwent:
/x4,(x1 + x6 + /x7),(x1 + /x2 + x5 + x6)|-A1

(6)

do dualnego sekwentu:
(x1*/x4),(/x4*x6),(/x2*/x4*/x7),(/x4,x5,/x7)|-A1

(7)

Sposób wykorzystania transwersali do wybierania niezbędnych implikantów pokazano
w rozdziale 5. Niech A jest zbiorem wszystkich rozpatrywanych implikantów {I1,I2,…,I22}.
Rozróżnia się następujące ich podzbiory A1={I1, I2 , I3, I4}, A2={I1, I2, I5, I6, I7, I8, I9,
I10}, A3={I5, I6, I11, I12, I13, I14, I15}, A4={I2, I7, I9, I10, I16, I17, I18, I19, I20},
A5={I21, I22}. Tylko jeden element z każdego podzbioru jest niezbędny. Transwersalami są
między innymi podzbiory {I1, I5, I16} oraz {I1, I15, I17}. Szczegółowe przykłady wyznaczania transwersali metodą wnioskowania gentzenowskiego zostały zamieszczone
w rozdziale 5. Złożoność obliczeniowa wnioskowania redukcyjnego dla stosowanych tutaj
sekwentów monotonicznych, zawierających m literałów, mierzona liczbą węzłów w drzewie
dowodu ma charakter wielomianowy [2, 4].

4. Wyznaczanie sekwentów rozróżnialności
Jako przykład rozpatrywana jest tablica decyzyjna (Tabela 1) opisująca funkcję logiczną
Z = f(x1, x2, …, x7).
Ze względu na ograniczone ramy w artykule nie omówiono sposobu uzyskiwania sekwentów rozróżnialności metodą symboliczną w sposób automatyczny. Zakłada się, że znany jest hipergraf rozróżnialności otrzymany sposobem przestawionym w pracy [9]. Przez
sekwent rozróżnialności dla i-tego wiersza tablicy decyzyjnej rozumiany będzie sekwent Ai,
który jest spełniony dla wartościowania zmiennych przedstawionego wierszem i. Literały
występujące w poszczególnych sekwentach Ai, i=1,…,5 nie występują równocześnie
w postaci afirmacji i negacji tej samej formuły elementarnej.
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Tabela 1. Przykładowa tablica decyzyjna [4]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

x1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0

x2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1

x3
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0

x4
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0

x5
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0

x6
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0

x7
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0

Z
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Sekwent rozróżnialności może występować w dwóch komplementarnych, dualnych
formach. Transformacja sekwentu (6) na dualny sekwent (7) jest równoważna przekształceniu koniunkcji trzech dysjunkcji na postać dysjunkcji czterech koniunkcji.
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Tabela 2. Sekwenty rozróżnialności
/x4,(x1 + x6 + /x7),(x1 + /x2 + x5 + x6)|-A1;
(/x4+/x5+ x7),(x1 + /x5 + x6),(x1 + /x2 + x6 + x7)|-A2;
(/x5 + /x6),(x1 + x4 + /x5 + /x7),(x1 + /x2 + /x5 + /x7),(x1 + /x2 + x4)|-A3;
(/x1 + x2 + x3 + /x4 + /x5 + x7),(x3 + /x4 + /x5 + x6),(x2 + /x5 + x6),(x6 + x7)|-A4;
(x3 + /x4 + /x5 + /x6),(x1 + /x5 + /x7),(x1 + /x2)|-A5;

5. Redukcja nadmiarowych sekwentów – implikantów
Koniunkcje I1=x1*/x4, I2=/x4*x6, I3=/x2*/x4*/x7, I4=/x4*x5*/x7 występujące po lewej stronie sekwentu (7) należą do podzbioru A1={I1, I2, I3, I4} wszystkich implikantów
rozpatrywanej funkcji Z. Wyszukując również inne podzbiory A2-A5 zbioru implikantów
{I1-I22}, otrzymano rezultaty zamieszczone w tabeli 3. Redukcja powtarzających się sekwentów została przeprowadzone w sposób automatyczny w systemie wnioskowania
GENTZEN. Sekwenty elementarne opisujące rozpatrywane implikanty funkcji logicznej Z
zostały powiązane z implikantami I={I1, I2, …, I21, I22}, a następnie pogrupowane zgodnie
z podzbiorami A1-A5.

Redukcja binarnych tablic decyzyjnych z wykorzystaniem automatycznego wnioskowania
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Tabela 2. Sekwenty pokrywające implikanty funkcji Z
Grupa
A1 =
{I1, I2, I3, I4}

A2 =
{I1, I2, I5, I6, I7, I8, I9, I10}
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A3=
{I5, I6, I11, I12, I13, I14, I15}

A4=
{I2, I7, I9, I10, I16, I17, I18,
I19, I20}

A5=
{I2, I7, I16, I17, I18}

Implikanty w postaci sekwentów
x1,/x4|-A1;
/x4,x6|-A1;
/x2,/x4,/x7|-A1;
/x4,x5,/x7|-A1;
x1,/x4|-A2;
/x4,x6|-A2;
x1,/x5|-A2;
/x2,/x5|-A2;
/x5,x6|-A2;
x1,x7|-A2;
/x5,x7|-A2;
x6,x7|-A2;
x1,/x5|-A3;
/x2,/x5|-A3;
x4,/x5|-A3;
x1,/x6|-A3;
/x2,x4,/x6|-A3;
/x2,/x6,/x7|-A3;
x4,/x6,/x7|-A3;
/x1,x6|-A4;
x2,x6|-A4;
x3,x6|-A4;
/x4,x6|-A4;
/x5,x6|-A4;
x2,x3,x7|-A4;
x2,/x4,x7|-A4;
/x5,x7|-A4;
x6,x7|-A4;
x1,x3|-A5;
/x2,x3,/x7|-A5;
x1,/x4|-A5;
/x2,/x4,/x7|-A5;
x1,/x5|-A5;
/x2,/x5|-A5;
x1,/x6|-A5;
/x2,/x6,/x7|-A5;

Symbole implikantów
I1
I2
I3
I4
I1
I2
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I5
I6
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I2
I7
I19
I20
I9
I10
I21
I22
I1
I3
I5
I6
I12
I14

Metoda może być wykorzystywana do oceny jakości wyników redukcji tablic decyzyjnych
wykonywanych manualnie lub komputerowo, poprzez sterowany przegląd akceptowalnych,
alternatywnych wariantów.

6. Wyznaczanie najkorzystniejszego podzbioru implikantów
Wybranie najkorzystniejszego, minimalnego podzbioru implikantów spośród wszystkich
rozpatrywanych implikantów selekcjonowanych z nadmiarowego zbioru polega na wyszukaniu transwersali podzbiorów A1={I1, I2, I3, I4}, …, A5={I1, I3, I5, I6, I12, I14, I21, I22},
spełniającej równocześnie inne dodatkowe kryteria.
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Tabela 4. Sekwent wyznaczający tranwersale pokrycia
Z |- I1*I2*I3*I4, I1*I2*I5*I6*I7*I8*I9*I10, I5*I6*I11*I12*I13*I14*I15,
I16*I17*I18*I2*I7*I19*I20*I9*I10, I21*I22*I1*I3*I5*I6*I12*I14;

Wyznaczając minimalne transwersale podzbiorów A1-A5, posłużono się sekwentem,
zamieszczonym w tabeli 4. Poprzez redukcję tego sekwentu, a tym samym po wyszukaniu
wszystkich minimalnych pokryć funkcji Z implikantami ze zbioru I, otrzymano aż 208 pojedynczych sekwentów (Tabela 5).
Wyznaczone minimalne symboliczne reprezentacje funkcji Z zawierają po 2, 3 lub nawet 4 implikanty. Uzyskane komputerowo rezultaty minimalizacji funkcji zamieszczono
zgodnie z kolejnością ich otrzymywania. Po podstawieniu za symbole implikantów odpowiadających im formuł logicznych (tabela 3) bez zbędnych przekształceń wprost uzyskuje
się postać dysjunkcyjno-koniunkcyjną. Wyliczone jako pierwsze dwie symboliczne reprezentacje funkcji Z zamieszczono w tabeli 6.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Tabela 5. Akceptowalne wyniki pokrycia funkcji implikantami
|-I1, I16, I5; |-I1, I17, I5; |-I1, I18, I5; |-I1, I5, I7; |-I1, I19, I5; |-I1, I20, I5; |-I1, I5, I9;
I10, I5; |-I1, I16, I6; |-I1, I17, I6; ………….. |-I10,I15,I22,I4;

|-I1,

Tabela 6. Dwa pierwsze wyniki minimalizacji funkcji logicznej Z
|-I1,I16,I5;
|-I1,I17,I5;

Z = x1*/x4 + /x1*x6 + x1*/x5
Z = x1*/x4 + x2*x6+ x1*/x5

7. Wyniki eksperymentów
Najkorzystniejsze wyniki minimalizacji ze względu na liczbę implikantów oraz zmiennych zamieszczono w tabeli 7. Biorąc pod uwagę minimalną liczbę implikantów wyznaczono cztery minimalne postacie funkcji logicznej Z. Następnie jako dodatkowe kryterium
przyjęto liczbę różnych literałów wchodzących do wyrażeń logicznych eksponując symboliczną postać funkcji w62: Z = f(x1 ,x4 ,x6) wykorzystującą tylko trzy z pośród siedmiu
zmiennych. Metodą symboliczną eliminuje się więc zbyteczne (pozorne) argumenty funkcji.
Pełne drzewo dowodu zawiera 208 liści. Warto zauważyć, że pierwsze akceptowalne
rozwiązanie (trzy implikanty) skojarzone z liściem w1 uzyskano już po ośmiu krokach
wnioskowania. Wszystkie korzystne rozwiązania ze względu na minimalną liczbę implikantów równą dwa, które są zamieszczone w tabeli 7 przypisane są stosunkowo wcześnie liściom o numerach: w57, w58, w62 i w67. Jedno z najgorszych rozwiązań uzyskano w
ostatnim 208 liściu drzewa dowodu.
Tabela 7. Najkorzystniejsze wyniki minimalizacji funkcji Z
(w57)
(w58)
(w62)
(w67)

|-I2,I5;
|-I2,I6;
|- I2,I12;
|- I2,I14;

Z = /x4*x6 + x1*/x5
Z = /x4*x6 + /x2*/x5
Z = /x4*x6 + x1*/x6
Z = /x4*x6 + /x2*/x6*/x7

Redukcja binarnych tablic decyzyjnych z wykorzystaniem automatycznego wnioskowania
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Korzystne rozwiązanie w57 jest całkowicie zgodne z wynikiem minimalizacji przeprowadzonej w książce [4]. Identyczny wynik uzyskano minimalizując funkcję Z
z wykorzystaniem programu ESPRESSO. Najlepszym rozwiązaniem zarówno ze względu
na
najmniejszą
liczbę
implikantów,
jak
i
liczbę
literałów
jest
jednak formuła w62: Z = f (x1 ,x4 ,x6) = /x4*x6 + x1*/x6.
Podatność algorytmu na heurystykę związaną z porządkiem formuł w sekwencie sprawdzono porządkując podzbiory A1-A5 zgodnie z ich mocą. Umowną podstawą oceny jest
numer liścia, w którym uzyskano ten sam wynik, co stosując program ESPRESSO.
Tabela 8. Podatność algorytmu na heurystykę
Porządek
Przypadkowy
Niemalejący
Nierosnący

Liczba węzłów drzewa
2519
2520
1954

Pozycja
w drzewie
302
161
706

Pozycja na liście rozw.
57
57
85

Czas uzyskania
|-I2,I5
0,654s
0,375s
1,437s
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8. Podsumowanie i wnioski
Na podstawie konkretnego sposobu redukcji binarnej tablicy decyzyjnej, pokazano użyteczność pełniejszego zintegrowania metod syntezy logicznej z formalnymi metodami automatycznego wnioskowania metodą Gentzena. Mimo wyraźnej przydatności obliczeń
symbolicznych w procesie minimalizacji funkcji logicznych bezsensowne jest konkurowanie w tym obszarze z uznanym na świecie heurystycznym programem ESPRESSO, jednak
jak pokazano, nie zawsze dającym najlepszy wynik. Zaletą proponowanej procedury jest
możliwość otrzymania pełnego zbioru akceptowalnych rezultatów wraz z ich komputerowym dowodem poprawności w logice sekwentów.
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Abstract:
This paper follows in the study of the building of children' social interaction with parents using the capability approach. Parents' role in child well being is well documented by evolutionary psychology and psychoanalysis, here we will try to put in relation and to come to a
measure of different factors that can affect its development. We propose a fuzzy expert system
to measure this capability both at a theoretical and empirical level. The applied part of the
paper use a data set based on a matched data source of ISTAT (Italian National Statistical
Office 2008) multipurpose survey on family and on children condition in Italy to recover information on children’s education, the socio-demographic structure of their families, child
care provided by relatives and parents according to the type of activities in which the children
are involved, and Bank of Italy Survey on household income and wealth year 2008 (SHIW08)
to control how family income may enter in the final evaluation This is one step of a more
complex system allowing for a richer set of indicators and of dimension of child well being as
well as for their interaction. This paper is included in an international project "Measuring Interaction between Quality of Life, Children Well-Being, Work And Public Policies" supported
by Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Keywords:
well being, parents interaction with child, fuzzy expert system, Sen capability approach

1. Introduction
This paper aims at analysing the building of social interaction, as a relevant dimension
in the description and conceptualisation of child well being by using Sen’s capability approach [1]. In this paper we deal with a special dimension of this capability, that of interaction
between parents and child, and with its measurement. The importance of parents’ role in
child well being construction is well documented by evolutionary psychology and psychoanalysis, and it is an important element of social interaction, a capability that has been considered as relevant in the list endorsed in [2] to measure child’s well being in Italy. However
the interaction between parents and children can take place in different ways (playing, doing
different activities, caring, talking with teachers about child’s education progress…), in order to analyse the complexity of these relationship in [3] the idea proposed in [2] of using
and built a fuzzy expert system to analyze the interaction between father and child has been
developed. Here we extend the application of this model to the interaction between mother
and child (Section 2) and apply it to a wider sample of households to analyse parents’ interaction with children in households where both parents are present. Differently from [3]
where we dealt only with one-child families and we use ISTAT 1998 data, in this paper we
use a data set that matches two different sources of data ISTAT (Italian National Statistical
Metody Informatyki Stosowanej, nr 3/2010 (24), s. 13-25
Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, Komisja Informatyki
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Office 2008) multipurpose survey on family and on children condition in Italy to recover
information on children’s education, the socio-demographic structure of their families, child
care provided by relatives and parents according to the type of activities in which the children are involved and the Bank of Italy Survey on household income and wealth year 2008
(SHIW08) to have information about household’s income. Results on the outcome of this
model and comparisons between father’s and mother’s interaction with child are then analysed in Section 3 and 4. This analysis shows how parents’ interactions with their child combine to determine child’s well being and allows one to detect cases of poor interaction with
both parents. Moreover the availability in the matched data set (BFSS08) of information on
household’s income allows us to analyse the relation between parents’ interaction with the
child and family income. On one hand a higher income can provide higher possibilities for
the child to participate to some paid activities with their parents (like attending shows) or to
attend paid activities that allows interaction with other (like paid courses), on the other hand
a higher income can be related to parents’ employment positions that are highly time intensive and that therefore reduce time availability for interaction with children. Father’s interaction with child results significantly lower than mother’s. An interesting issue that we will
pursue in the future is to try and apply the model to new sources of microdata to analyse the
evolution over time of the outcome of the system.

2. Interaction between children and parents as a relevant dimension of
child well being in a capability approach
The importance of parents’ role in child well being construction is well documented by
evolutionary psychology and psychoanalysis, and it is an important element of social interaction, a capability that has been considered as relevant in the list endorsed in [2] to define
child well being in Italy. In this paper we aim at measuring it by using a data set based on a
ISTAT (Italian National Statistical Office) multipurpose survey on family and on children
condition in Italy. This data set provides information on children’s education, the sociodemographic structure of their families, child care provided by relatives and parents according to the type of activities in which the children are involved. However this data set does
not provide information on a factor that can affect child well being: household family income, a dimension that can interact with characteristics that affect the availability of time and
of means to develop (or constrain) the interaction. In order to measure child well being in
Italy with special reference to the capability of interaction with parents we have then used a
data set obtained by matching two different sources of data: Istat Families and social subjects (2008) and Bank of Italy Survey on Income and Wealth (2008) by using propensity
score. The matched data set (BFSS08) allows us to have information on the socioeconomic
characteristics of the families (from SHIW08) together with variables to proxy functionings
of social interaction capability (BFSS08).
Using descriptive data analysis, we can see that mothers are more often involved with
their children in playing activities, and are more often involved in playing with female children.
We can observe even, for each child, the type of activities they do with their parents and
how often. Mothers interact with their children in different activities and, apart from going
to sport events, they are more likely to interact more in these activities with their children.
Fathers’ involvement in activities with their children is greater (though not more than
mothers’) in more passive types of activities like watching tv and video and lower in more
active types (like reading and storytelling, or singing, dancing and playing music). The gap
between parents’ involvement is lower in activities that probably both parents do together
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with their children, like watching tv and video, going to the park and going to watch movies.
Probably this is due to the fact that those types of activities are often organized and socialized by both parents. Better educated mothers are more often than average involved in activities like reading stories, going to a park or to watching movies. Fathers with elementary
level of education are more involved in watching tv with their children and listening to music and less in other types of activities.
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3. A Fuzzy expert system to model interaction between children and their
parents
The issue that we will try to measure in this paper is intrinsically complex, problematic
and subject to interpretation. The interaction between children and parents is made of different dimensions: from playing together to activities like watching movies or being present in
the daily life. The evaluation of these activities are described in an imprecise way. Conventional mathematics enables processing of precise information. Because of this, the efficiency
of many classical decision-making methods was considerably limited all the more, as in
some systems imprecise information is the only accessible one. Following the attempt
expressed in [2] we have therefore used the domain of mathematics dealing with imprecise
information: Fuzzy Set Theory. This theory, in connection with conventional mathematics,
enables the processing and use of any information [4]. Fuzzy set theory has been already
used to measure functionings [5-6]. However the idea followed is different from the one
developed in this paper. They use data to build the slopes of fuzzy variables membership
functions and then they aggregate them using different averages. We do not use data, but
only experts’ opinions to build a picture of interactions between several items involved. The
power of Fuzzy Expert Systems comes from the ability to describe linguistically a particular
phenomenon or process, and then to represent that description with a small number of very
flexible rules. In a Fuzzy Expert System, the knowledge is contained both in its rules and in
fuzzy sets, which hold general description of the properties of the phenomenon under consideration. A Fuzzy Expert System (FES) utilizes fuzzy sets and fuzzy logic to overcome some of the problems that occur when the data provided by the user are vague or incomplete.
One of the major differences between a FES and another Expert System is that the first can
infer multiple conclusions. In fact it provides all possible solutions whose truth is above a
certain threshold, and the user or the application program can then choose the appropriate
solution depending on the particular situation. This fact adds flexibility to the system and
makes it more powerful. FES use fuzzy data, fuzzy rules, and fuzzy inference, in addition to
the standard ones implemented in the ordinary Expert Systems. Functionally a fuzzy system
can be described as a function approximator. More specifically it aims at performing an
approximate implementation of an unknown mapping f : A ⊆ R n → R m where A is a compact of R n .
By means of variable knowledge relevant to the unknown mapping, it is possible to
prove that that fuzzy systems are dense in the space of continuous functions on a compact
domain and so can approximate arbitrarily well any continuous function on a compact domain [7],[8]. The following are the main phases of a FES design [9],[4]:
— identification of the problem and choice of the type of FES which best suits the problem
requirement. A modular system can be designed. It consists of several fuzzy modules
linked together. A modular approach may greatly simplify the design of the whole system, dramatically reducing its complexity and making it more comprehensible;
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— definition of input and output variables, their linguistic attributes (fuzzy values) and their membership function (fuzzification of input and output);
— definition of the set of heuristic fuzzy rules. (IF-THEN rules);
— choice of the fuzzy inference method (selection of aggregation operators for precondition and conclusion);
— translation of the fuzzy output in a crisp value (defuzzification methods);
— test of the fuzzy system prototype, drawing of the goal function between input and output fuzzy variables, change of membership functions and fuzzy rules if necessary, tuning of the fuzzy system, validation of results.
In this section we will try to apply the logical system of indicators looking at useful data
and by proposing a fuzzy set scheme to measure them. The source of data described in Section 1 is going to affect the systems developed in this paper, however our aim is to develop
in a further step of analysis a larger system with more indicators than the ones currently
available that can be collected in a further step of this research directly or by making use of
different sources of data.
In this paper we propose a system to measure interaction between parents and child by
extending the application in [3] by applying the system to the interaction of both parents
with their children and by analysing the outcome with reference to the observed characteristics of parents and area where the family lives (Section 3 and 4).
The systems we propose are two: one for mother and one for father. The systems are the
same. Here we present "mother system". The systems have: 16 input variables, 7 intermediate variables, 1 output variable, 8 rule blocks, 155 rules, 82 membership functions. The
variables are so identified:
Input variable:
1) degree_mother=Mother’s level of education
2) G1_mother=She reads tales
3) G2_mother=She invents tales
4) G3_mother=Shewatches television with the child
5) G4_mother=She watches videocassettes with the child
6) G5_mother= She goes to the cinema with the child
7) G6_mother= She goes to sport shows with the child
8) G7_mother= She hears music with the child
9) G8_mother= She goes to the park with the child
10) G9_mother= She sings, dances, plays with the child
11) Homework_mother=Mother's assistance in doing homework
12) KindOfGame_mothe=Kind of games they do together
13) Teach_mother=Relations with teachers
14) Tpaid_mother=Mother’s working hours
15) Tplay_mother=Mother’s play frequency with the child
16) Tunpaid_mother=Mother’s housework's hours
Intermediate variable:
1) Mavailability=Availability evaluation
2) Meducation=Education evaluation
3) ME ntAct=Entertainment activities evaluation
4) Mtime=Mother availability
5) Mplay=Favourite game evaluation
6) Mgame=Game frequency evaluation
7) Mschool=Time for school activities availability
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Figure 1. Interaction with mother: a fuzzy representation

Some variables are described in a categorical way and other by a typical fuzzy input with a different number of granules described by fuzzy numbers with linear memberships. The
categorical variables are used when the fuzzification is not useful. For example, a variable
like “KindOfGame_mother” has this structure:
Table 1. Term Name "KindOfGame”
fg1=They play with videogames/computers
fg2=They play with building toys/puzzles
fg3=They play with table games
fg4=They play with rule games
fg5=They play with movement plays
fg6=They build or repair objects
fg7=They draw/paint
fg8=They play making housework
fg9=They play with different toys

It assumes only discrete integer values, these values are equivalent to linguistic terms
and each term can accept the membership degree 1 or 0 (true or false) only. When this type
of variable enters the fuzzy system, the experts give a linguistic judgement to every term,
like the judgements expressed here:
IF: KindOfGame
fg1=They play with videogames/computers
fg9=They play with different toys
fg3=They play with table games
fg4=They play with rule games
fg6=They build or repair objects
fg8=They play making housework
fg2=They play with building toys/puzzles
fg5=They play with movement plays
fg7=They draw/paint

THEN: game
low
low
medium
medium
medium
medium
high
high
high
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A judgement has also been given with regards to the type of activities mother and child
do together as in Table 2.
Table 2. Type of activities and experts’ assessment
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G1: He reads tales (high)
G2: story telling (high)
G3: watching tv (low)
G4: watching videotapes (low)
G5: go to the movies (medium)
G6: go to sport shows (medium)
G7: listen to music (high)
G8: go to a park (high)
G9: sing, dance and play together (high)

The two input variables can be fuzzified to provide the intermediate variable ‘play’ that
gives a measure of the quality of playing and entertainment activities that mother and child
do together. We have inserted in the model as intermediate variable “mother’s education”. A
higher level of education in this model leads to a higher level of interaction under the hypothesis that a more educated parent can have more ability in engaging in certain activities or
game with the child (like home-working, story telling or reading tales). We assume that,
taking home-working into account, a more educated mother is more productive in this activity. Taking the activity of listening to music, we assume that a more educated parent can
have a wider musical knowledge and can transmit it to the child doing this activity together.
An example of a typical fuzzy input is "Tpaid_mother". It provides, for difference, mother's presence. The description of this fuzzy input is in Table 3.
Table 3. The description of "Tpaid_mother" fuzzy input
Term Name
Low
Medium
High

Shape/Par.
Linear
Linear
Linear

Definition Points (x, y)
(30, 1)
(38, 0)
(41, 0)
(30, 0)
(38, 1)
(41, 0)
(30, 0)
(39, 0)
(41, 1)

The intermediate variable ‘F/Mtime’ in Table 4 has to do with time mother or father
spent with their child: how often does the mother play with his child (input variable
Tplay_mother), the time that he devotes to care and housework inside the family (input variable Tunpaid_mother) (the assumption is that a higher number of hours in these activities
increases the value of interaction) and his paid working hours (input variable Tpaid, a higher
number of hours of work reduces the time available to play and interact with the child and it
is considered as an indirect indicator of mother’s availability) and this is the rule block that
we have fixed with experts’ suggestions:
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Table 4. Tpaid_mother variable: its influence in Mtime rule block
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tpaid
Low
Low
Medium v High
Medium
Medium
High
High
Low v Medium
Low
Low
Medium
Medium
High
High
Low
Low
Medium
Medium
high

Tplay
Everyday
Everyday
Everyday
Everyday
Everyday
Everyday v Sometimes
Everyday
Sometimes
Sometimes
Sometimes
Sometimes v Never
Sometimes
Sometimes v Never
Sometimes v Never
Never
Never
Never
Never
Never

Tunpaid
Low
Medium v High
Low
Medium
High
Medium
High
Low
Medium
High
Medium
High
Low
High
Low v Medium
High
Low
High
Medium

Ftime
Medium high
High
Medium low
Medium high
High
Medium low
Medium high
Medium low
Medium high
High
Medium low
Medium high
Low
Medium low
Medium low
Medium high
Low
Medium low
Low

The same system (with the same rules and variables) has then been replicated in order to
compute father’s interaction with children on a wider sample of children (aged 3-13 and
living in households where both parents are present whereas in [3] only one childhouseholds where selected) and on a different data set (here we use the matched BFSS08
data, in AFM 2006 we used a subsample of BFSS98 data). Results on both Fuzzy expert
systems are presented and commented in the following sections.

3. Results
The source of data, we have used for the implementation of the system, contains information regarding 2,031 (1,011 girls and 1,020 boys) children aged from 3 to 13 living in
households where both parents are present. The system produces very sensible results consistent with experts’ evaluation of the records involved in the analysis.
In Table 5 we have listed all the variables, the intermediate variables defuzzified and in
the last column the final output regarding the worst 20 cases in terms of mother interaction
with the child, while in Table 6 we have listed the best cases with respect to mother’s interaction The evaluation of the intermediate variables is very useful to understand how the
different components affect the final result. The worst cases in terms of mother’s interaction
are characterized by low levels of mother education, low frequency of interaction in games
between mother and children (the opposite holds for the best cases).
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Table 5a. The worst 20 cases in terms of mother’s interaction: input data

Table 5b. The worst 20 cases in terms of mother’s interaction: output whit intermediate results

Sen's Capability and Functionings: A fuzzy system to evaluate how parents interact…

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Table 6a. The best 20 cases in terms of mother’s interaction: input data

Table 6b. The best 20 cases in terms of mother’s interaction: output whit intermediate results
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Table 7. Worst cases in terms of children interaction with their fathers and mothers

We have then focused our attention on the worst cases in terms of both outcomes in terms of father and mother interaction. Table 7 allows one to detect the intermediate variables
that contribute to the worst results in terms of interaction between both parents and children.
There are 6 children who show a value of the output of the system below 0.20. The worst
cases in terms of father and mother interaction with children score rather badly in terms of
time devoted by fathers to school activities (meeting teachers, home working), in terms of
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their time availability that is reflected in a very low score on their game activities with the
child and in terms of mothers’ education and playing activities with their children. Five cases out of 6 show the minimum level of fathers’ education and 3 out of 6 show the minimum
mothers’ level of education. By analysing the characteristics of fathers and mothers of these
children we can find that 5 of them live in the South of Italy, in 5 cases out of 6 the mother
is housewife, while in 4 out of 6 the father is blue collar and he works more than 40 hours a
week.

4. Modelling the fuzzy output in its interaction with individual and environmental factors
In this Section we analyse the distribution of the output variables of the two fuzzy expert
system models and their interaction with other individual and environmental variables.
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Table 8. Descriptive Statistics on the output of the fuzzy system on parents’ interaction with their
children by area where the family lives
Area
North West
Nort East
Centre
South
Islands

Father
mean
0.41
0.39
0.41
0.41
0.42

S.D.
0.13
0.14
0.16
0.16
0.16

Mother
mean
0.61
0.58
0.63
0.58
0.55

S.D.
0.15
0.15
0.15
0.16
0.18

gap f-m
-0.20
-0.18
-0.17
-0.18
-0.18

Obs.
420
361
359
595
296

The gap between mother and father interaction is higher in the North West regions of
Italy and lower in the Centre. In every area the crisp value for parents’ interaction is higher
for mothers (it ranges from 0.55 in the Islands to 0.63 in the Centre of Italy, whereas the
value of father’s interaction reaches its lowest value in the North East, 0.39, and its highest
value in the Islands, 0.42). The descriptive analysis on father and mother’s interaction with
their child by type of profession shows that the worst value for father’s interaction is to be
found amongst fathers who have a contract of collaborators (collaborazione coordinata e
continuativa). A closer view to these eight cases shows a higher average number of hours of
work and a relatively low level of education. Mothers in this type of position have the highest level of interaction with their child amongst the professional groups analysed, their
level of weekly hours of work is on average lower and they are characterized by a higher
level of education. One should notice that this group of workers is relatively underrepresented in the data set and their lower presence amongst parents can be also connected to their
lower mean number of children linked to their high work instability and their reduced access
to benefits as far as parenthood is concerned. Further analysis on more recent data could add
more insights on the differences found according to parents’ employment condition.
Mothers who are manager have been found to have a relatively high value for the interaction
with child (almost 20 percentage points more than fathers in the same job position) a higher
value on average than can be found amongst mothers who are housewives. Amongst employed men, those in white-collar and teacher position show the highest value for interaction
with child.
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Table 9. Descriptive Statistics on the output of the fuzzy system on parents’ interaction with their
children by parents’ employment position
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Area
blue-collar
white-collar
manager
Self-employed
Collab.
retired
unemployed
housewife

Father's interaction
mean
S.D.
0.40
0.15
0.44
0.14
0.41
0.13
0.39
0.14
0.29
0.18
0.47
0.19
0.46
0.15

Obs.
699
492
199
496
8
31
104

Mother's interaction
mean
S.D.
0.58
0.15
0.60
0.15
0.64
0.15
0.58
0.18
0.72
0.14
0.63
0.11
0.55
0.19
0.59
0.15

Obs.
251
502
62
147
12
16
40
1000

By controlling for other individual and environmental variables, one can see that
mother’s interaction decreases in the South of Italy and as the child grows up, it increases
with father’s interaction. Father’s interaction with child increases if he’s unemployed or
white-collar. The higher father’s interaction with child that we can observe for white collar
employees (that include also teachers) is consistent with other empirical analysis on father’s
involvement and may be connected (considering also the rules applied in the design of the
model) to a lower probability that he’s involved in long working hours. Mother’s interaction
positively affects father’s interaction with the child. The positive and significant interaction
term in the other parent’s interaction suggests a complementarity between parents in the
interaction with the child and/or the sharing of a parenthood model requiring both parents’
involvement in the child’s growth.

5. Conclusions
This paper explores the possibility of using a fuzzy expert system to measure interaction
between parents and child in Italy, an important dimension of children’s well being according to the capability approach. The definition that we have given of interaction is related to
parent’s level of education, time availability, and with how often they play with the child
and with the types of games and activities they do together. The data used allows us to recover information on variables that can be considered as functionings of the capability of
interaction and of relevant factors affecting the development of this capability.The outcome
of the model assigns at the end a crisp value to interaction between parent’s that has been
analysed by child’s age, area where the family lives and parents’ job position. First descriptive results on this value is shown in this paper. The scheme that we have constructed allows
us to carry out simulations of different theoretical views on the building of children’s capabilities, as well as simulations on how children living in different areas or having different
household structures have different well being and different functionings, by entering in the
same fuzzy set scheme values for functionings referring to children from different areas or
different household types currently available. Another further development of this application we are currently working with, is to include other dimensions of social interaction.
This paper is one of the results obtained by an international project financiated by Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. In this project are present one Italian unit, two Spanish units, one Portuguese Unit and one Polisch unit.
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Mikroprogramowany układ sterujący z współdzieleniem
kodów oraz rozszerzonym formatem mikroinstrukcji
Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Elektroniki
Abstract:
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The paper presents a synthesis method of compositional microprogram control unit with the
code sharing. The method is addressed to FPGA devices with embedded memory blocks. In
the proposed method the combinational part of microprogram control unit is implemented
with LUT tables and the control memory is implemented with embedded memory blocks. The
size of combinational part of the control unit is reduced in comparison to the base structure
by introduction of the classes of pseudoquivalent operational linear chains. The article contains an example of the application and the results of synthesis in Xilinx ISE.
Keywords:
microprogram control unit, code sharing, operational linear chain, LUT table, embedded
memory block

1. Wprowadzenie
Układ sterujący (US) występuje praktycznie w każdym systemie cyfrowym. Jego zadaniem jest koordynowanie pracy pozostałych elementów systemu [18]. Dobór właściwego
modelu układu sterującego zależy dużym stopniu od typu algorytmu sterowania [4].
W przypadku sieci działań, w których liczba wierzchołków operacyjnych jest co najmniej
dwa razy większa od liczby wierzchołków warunkowych obok dobrze znanych rozwiązań w
logice szytej, bardziej korzystne może być zastosowanie układu mikroprogramowanego.
Modele mikroprogramowane kojarzą się przede wszystkim z systemami komputerowymi
jednak mogą one z powodzeniem zostać użyte do realizacji układu sterującego w dowolnym
systemie cyfrowym.
Obecnie systemy cyfrowe bardzo często realizuje się przy użyciu układów programowalnych takich jak FPGA czy CPLD. W przypadku tych układów nadal aktualnym problemem jest redukcja zasobów sprzętowych potrzebnych do realizacji m. in. jednostek sterujących [16, 13,14, 20]. Zmniejszenie powierzchni układu pozwala zredukować koszt systemu,
liczbę układów, zużycie energii i inne [17].
Układy FPGA składają się z regularnej matrycy konfigurowalnych bloków CLB, które
zawierają tablice LUT o ograniczonej liczbie wejść (zazwyczaj mniej niż 6). Ograniczona
liczba wejść powoduje potrzebę, dekompozycji funkcjonalnej implementowanych funkcji
[19] i może prowadzić do wolnych wielopoziomowych struktur. Liczba poziomów może
zostać zredukowana przez zastąpienie wielu połączonych ze sobą bloków CLB jednym osadzonym blokiem pamięci (Embedded Memory Block - EMB) [6]. Podejście to może zostać
wykorzystane przy projektowaniu mikroprogramowanych układów sterujących [4].
Istotnym aspektem przy projektowaniu układów wykorzystujących automaty skończone
jest wykorzystanie odpowiedniego kodowania stanów, które może w znacznym stopniu
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wpłynąć na rozmiar układu [17, 5, 8, 11]. W przypadku układów mikroprogramowanych
możliwość wyboru dowolnego kodowania daje m. in. struktura z współdzieleniem kodów.

2. Sieć działań
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Jednym ze sposobów reprezentacji algorytmu sterowania jest sieć działań (ang. Graph
Scheme of Algorithm – GSA). Przykładową sieć działań przedstawiono na Rys. 1.

Rysunek 1. Sieć działań
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Sieć działań składa się ze zbioru wierzchołków B= b0,bE∈E1∪E2 oraz zbioru krawędzi
E. Wierzchołek b0 jest wierzchołkiem początkowym, bE jest wierzchołkiem końcowym, E1
jest zbiorem wierzchołków operacyjnych, E2 jest zbiorem wierzchołków warunkowych.
Wierzchołek operacyjny bq∈E1 zawiera mikroinstrukcję Y(bq)⊆Y będącą kolekcją mikrooperacji ze zbioru Y={y1,…, yN}. Wierzchołek warunkowy bq∈E2 reprezentuje jeden
z elementów xe∈X ze zbioru warunków X={x1,…,xL}.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Sekwencję kolejnych wierzchołków operacyjnych bg1,…,bgFg-1 (i=1,…,Fg), w której
dla każdej pary wierzchołów istnieje łuk bgi, bgi+1∈E, nazywa się łańcuchem wierzchołków
operacyjnych (Operational Linear Chain – OLC).
Niech C ={α1,…, αG} będzie zbiorem łańcuchów wierzchołków operacyjnych w sieci
działań.
Dwa łańcuchy nazywa się pseudorównoważnymi (pseudoequivalent OLC – POLC) jeżeli ich wyjścia są połączone z wejściem tego samego wierzchołka. Niech ΠC={B1,…,BI}
będzie podziałem zbioru C na klasy POLC, gdzie Bi∈ΠC, jeżeli wyjście łańcucha OLC nie
jest połączone z wierzchołkiem końcowym sieci działań.
Sieć działań nazywa się liniową, gdy liczba wierzchołków operacyjnych jest co najmniej
dwa razy większa niż liczba łańcuchów operacyjnych.

3. Mikroprogramowany układ sterujący z współdzieleniem kodów
W mikroprogramowanym układzie sterującym z współdzieleniem kodów adresowanie
pamięci jest realizowane za pomocą rejestru oraz licznika. Rejestr przechowuje starszą
część adresu mikroinstrukcji, która jest kodem łańcucha OLC. Licznik generuje młodszą
część adresu mikroinstrukcji będącą adresem wierzchołka w ramach łańcucha OLC. Na rysunku 2 starsza część adresu została oznaczona jako τ, młodsza jako T.
Układ jest sterowany za pomocą sygnału y0. Jeżeli y0=1 licznik jest inkrementowany o
jeden, co odpowiada bezwarunkowemu przejściu do następnego wierzchołka w ramach łańcucha OLC. Jeżeli y0=0 zawartość licznika i rejestru jest określana przez blok kombinacyjny, co odpowiada warunkowemu przejściu między łańcuchami OLC. Adres mikroinstrukcji
dla wierzchołka bq można przedstawić jako

A(bq ) = K (α g ) * K (bq )

(1)

gdzie, K(αg) jest kodem łańcucha OLC, K(bq) jest kodem wierzchołka w ramach łańcucha OLC, a symbol ‘*’ jest operatorem konkatenacji. Nowy adres mikroinstrukcji jest wtedy
generowany w oparciu o bieżący stan układu oraz zewnętrzne zmienne warunkowe xi∈X.
Funkcje przejść układu kombinacyjnego można przedstawić następująco:
Φ = Φ(τ , X );
Ψ = Ψ (τ , X ).

(2)

Pamięć sterująca przechowuje mikroinstrukcje wystawiane przez układ do ścieżki danych. Schemat blokowy układu mikroprogramowalnego z współdzieleniem kodów przedstawiony został na rysunku 2.
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Rysunek 2. Struktura mikroprogramowanego układu sterującego z współdzieleniem kodów

Zaadresowanie M mikroinstrukcji wymaga adresu o długości R = log2 M  bitów. W
układzie z współ-dzieleniem kodów adres składa się z dwóch części: kodu łańcucha OLC
oraz względnego adresu wierzchołka w łańcuchu. Długość kodu łańcucha OLC, wynosi
Rτ = log 2 G  bitów, gdzie G jest liczbą łańcuchów w sieci działań. Długość adresu wierzchołka zależy od liczby wierzchołków w najdłuższym łańcuchu OLC i wynosi RT = log 2 Q 
bitów, gdzie Q jest liczbą wierzchołków operacyjnych najdłuższego łańcucha Q =
max(F1,…,FG), Fg jest długością łańcucha αg.
Zastosowanie układu z współdzieleniem kodów ma sens gdy spełniony jest warunek:
R = Rτ + RT .

(3)

Spełnienie warunku (3) oznacza, że wprowadzenie adresowania z udziałem licznika i rejestru nie wpłynie na rozmiar pamięci sterującej – nie zwiększy się liczba linii adresowych.
W układzie z współdzieleniem kodów kody łańcuchów K(αg) nie zależą od kodów
wierzchołków operacyjnych. Możliwe jest zatem zastosowanie znanych metod kodowania
stanów [7,8,9,12,13,21].
W przypadku liniowych sieci działań model z współdzieleniem kodów zawsze pochłania
mniej zasobów sprzętowych w porównaniu z klasycznym automatem Moore’a [15].

4. Modyfikacja struktury z współdzieleniem kodów
Zmniejszenie części kombinacyjnej układu z współdzieleniem kodów jest możliwe
dzięki wprowadzeniu klas łańcuchów pseudorównoważnych. Liczba klas POLC w sieciach
działań o charakterze liniowym jest zawsze mniejsza od liczby łańcuchów. Oznacza to, że
funkcja przejść bazująca na klasach POLC składa się z mniejszej liczby przejść (krótsza
tablica przejść).
Kody klas POLC można uzyskać przez konwersję adresu mikroinstrukcji (τ) za pomocą
konwertera adresów [4]. Jednak blok ten jest układem kombinacyjnym i jego typowa realizacja w układach FPGA wymaga użycia bloków CLB. Innym rozwiązaniem, które nie wykorzystuje bloków CLB, jest umieszczenie kodów klas POLC w wolnym obszarze pamięci
sterującej układu mikroprogramowanego.
Osadzone bloki pamięci układach FPGA są konfigurowane w ograniczonym zakresie.
Na przykład w układach Xilinx Virtex II blok EMB może być skonfigurowany jako: 16K x
1 bit, 8K x 2 bity, 4K x 4bity, 2K x 9bitów, 1K x 18bitów, 512 x 36 bitów [22]. Ograniczo-
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ne możliwości doboru rozmiaru pamięci pociągają za sobą problemy z pełnym wykorzystaniem pamięci. Mikroprogram często nie zajmuje całej dostępnej pamięci i jej część pozostaje niewykorzystana. Ten wolny obszar pamięci może zostać użyty do przechowywania kodów klas POLC. Jeżeli wolna przestrzeń jest wystarczająca aby pomieścić kody POLC,
to zagospodarowanie wolnych obszarów w pamięci sterującej pozwala na zmniejszenie
liczby bloków CLB przy zachowaniu tej samej liczby bloków EMB.
Kody klas POLC można umieścić w pamięci sterującej na dwa sposoby. Jeżeli w pamięci pozostało więcej niż G wolnych komórek możliwe jest wstawienie dodatkowych mikroinstrukcji sterujących z kodami klas POLC. Jeżeli w słowie pamięci pozostało
RPOLC = log2 Π C  wolnych bitów, to możliwe jest rozszerzenie formatu mikroinstrukcji o pole
z kodem klasy POLC. W dalszej części artykułu rozważany będzie tylko drugi przypadek.
Na rysunku 3 została przedstawiona struktura CMCU z współdzieleniem kodów oraz
rozszerzonym formatem mikroinstrukcji. Blok kombinacyjny zmodyfikowanego układu
realizuje funkcję przejść:
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Φ = Φ( X , Z );
Ψ = Ψ ( X , Z ).

(4)

Przejścia warunkowe między łańcuchami OLC są wykonywane w oparciu o warunki
zewnętrzne (X) oraz kody klas POLC (Z). Działanie układu jest analogiczne jak w przypadku podstawowej struktury z współdzieleniem kodów.

Rysunek 3. Struktura układu mikroprogramowanego z rozszerzonym formatem mikroinstrukcji

Zmodyfikowany format mikroinstrukcji przedstawiono na rysunku 4b. W porównaniu
do podstawowego formatu (Rys. 4a) mikroinstrukcja została rozszerzona o pole FPOLC
składające się z RPOLC bitów.
a) y =1 mikrooperacje
0

b) y =0 mikrooperacje FPOLC
0

Rysunek 4. Podstawowy (a) i zmodyfikowany (b) format mikroinstrukcji

Proponowana metoda syntezy składa się z następujących kroków:
1. Utworzenie zbioru łańcuchów operacyjnych oraz jego podział na klasy POLC.
2. Zakodowania łańcuchów OLC, wierzchołków operacyjnych oraz klas POLC.
3. Przygotowanie zawartości pamięci sterującej.
4. Przygotowanie tabeli przejść.
5. Implementacja układu.
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5. Przykład
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W wyniku analizy sieci działań przedstawionej na rysunku 1 można utworzyć następujące zbiory ΠC={B1, B2, B3} gdzie B1={α1}, B2={α2, α3, α4}, B2={α5, α6, α7}, B4={α8},
α1=b1, b2, b3, α2=b4, b5, b6, b7, α3=b8, b9, α4=b10, b11, b12, b13, α5=b14, b15, b16,
α6=b17, …, b20, α8=b21, …, b23. Oznacza to, że Q=4, RT=2, T={T1, T2}, G=6, Rτ=3, τ={τ1,
τ2, τ3,},Ψ={D1, D2, D3}, Φ={D4, D5}. Ponieważ M=23, R=5 warunek (3) jest spełniony
i korzystne jest zastosowanie współdzielenia kodów.
Niech łańcuchy OLC zostaną zakodowane w następujący sposób K(α1) = 000, …,
K(α8) = 111, a poszczególne elementy łańcucha mają kody: 000 dla pierwszego, 001 dla
drugiego, 010 dla trzeciego itd. Niech klasy POLC będą zakodowane następująco K(B1)=00,
K(B2)=01, K(B2)=10.
Zawartość pamięci sterującej można otrzymać zamieniając każdy wierzchołek bq∈B na
zbiór Y(Bq) ∪ {y0}, a wierzchołek końcowy b21 na zbiór Y(Bq) ∪ {yE}. Na przykład wierzchołek b8 zawierać będzie zbiór Y(b8)={y1, y7}, natomiast odpowiadająca mu komórka pamięci o adresie A(b8)=01100 będzie zawierała mikroinstrukcję odpowiadającą sygnałom y0,
y1, y7. Z wierzchołkiem końcowym b21, będzie związany zbiór Y(b21)={y7, y8}, adres
A(b21)=11111 oraz mikroinstrukcja zawierająca sygnałom y7, y8, yE.

Rysunek 5. Adresy mikroinstrukcji dla sieci działań z rysunku 1

Przejścia pomiędzy łańcuchami OLC mogą zostać przedstawione następująco:

b3 → x1 x2 b4 ∨ x1 x2 b6 ∨ x1 x3b8 ∨ x1 x3b13 ;
b9 , b7 → x3 b10 ∨ x3 x4 b12 ∨ x3 x4 x5 b14 ∨ x3 x4 x5 b16 ;

(5)

b13 , b16 , b20 → x2 b17 ∨ x2 x3b21 ∨ x2 x3b23 .
Na podstawie przejść (5) wyjścia łańcuchów OLC można opisać za pomocą jednej linii.
Możliwa jest więc zamiana wyjść łańcuchów OLC na odpowiadające im klasy łańcuchów.
W wyniku zamiany otrzymujemy system:

B1 → x1 x2 b4 ∨ x1 x2 b6 ∨ x1 x3b8 ∨ x1 x3b13 ;
B2 → x3b10 ∨ x3 x4 b12 ∨ x3 x4 x5b14 ∨ x3 x4 x5b16

(6)

B3 → x2 b17 ∨ x2 x3b21 ∨ x2 x3b23 .
System (6) można przekształcić na tabelę przejść (Tab. 1). W kolumnach Ψh i Φh
umieszczono funkcje wejściowe, które przyjmują wartość ‘1’ w h-tej linii tabeli (h=1, …,
H). Poszczególne przejścia są wykonywane gdy prawdziwa jest koniunkcja zmiennych Xh
(h=1,…, H).
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Tabela 1. Tabela przejść
Bi
B1

B2

B3

K(Bi)
b
z1 z2 q
00 b4
b6
b8
b13
01 b10
b12
b14
b16
10 b17
b21
b23

A(bq)

Xh

00100 x1 x2
01010 x1 x2
01000 x1 x3
01111 x1 x3
x3
01100
01110 x3 x4
10000 x3 x4 x5
10010 x3 x4 x5
x2
10100
x
11000
2 x3
11010 x2 x3

Ψh

Φh

h

D3
D2
D2
D2D3
D2D3
D2D3
D1
D1
D1D3
D1D2
D1D2

–
D4
–
D4D5
D4
D4
–
D4
–
–
D4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Na podstawie tabeli przejść możliwe jest utworzenie systemów (4). Na przykład dla tabeli 1:
D1 = z1 z2 x3 x4 ∨ z1 z2 ;
D2 = z1 z2 x1 x2 ∨ z1 z2 x1 ∨ z1 z2 x3 ∨ z1 z 2 x3 x4 ∨ z1 z2 x2 ;
D3 = z1 z2 x1 x2 ∨ z1 z2 x3 ∨ z1 z 2 x3 x4 ∨ z1 z2 x2 ;
D4 = z1 z2 x1 x2 ∨ z1 z2 x1 x3 ∨ z1 z2 x3 ∨ z1 z 2 x3 x4 ∨

(7)

= z1 z2 x3 x4 x5 ∨ z1 z2 x2 x3 ;
D5 = z1 z2 x1 x3 ;
Składniki funkcji D1 odpowiadają linii 5, 6,7 w tabeli przejść, składniki funkcji D5 opowiadają linii 9 i 10 itd.
Implementacja jednostki sterującej polega na realizacji systemów (4) za pomocą tablic
LUT oraz implementacji pamięci sterującej z użyciem osadzonych bloków pamięci w układach FPGA. Implementację można przeprowadzić z użyciem ogólnie dostępnych pakietów
przemysłowych takich jak Xilinx ISE, Quartus II [2, 22].

6. Badania eksperymentalne
Badania eksperymentalne przeprowadzono syntezując modele testowych jednostek sterujących opisanych w języku VHDL. W badaniach wykorzystane zostały algorytmy sterujące z pracy [15]. Synteza została wykonana w oprogramowaniu Xilinx ISE 10.2 dla układu
FPGA Virtex II Pro (xc2vp30-5-ff896) oraz CPLD XC9500. Rezultaty badań przedstawiono
w tabeli 2.
Wyniki syntezy pokazują, ze proponowana metoda pozwala zredukować powierzchnię
układu sterującego o około 50% przy zachowaniu tej samej liczby przerzutników i bloków
EMB w porównaniu do podstawowej struktury jednostki sterującej z współdzieleniem kodów. W układach FPGA użycie mniejszej liczby bloków CLB wiąże się z uproszczeniem
sieci połączeń. W rezultacie poprawie ulegają też parametry czasowe. W przypadku badanych sieci działań czas cyklu uległ zmniejszeniu średnio o około 50% (kolumna TC). Podobne wyniki zostały uzyskane w przypadku układów CPLD, gdzie część kombinacyjna
układu jest implementowana za pomocą mikrokomórek PAL, a pamięć sterująca np.
z użyciem zewnętrznych układów PROM/RAM.
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Tabela 2. Wyniki syntezy testowych sieci działań
Plik

L

N

M

G

Q

mk01
mk02
mk03
mk04
mk05
mk06
mk07
mk08
mk09
mk10
mk11
mk12
mk13
mk14
mk15
mk16
mk17
mk18
mk19

10
10
7
9
10
8
11
7
7
13
8
11
6
8
8
6
9
6
6

7
7
8
8
9
11
8
7
7
11
8
8
7
7
10
10
7
11
7

86
90
49
57
55
59
71
50
57
93
49
72
38
54
69
72
73
52
47

14
15
11
14
13
14
17
12
13
21
13
19
9
15
15
12
15
13
12

15
10
8
10
9
7
8
9
9
7
6
7
6
6
8
11
8
8
6

SF
39
41
20
30
36
22
38
22
27
62
29
54
14
26
27
18
24
20
16

FPGA
U1
U2
TC SF TC
5,11 15 2,62
5,37 15 2,13
3,46
8 2,15
5,84 12 2,12
5,82 11 2,11
5,14 13 2,08
4,32 18 2,12
6,05 11 2,15
4,35 12 2,15
13,7 23 2,15
3,81
9 2,13
12,6 19 2,11
3,92
6 2,13
4,50 11 2,12
3,77 12 2,13
4,36
8 2,15
4,45 16 2,11
4,44 10 3,77
4,46
7 2,15

CPLD
U1 U2
SC
SC
208 120
216 119
138
84
177 108
239 124
178 158
357 153
136 107
146 128
383 211
185 102
386 174
125
63
179 104
250 114
166
86
223 123
165 126
122
89

L – liczba zmiennych warunkowych, N – długość mikrooperacji, M-liczba łańcuchów operacyjnych, G – liczba łańcuchów, Q – liczba wierzchołków najdłuższego łańcucha w sieci, SF – liczba elementów slice, SC – liczba elementów AND2,
AND3, INV, OR2, OR3, XOR2 w mikrokomórce PAL, TC – czas cyklu w nanosekundach.

7. Podsumowanie
Osadzone bloki pamięci w układach mikroprogramowanych mogą być konfigurowane
w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że w wielu przypadkach część pamięci sterującej
pozostaje niewykorzystana. Zaproponowana przez autorów metoda syntezy pozwala wykorzystać niezagospodarowane obszary pamięci do redukcji części kombinacyjnej mikroprogramowanej jednostki sterującej. Rozwiązanie opiera się na umieszczeniu w pamięci sterującej kodów klas łańcuchów pseudorównoważnych, dzięki czemu możliwe jest uproszczenie tabeli przejść układu.
Przeprowadzone eksperymenty dowodzą, że zaproponowana przez autorów metoda pozwala zredukować zasoby sprzętowe potrzebne do implementacji układu mikroprogramowanego z współdzieleniem kodów w przypadku liniowych sieci działań.
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Zwiększenie zbieżności iteracyjnego algorytmu obliczania
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Abstract:
A novel algorithm for calculating the transitive closure of a multiple conjunct relation (union
of single conjunct relations) is presented. It is based on both non-iterative and iterative techniques. Non-iterative techniques are to calculate transitive closure for particular subsets
while iterative techniques are to produce final result - the transitive closure for whole space
being the union of the range and the domain of an input relation. The advantage of the algorithm is its larger scope of applicability in comparison with known iterative and non-iterative
techniques. The algorithm is implemented by means of the Omega Library and applied to NAS
and UTDSP benchmarks. Experimental results demonstrate the algorithm effectiveness.
Keywords:
tuple relation, transitive closure of dependence relation, parallelization

1. Wprowadzenie
Analiza zagadnień dotyczących grafów sparametryzowanych, czyli takich, których liczbę węzłów określa się wyrażeniem zawierającym parametry (zmienne symboliczne) jest aktualnym, ale dość mało zbadanym zagadnieniem teorii grafów. Graf sparametryzowany G
składa się ze sparametryzowanego zbioru V(G), którego elementy nazywamy wierzchołkami i sparametryzowanego zbioru E(G) par nieuporządkowanych elementów zbioru V(G),
nazywanych krawędziami. Wiele algorytmów grafowych to kolejne modyfikacje podstawowych algorytmów przeszukiwania, które znajdują szerokie zastosowanie w wielu zagadnieniach dotyczących problemów informatyki stosowanej. Jednym z nich mogą być
transformacje pętli programowych polegające na podziale przestrzeni iteracji na niezależne
fragmenty kodu, które pozwalają na zrównoleglenie aplikacji, gdy inne popularne metody
zawodzą [1-3]. Wyszukiwanie niezależnych fragmentów kodu pozwala na uzyskanie skalowanego rozwiązania dla maszyn równoległych o różnej liczbie jednostek przetwarzających. Dodatkowo umożliwia osiągnięcie wzrostu wydajności – dzięki zwiększeniu
lokalności danych (dla komputerów jednoprocesorowych) oraz redukcję wymaganej pamięci, co w systemach mobilnych i osadzonych wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania
na pobór prądu). Wyznaczenie niezależnych fragmentów kodu pozwala na zastosowanie
dowolnej techniki zwiększającej lokalność kodu. W metodzie tej wykorzystuje się analizę
zależności zaproponowaną przez Pugh i Wonnacot [4], gdzie zależności reprezentowane są
przez relacje. Obliczenie dokładnego tranzytywnego domknięcia tych relacji, umożliwia
wyszukanie niezależnych fragmentów kodu, które mogą być wykonane niezależnie bez konieczności synchronizacji pomiędzy nimi, poprzez wyznaczenie zbioru wierzchołków osiągalnych z dowolnego wierzchołka początkowego. Niestety zgodnie z bieżącym stanem
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wiedzy nie jest to możliwe w przypadku ogólnym. W artykule tym zaprezentowano algorytm rozszerzający bieżący stan wiedzy dotyczący tego zagadnienia. Skuteczność proponowanego algorytmu została przebadana dla zestawu pętli testowych NAS [13] i UTDSP [14].

2. Podstawowe pojęcia i prace pokrewne
W rozdziale tym przedstawiono podstawowe definicje dotyczące obliczania tranzytywnego domknięcia sparametryzowanych relacji zależności, wykorzystywane w dalszej części
tego artykułu. Relacja zależności definiuje mapowanie n-wymiarowej krotki wejściowej na
m-wymiarową krotkę wyjściową. Postać ogólna relacji wygląda następująco :
n

{[s1 , s2 ,..., s k ] → [t 1 ,t 2 ,...,t k ' ] | ∨ ∃α i1 ,α i 2 ,...,α i m
i =1

i

s .t . F i

},

(1)

gdzie F i to ograniczenia w postaci afinicznych równań
 n

  x i ⋅ ci + c0 = 0 
 i =1
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i nierówności
 n

  xi ⋅ ai + a0 ≥ 0
 i =1

nałożonych na składowe krotki wejściowej s1 , s 2 ,..., s k , wyjściowej t1 , t 2 ,..., t k ' , zmienne
egzystencjalne α i1 , α i 2 , ... , α imi i stałe symboliczne. Ze względu na liczbę koniunkcji w
ograniczeniach relacje dzielimy na:
— proste (ang. simple/single conjunct) – relacja składająca się z pojedynczej koniunkcji

{[s1 , s2 ,..., sk ] → [t1 , t2 ,..., tk ] | ∃α1 , α 2 , ... , α m s.t. F }

(2)

— złożone (ang. multiple conjunct) – relacje składające się z unii skończonej liczby relacji
prostych
n

 {[s , s ,..., s ] → [t , t ,..., t ] | ∃α
1

2

k

1

2

k

i1

i =1

, α i 2 , ... , α im s.t. Fi }

(3)

Za pomocą zbiorów natomiast można określić przestrzeń i podprzestrzenie iteracji pętli
programowej. Na zbiorach i relacjach przeprowadzić można operacje arytmetyki Presburgera, takie jak: część wspólna ( ∩ ), alternatywa ( ∪ ), różnica (-), dziedzina relacji domain(R),
zakres relacji range(R), aplikacja relacji R(S), tranzytywne domknięcie R * . W tym celu
wykorzystywana jest biblioteka programistyczna Omega Library [5]. Operacje arytmetyki
Presburgera zostały szczegółowo opisane w pracy [5]. Tranzytywne domknięcie relacji R
iteracyjnie definiujemy w następujący sposób :

(

R+ = R ∪ R  R+

)

(4)

Zgodnie z bieżącym stanem wiedzy obliczenie dokładnego R + dla relacji prostych czy
też złożonych w przypadku ogólnym nie jest możliwe [10]. Istnieją jednak rozwiązania, pozwalające uzyskać prawidłowy wynik w pewnym ograniczonym zakresie. Przykładowo w
artykule [8] zidentyfikowano klasę relacji prostych o zmiennym wektorze dystansu, które
nazwano relacjami delta (ang. d-form relations), gdzie wyznaczenie dokładnego R + nie jest
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operacją skomplikowaną. Z kolei w naszym poprzednim artykule [6], zaproponowaliśmy
podejście umożliwiające obliczenie R + dla relacji zależności tworzącej graf o topologii łańcucha (ang. dependence chains only relation) a w [7] dla relacji zależności o niepowiązanych elementach składowych krotek wejściowej i wyjściowej (ang. dependence relations
with non-coupled index variables), gdzie każda ze składowych krotki wejściowej i wyjściowej przyjmuje postać wyrażenia zawierającego tylko jedną zmienną. Dla relacji zależności o powiązanych elementach składowych krotek wejściowej lub wyjściowej (ang.
relations with coupled index variables) [7] tak jak dla relacji złożonych (składających się z
unii skończonej liczby relacji prostych) procedura wyznaczania R + jest bardziej skomplikowana.
W artykule [10], zaprezentowano metodę umożliwiającą obliczenie tranzytywnego domknięcia złożonych relacji, z których każda reprezentuje graf o topologii łańcucha w przypadku, gdy po usunięciu ograniczeń dotyczących dziedziny i zakresu tych relacji operator
złożenia ( ) spełnia warunek przemienności tzn. Ri  R j = R j  Ri dla każdego i, j takiego,
że i ≠ j i 1 ≤ i, j ≤ n , gdzie n to liczba koniunkcji złożonej relacji zależności R. Autorzy
[10] sformułowali również warunek konieczny determinujący dokładność otrzymanego
rozwiązania. W przypadku braku jego spełnienia w odróżnieniu od podejścia przedstawio*
nego w [8], w którym proponowane jest rozwiązanie w postaci przybliżenia dolnego RLB
*
tranzytywnego domknięcia relacji R takiego, że R LB
⊂ R * , tutaj możliwe jest obliczenie
*
przybliżenia górnego RUB
tranzytywnego domknięcia dla dowolnej relacji R takiego, że.

( )

( )

*

*
UB

R ⊂R .
Na podstawie definicji (4) w artykule [11] opracowano zmodyfikowany algorytm iteracyjnego obliczania tranzytywnego domknięcia relacji zależności R. W odróżnieniu od podejścia przedstawionego w [10], sprawdza się ono dla relacji zależności o powiązanych
elementach składowych krotek wejściowej lub wyjściowej.

3. Interpretacja graficzna proponowanego rozwiązania
Obliczanie R * zaproponowane w [10] znajduje zastosowanie, gdy złożona, sparametryzowana relacja zależności R opisuje zależności na całej przestrzeni iteracji pętli (patrz Rysunek 1a). Jeśli relacje zależności dokonują podziału przestrzeni iteracji na podprzestrzenie,
co przedstawiono na Rysunku 1b, wówczas podejście przedstawione w [10] nie pozwala na
uzyskanie dokładnego wyniku. W takich sytuacjach możliwe jest obliczenie przybliżenia
*
tranzytywnego domknięcia relacji zależności R, co w konsekwencji wprogórnego RUB
wadza do otrzymanego rozwiązania dodatkowe krawędzie przechodnie (patrz Rysunek 2a).
Podział przestrzeni iteracji na podprzestrzenie, nie stanowi ograniczenia dla algorytmu
iteracyjnego obliczania tranzytywnego domknięcia relacji zależności R. Algorytm ten [11]
gwarantuje uzyskanie dokładnego wyniku w przypadku relacji, których składowe wektora
dystansu przyjmują tylko wartości dodatnie bądź tylko wartości ujemne.
Dla przykładowej złożonej relacji
R = {[i, j] → [i + 1, j] | 1 ≤ i < n ∧1 ≤ j ≤ m}∪
{[i, j] → [i + 1, j + 1] | 3 ≤ i ≤ n − 3 ∧ 2 ≤ j ≤ m − 2} , gdzie Δ = {[1, 0], [1,1]} w wyniku wykonania
algorytmu [11], uzyskamy rozwiązanie dokładne, podczas gdy dla relacji z Rysunku 2b,
gdzie Δ = {[1,1], [1, − 1]}, rozważane podejście zawiedzie, proponując w zależności od decyzji
*
*
użytkownika, wynik w postaci przybliżenia RLB
lub RUB
. Przyczyna takiego stanu rzeczy
wynika bezpośrednio z braku możliwości osiągnięcia zbieżności iteracyjnego algorytmu

( )
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obliczania tranzytywnego domknięcia relacji [11], których składowe wektora dystansu
przyjmują wartości o przeciwnych znakach (patrz Rysunek 2b). W konsekwencji każdy kolejny krok algorytmu iteracyjnego to identyfikacja pozostałych krawędzi przechodnich, co
w przypadku sparametryzowanych relacji zależności tworzących graf o topologii łańcucha,
uniemożliwia uzyskanie dokładnego rozwiązania w skończonym czasie.

Rysunek 1. Relacje zależności R1 i R2 opisujące zależności na
(a) całej przestrzeni iteracji pętli, (b) podprzestrzeniach przestrzeni iteracji pętli

7

7
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6
5

5

R2
4

4

3
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2

j
i

1
1

2

3

4
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2

3

4
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(b)

Rysunek.2 Ograniczenia metod [10] (a) i [11] (b) obliczania tranzytywnego domknięcia złożonych
sparametryzowanych relacji zależności
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Rysunek 3. Przestrzeń iteracji (a) wspólna i (b) własna relacji zależności R1 i R2

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji autorzy zdecydowali się na połączenie obu
technik [10] i [11], biorąc pod uwagę pozytywne aspekty każdego rozwiązania. Idea proponowanego algorytmu sprowadza się do podziału całej przestrzeni iteracji na podprzestrzenie
wspólne dla danej grupy relacji zależności (patrz Rysunek 3a), na których obliczamy tranzytywne domknięcie relacji złożonych zgodnie z podejściem przedstawionym w [10]. Pozostała część przestrzeni iteracji Rysunek 3b rozpatrywana jest indywidualnie względem każdej z
relacji zależności, gdzie tranzytywne domknięcie obliczane jest zgodnie z podejściem charakterystycznym dla relacji prostych [6-8]. Etapem końcowym staje się połączenie obliczonych wcześniej relacji opisujących tranzytywne domknięcie na poszczególnych
podprzestrzeniach przestrzeni iteracji, stosując zmodyfikowany algorytm iteracyjny przedstawiony w pracy [11]. Szczegóły dotyczące zaproponowanego algorytmu zawarte zostały
w kolejnym rozdziale.

4. Algorytm obliczania tranzytywnego domknięcia złożonych relacji
zależności
Poniżej przedstawiono algorytm obliczenia tranzytywnego domknięcia, którego idea została przedstawiona w poprzednim rozdziale.
Algorytm. Obliczenie tranzytywnego domknięcia
m

Wejście:

R =  Ri , gdzie m to liczba prostych relacji
i =1

N – maksymalna liczba możliwych do wykonania iteracji algorytmu
mode [ exact, upper bound] – akceptowany wynik końcowy.

/* Dla wartości mode=exact, algorytm dąży do uzyskania dokładnego rozwiązania tranzytywnego domknięcia relacji R, jeśli nie jest to możliwe, to zwraca dolną granice tranzytywnego domknięcia relacji R. Wartość mode=upper bound oznacza, iż akceptujemy
rozwiązanie w postaci przybliżenia górnego tranzytywnego domknięcia relacji R. */
Wyjście:

*
R * – dokładne tranzytywne domknięcie relacji R , jej przybliżenie górne RUB
,
*
*
*
takie że R * ⊂ RUB
, lub przybliżenie dolne RLB
, takie że R LB
⊂ R* .
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Metoda:

1. Oblicz relację R * korzystając z podejścia przedstawionego w [10] i przypisz uzyskane
rozwiązanie do zmiennej TC.
2. Jeżeli w wyniku obliczeń przeprowadzonych w punkcie 1 uzyskamy dokładne rozwiązanie tranzytywnego domknięcia relacji R (w artykule [10], autorzy przedstawili warunek determinujący dokładność otrzymanego rozwiązania) to
Wypisz „Obliczono dokładne R * ”
return TC
Koniec

W przeciwnym wypadku przejdź do punktu 3.
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3. Jeżeli mode = upper bound
Wypisz „Obliczono przybliżenie górne relacji R * ”
return TC
W przeciwnym wypadku przejdź do punktu 4.

4. TC ← ∅ /* Zainicjuj zmienną reprezentującą wynik końcowy */

/* Rozważ punkty wspólne pomiędzy każdą k - elementową kombinacją bez powtórzeń
m-elementowego zbioru relacji wejściowych R. */
5. Dla każdego k – elementowego, 2 ≤ k ≤ m podzbioru S ki , 1 ≤ i ≤ n ∧ n = C mk , gdzie

C mk to k – elementowa kombinacja bez powtórzeń m – elementowego zbioru koniunkcji
relacji R :
5.1. Wyznacz punkty wspólne S common pomiędzy relacjami R j ∈ S ki , 1 ≤ j ≤ k w następujący sposób :

S common = (domain(R1 ) ∪ range(R1 )) ∩ ... ∩ (domain(Rk ) ∪ range(Rk ))
5.2. Oblicz wypukły zbiór C zawierający elementy zbioru S common taki że dla M
punktów p1, p2, … p M przestrzeń wypukła C określona jest następującym wzorem [3]:
N
N

C ≡  λ j p j : λ j ≥ 0 ∧  λ j = 1
j =1
 j =1

5.3. Utwórz relację Rc i sprowadź jej ograniczenia na dziedzinę i zakres do zbioru
S common .
Rc = {[I ] → [J ] | I , J ∈ S common }
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5.4. Dla każdej relacji R j ∈ S ki , 1 ≤ j ≤ k wykonaj operację przecięcia z relacją Rc ,
R = (R1 ∩ Rc ) ∪ (R2 ∩ Rc ) ∪ ... ∪ (Rk ∩ Rc )

5.5. Oblicz relację R* korzystając z podejścia przedstawionego w [10].
5.6. Jeżeli w wyniku obliczeń przeprowadzonych w punkcie 5.5 nie uzyskano dokładnego R* (w artykule [10], autorzy przedstawili warunek determinujący dokładność
otrzymanego rozwiązania) to rozpatrz kolejną kombinację relacji wejściowych R
kontynuując postępowanie od punktu 5
5.7. Sprawdź czy wyznaczone R* w punkcie 5.5 spełnia warunek R * ⊄ TC .
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5.8. Jeśli warunek w punkcie 5.7 jest spełniony to TC = TC ∪ R* .
5.9. Rozważ kolejną kombinację relacji wejściowych kontynuując postępowanie od
punktu 5, lub przejdź do punktu 6, gdy rozpatrzono już wszystkie możliwe kombinacje.

(

)

*
*
*
6. Sprawdź czy R1 ∪ R2 ∪ ... ∪ Rm ⊄ TC
Jeśli tak to TC = TC ∪ R1* ∪ R2* ∪ … ∪ Rm*

7. Dla otrzymanego TC zastosuj naiwną metodę iteracyjną [11] :

TC = Iterative Algorithm ( TC )
8. Jeżeli algorytm iteracyjny nie osiągnął warunku zbieżności [11] to przejdź do punktu 10.
W przeciwnym wypadku przejdź do punktu 9.
9. Wypisz „Obliczono dokładne R * ”
return TC
Koniec
10. Wypisz „Obliczono przybliżenie dolne relacji R * ”
return TC
Koniec
Zilustrujemy zastosowanie algorytmu za pomocą następującego przykładu.
Przykład:
R1 = {[i , j ] → [i + 1, j + 1] | 1 ≤ i ≤ 5 ∧ 1 ≤ j ≤ 4}
R2 = {[i , j ] → [i + 1, j − 1] | 2 ≤ i ≤ 6 ∧ 4 ≤ j ≤ 7}

Dane wejściowe algorytmu:
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R = R1 ∪ R2
N = 10
mode = exact

Wyniki poszczególnych kroków przedstawiono poniżej.
TC ← ∅

1. TC

= {[i,j]->[i’,j’] : Exists( alpha : 2alpha = i+j+i’+j’ &
1<=i<=i’<=7,j’+4 & 1<=j<=4 & 2<=j’<=6 & i<=5 & i+j’<=j+i’} union
{[i,j]->[i’,j’] : Exists( alpha : 2alpha = i+j+i’+j’ & 2<=i<i’<=7,j’+4
& 4<=j<=7 & 2<=j’<=6 & i+j<=i’+j’};
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2. Wynik uzyskany w punkcie 1, nie jest rozwiązaniem dokładnym. Przykładową nadmiarową krawędź przechodnią uzyskaną w wyniku zastosowania metody [10] przedstawiono na Rysunku 2a.
TC intersection {[1,1]->[4,2]};
{[1,1] -> [4,2] }

4. TC ← ∅
5. S 21 = {R1 , R2 }
5.1. S common = (domain(R1) union range(R1)) intersection
(domain(R2) union range(R2)) =
{[i,j]: 2 <= i <= 6 && 4 <= j <= 5} union
{[i,j]: 3 <= i <= 6 && 3 <= j <= 5}

5.2. S common = {[i,j]: 2 <= i <= 6 && 3 <= j <= 5}
5.3. Rc = {[i,j]->[i',j']};
Rc = Rc \ S common
Rc = Rc / S common
Rc = {[i,j] -> [i',j'] : 2 <= i <= 6 && 3 <= j <= 5 &&
2 <= i' <= 6 && 3 <= j' <= 5}

5.4. R = (R1 ∩ Rc ) ∪ (R2 ∩ Rc ) = {[i,j] -> [i+1,j+1] : 2 <= i <= 5
&& 3 <= j <= 4} union {[i,j] -> [i+1,j-1] : 2 <= i <= 5
&& 4 <= j <= 5}

5.5. R* = {[i,j] -> [o0,j-i+o0] : 2 <= i < o0 <= 6 && 3 <= j &&
j+o0 <= 5+i} union {[i,j] -> [o0,o1] : Exists (
alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && 3 <= j <= 5 && 3 <=
o1 <= 5 && o0 <= 6 && 2 <= i && 2+i+o1 <= j+o0 &&
i+j <= o0+o1)}

5.7. R* ⊄ TC
5.8. TC = TC ∪ R * .
6.

(R

*
1

)

∪ R2* ⊄ TC (Rysunek. 3b)
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TC = TC ∪ R1* ∪ R2* = {[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha =
i+j+o0+o1 && 3 <= j <= 5 && 3 <= o1 <= 5 && o0 <= 6 && 2 <= i && 2+i+o1
<= j+o0 && i+j <= o0+o1)} union
{[i,j] -> [o0,j-i+o0] : 1 <= i < o0 <= 6 && j+o0 <= 5+i && 1 <= j}
union {[i,j] -> [i,j] } union
{[i,j] -> [o0,i+j-o0] : 2 <= i < o0 <= 7 && j <= 7 && 3+o0 <= i+j}
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7. TC = Iterative Algorithm ( TC ) =
{[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && o0 <= 6 &&
i+j+o1 <= 6+o0 && 6+i+o1 <= j+o0 && 3 <= o1 && 2 <= i)} union
{[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && o0 <= 6 &&
4+i+o1 <= j+o0 && 3 <= o1 && i+j+o1 <= 6+o0 && 4 <= j && 2+i+j <= o0+o1
&& 2 <= i)} union
{[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && j <= 4 && o0
<= 6 && 4+i+o1 <= j+o0 && 1 <= i && 3 <= o1)} union
{[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && 4 <= o1 <= 5
&& o0 < = 6 && 4+i+o1 <= j+o0 && 2+i+j <= o0+o1 && 2 <= i)} union
{[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && 4 <= o1 <= 5
&& j <= 4 && o0 <= 6 && 4+i+j <= o0+o1 && 1 <= i && 2+i+o1 <= j+o0)}
union {[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && j <= 5
&& o <= 7 && 6+i+o1 <= j+o0 && 3 <= o1 && 2 <= i)} union
{[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && 3 <= o1 <= 4
&& j <= 4 && o0 <= 7 && 1 <= i && 4+i+o1 <= j+o0)} union
{[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && 3 <= o1 <= 4
&& j <= 7 && o0 <= 7 && i+j+o1 <= 6+o0 && 6+i+o1 <= j+o0 && 2 <= i)}
union {[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && 3 <=
o1 <= 4 && o0 <= 7 && 4+i+o1 <= j+o0 && 4 <= j && 2+i+j <= o0+o1 && 2
<= i)} union {[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 &&
j <= 5 && o0 <= 6 && 4+i+o1 <= j+o0 && 2 <= i && 3 <= o1)} union
{[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && 1 <= j <= 4
&& 3 <=o1 <= 5 && o0 <= 6 && 2+i+j <= o0+o1 && 1 <= i && 2+i+o1 <=
j+o0)} union {[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 &&
4 <= j <= 7 && 3 <= o1 <= 5 && o0 <= 6 && 2 <= i && 4+i+o1 <= j+o0 &&
i+j+o1 <= 8+o0 && i+j <= o0+o1)} union
{[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && o0 <= 6 &&
o1 <= 5 && 2+i+j <= o0+o1 && 2 <= i && 6+o0 <= i+j+o1 && 2+i+o1 <=
j+o0)} union {[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 &&
3 <= j <= 5 && 3 <=o1 <= 4 && o0 <= 7 && 4+i+o1 <= j+o0 && 2 <= i)}
union
{[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha = i+j+o0+o1 && o0 <= 7 &&
2+i+o1 <=j+o0 && 1 <= j && 3 <= o1 && j+o0+o1 <= 10+i && 2+i+j <= o0+o1
&& 1 <= i)} union {[i,j] -> [o0,o1] : Exists ( alpha : 2alpha =
i+j+o0+o1 && 3 <= j <= 5 && 3 <= o1 <= 5 && o0 <= 6 && 2 <= i && 2+i+o1
<= j+o0 && i+j <= o0+o1)} union
{[i,j] -> [o0,j-i+o0] : 1 <= i < o0 <= 6 && j+o0 <= 5+i && 1 <= j}
union
{[i,j] -> [o0,i+j-o0] : 2 <= i < o0 <= 7 && j <= 7 && 3+o0 <= i+j}
union
{[i,j] -> [i,j] }
*
8. Wypisz „Obliczono dokładne R ”

5. Badania eksperymentalne
W celu zbadania skuteczności zaprezentowanego algorytmu wybrano dwa benchmarki:
NAS[13] oraz UTDSP[14]. Pierwszy z nich, opracowany przez NASA, składa się z pięciu
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jąder oraz trzech aplikacji CFD (ang. Computional Fluid Dynamics). Łącznie zawiera on
431 pętli, jednak do naszych badań wykorzystaliśmy 133 (pozostałe zawierają instrukcje
skoku, bądź instrukcje zmieniające krok pętli oraz odwołania do niezdefiniowanych zewnętrznych funkcji, które mogą wprowadzić nieznane zależności danych). Drugi zbiór testowy – UTDSP (University of Toronto Digital Signal Processing) składa się z sześciu jąder
oraz 10 aplikacji przeznaczonych do cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zawiera 77 pętli,
spośród których wybrano 20, które spełniają wspomniane wcześniej wymagania. Do badań
został zastosowany program Petit służący do przeprowadzenia analizy zależności w pętlach
programowych. Wynikiem analizy zależności jest zbiór relacji zależności produkowanych
dla danej pętli. Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie, jaki jest procent relacji,
dla których możliwe jest obliczenie ich tranzytywnego domknięcia stosując algorytm przedstawiony w rozdziale 4, w porównaniu z algorytmami przedstawionymi w artykułach [8],
[10] i [11]. W tym celu opracowano narzędzie w oparciu o bibliotekę Omega [5], które oblicza R + , korzystając z połączenia obu technik [10] i [11].

Benchmark
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Tabela 1. Wyniki badań uzyskane dla poszczególnych metod

NAS
UTDSP

Wszystkich
pętli

Proponowany
algorytm

liczba
133
20

liczba
99
20

%
74%
100%

Algorytm
zaproponowany
w artykule [10]
liczba
%
58
44%
9
45%

Algorytm
zaproponowany
w artykule [11]
liczba
%
96
72%
20
100%

Algorytm
zaproponowany
w artykule [8]
liczba
%
65
49%
17
85%

Z analizy wyników zawartych w Tabeli 1 nasuwają się następujące wnioski. Przedstawiony algorytm, umożliwił obliczenie tranzytywnego domknięcia złożonych sparametryzowanych relacji zależności dla 99 pętli z benchmarka NAS [13], co stanowi 74% ich
całkowitej liczby poddanej badaniu. Pozostałe 26% to pętle, dla których algorytm zawiódł z
powodu nieoczekiwanych błędów biblioteki i dużej liczby relacji zależności tj. głównie od
200 i więcej, co spowodowało wyczerpanie dostępnej ilości pamięci, przewidzianej na przechowywanie ograniczeń w postaci równań i nierówności dla danych relacji zależności.
W przypadku benchmarka UTDSP [14], proponowany algorytm poradził sobie z wyznaczeniem tranzytywnego domknięcia dla pełnego zestawu badanych pętli. Zbliżone wyniki zostały osiągnięte przy zastosowaniu algorytmu iteracyjnego [11], co potwierdza, iż
proponowany w rozdziale 4 algorytm stanowi rozszerzenie rozwiązań przedstawionych we
wcześniejszych pracach.

6. Podsumowanie
W artykule przedstawiono udoskonalony algorytm mający na celu poprawienie zbieżności iteracyjnego obliczania tranzytywnego domknięcia sparametryzowanych relacji zależności, których ograniczenia składają się z wielu koniunkcji. Opisane podejście zostało
zaimplementowane i przebadane pod kątem skuteczności na zbiorze pętli testowych NAS
[13] i UTDSP [14]. Pozwala ono na rozszerzenie możliwości uzyskania dokładnego wyniku
w porównaniu z algorytmami zaproponowanymi w [8], [10] i [15]. W dalszych badaniach
planowane jest przetestowanie proponowanego algorytmu z innymi zbiorami pętli testowych oraz dalsze jego udoskonalanie.
W ogólnym przypadku dla relacji opisującej zależności afiniczne, obliczenie tranzytywnego domknięcia złożonych, sparametryzowanych relacji zależności może być niemożliwe
ze względu na nieafiniczne ograniczenia [8], co w konsekwencji utrudnia nam wyznaczenie

Zwiększenie zbieżności iteracyjnego algorytmu obliczania tranzytywnego domknięcia…

47

całkowitej równoległości niewymagającej synchronizacji. Istotne zatem staje się opracowanie algorytmów umożliwiających obliczenie dokładnego tranzytywnego domknięcia dla
szerszego spektrum pętli programowych i tym samym zwiększenia ich stopnia równoległości i lokalności.
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Abstract:
Finding synchronization-free slices is a technique of extracting parallelism available in loops.
In this paper, two implementations of slicing algorithms are compared using the two polyhedral model libraries: the Omega Calculator and the Integer Set Library (ISL). These tools allow us to execute calculations using Presburger arithmetic. Results of experiments with the
NASA Parallel Benchmark Suite are presented. The goal of experiments was to examine
whether these both tools are able to calculate the transitive closure of a union of dependence
relations, slice representatives, and synchronization-free slices.
Keywords:
extracting parallelism in loops, slicing, synchronization-free slices, Omega Calulator, Integer
Set Library

1. Wprowadzenie
Ekstrakcja fragmentów kodu (ang. slicing) jest techniką pozwalają uzyskać kod równoległy dla pętli programowych. W technice tej wykorzystuje się analizę zależności zaproponowaną przez Pugh i Wonnacott’a [1], gdzie zależności reprezentowane są przez relacje.
Za pomocą algorytmów [2] wyznaczane są niezależne wątki obliczeń, które uruchomione na odrębnych procesorach pozwalają na uzyskanie przyspieszenia. Istotną zaletą tych
rozwiązań jest automatyzacja procesu generowania kodu równoległego przebierającego
fragmenty kodu. W tym celu znaczący jest dobór odpowiednich narzędzi za pomocą których
wykonana zostanie implementacja algorytmów.
W artykule porównano skuteczność implementacji omawianej techniki ekstrakcji równoległości za pomocą dwóch bibliotek: Omega Calculator [3-4] i ISL (ang. Integer Set Library) [5]. Narzędzia te pozwalają na przeprowadzenie obliczeń z zakresu arytmetyki Presburgera i reprezentują poszczególne instancje iteracji pętli w postaci modelu wielościennego
(ang. polyhedral model). Badania przeprowadzono na zestawie pętli testowych NBP (ang.
NAS Parallel Benchmark). Sprawdzono możliwości bibliotek w wyznaczaniu tranzytywnego domknięcia relacji sparametryzowanych. Zbadano także ekstrakcje punktów reprezentatywnych i liczbę niezależnych fragmentów kodu uzyskiwanych za pomocą obu narzędzi.

2. Podstawowe pojęcia
Dwie operacje I i J są zależne jeżeli korzystają z tej samej komórki pamięci i przynamniej jedna z nich dokonuje w niej operację zapisu. I i J nazywane są odpowiednio początkiem i końcem zależności, jeżeli I jest leksykograficznie mniejsze niż J, (I  J), innymi
słowy instrukcja I jest wykonywana przed instrukcją J.
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W zrównoleglaniu pętli programowych za pomocą niezależnych fragmentów kodu (ang.
Iteration Space Slicing Framework) wykorzystuje się dokładną analizę zależności zaproponowaną przez Pugh i Wonnacott’a [1], w której zależności reprezentowane są przez relacje
między krotkami wejściowymi i wyjściowymi oraz ograniczeń zawierających formuły Presburgera:
{[krotki wejściowe] → [krotki wyjściowe] : ograniczenia};
Za pomocą zbiorów natomiast można określić przestrzeń iteracji pętli programowej.
Ograniczenia w relacjach i zbiorach określane są przez afiniczne równości i nierówności.
Na zbiorach i relacjach przeprowadzić można operacje arytmetyki Presburgera, takie
jak: część wspólna ( ∩ ), alternatywa ( ∪ ), różnica (-), dziedzina relacji domain(R), zakres
relacji range(R), aplikacja relacji R(S), tranzytywne domknięcie R*. W tym celu wykorzystywana jest biblioteka programistyczna Omega Calculator lub ISL. Operacje arytmetyki
Presburgera zostały szczegółowo opisane w pracy [3].
Definicja 1. Niech dany będzie graf zależności D opisany przez relacje zależności.
Fragment kodu (ang. slice) jest luźno spójnie składową (ang. weakly connected component) grafu D. Innymi słowy fragment kodu jest maksymalnym podgrafem grafu D, w którym istnieje nieskierowana ścieżka pomiędzy każdą parą wierzchołków.
Fragment kodu jest wolny od synchronizacji (ang. synchronization-free slice), jeśli nie
istnieją zależności pomiędzy jego operacjami i operacjami należącymi do innych fragmentów kodu.
Definicja 2. Początki krańcowe zależności, opisanej za pomocą relacji R, jest to zbiór
określony wzorem Domain(R)-Range(R). Innymi słowy są to instrukcje będące początkami
zależności i nie będące jednocześnie jej końcami.
Definicja 3. Początek reprezentatywny fragmentu kodu (ang. representative statement of slice) jest to leksykograficznie najmniejszy początek krańcowy zawierający się w
tym fragmencie, tj. leksykograficznie minimalna operacja spośród wszystkich operacji należących do fragmentu kodu.
Na rysunku 1 przedstawiono dwa niezależne fragmenty kodu, ich początki krańcowe i
reprezentatywne.

Rysunek 1. Początki reprezentatywne i krańcowe

Wyznaczenie fragmentów kodu składa się z dwóch kroków [2]:
— znalezienie reprezentatywnych punktów fragmentów kodu,
— znalezienie pozostałych, zależnych instrukcji fragmentów od ich punktów reprezentatywnych.
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W celu obliczenia zbioru początków reprezentatywnych należy wyznaczyć początki
krańcowe, które nie są początkami reprezentatywnymi. Najpierw wyznaczany jest zbiór
wszystkich początków krańcowych, jako różnicę dziedziny i zakresu wszystkich relacji zależności w pętli, UDS = Domain(R) – Range(R). Następnie budowana jest relacja RUSC:
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RUSC := {[e] → [e' ] : e, e'∈ SUDS , e  e' , R * (e' ) ∩ R * (e)}

(1)

Warunek (e  e’) w ograniczeniach RUSC oznacza, że e jest leksykograficznie mniejsze
niż e’. Warunek ten gwarantuje, że w zakresie relacji nie pojawi się leksykograficznie najmniejszy początek. Warunek R * (e' ) ∩ R * (e) oznacza, że e i e’ są tranzytywnie zależne, tzn.
należą do tego samego fragment kodu.
Zbiór reprezentatywnych początkowych znajdowany jest jako: Srepr= SUDS - Range(RUSC). Pozostałe instrukcje fragmentów kodu znajdowane są w następujący sposób: Sslice= R*((RUSC)*(e)). Po obliczeniu początków fragmentów kodu i wyznaczeniu zbioru tranzytywnie zależnych instrukcji istotne jest wygenerowanie kodu, korzystając z technik skanowania instrukcji ze zbiorów, np. funkcji codegen [3] z pakietu Omega Calculator lub innych rozwiązań skanujących zbiory [6].
Newralgiczną częścią w ekstrakcji fragmentów kodu jest konieczność obliczenia dokładnego tranzytywnego domknięcia sparametryzowanych relacji zależności. Domknięcie
przechodnie relacji definiuje się analogicznie do domknięcia przechodniego grafu. Graf
skierowany nazywamy domknięciem przechodnim grafu G, gdy jest zbiorem wszystkich
takich par ( v, w ) wierzchołków ze zbioru V, że w grafie G istnieje droga z v do w. Grafy
mogą być reprezentowane za pomocą relacji krotek definiujących mapowanie n - wymiarowych krotek na m - wymiarowe krotki. Krotka wejściowa symbolizuje wówczas początek a
krotka wyjściowa koniec krawędzi łączącej dowolne dwa wierzchołki takiego grafu.

3. Ekstrakcja fragmentów kodu za pomocą narzędzi Omega Calculator i ISL
Algorytmy wyznaczania niezależnych fragmentów [2] kodu złożone są z licznych operacji z zakresu arytmetyki Presburgera na zbiorach i relacjach. Istotna jest możliwość wyznaczania dokładnego tranzytywnego domknięcia dla unii wszystkich sparametryzowanych
relacji zależności. Implementację omawianej techniki wykonano za pomocą narzędzi Omega Calculator i ISL.
Pakiet Omega Calculator powstał na uniwersytecie Maryland i opracowany został przez
zespół Pugh’a. Umożliwia ono przeprowadzenie operacji na zbiorach i relacjach z afinicznymi ograniczeniami. W jego skład wchodzi analizator zależności Petit [7], biblioteka i
konsola do wykonywania obliczeń z zakresu arytmetyki Presburgera oraz funkcje generujące kod skanujący elementy zbioru.
Biblioteka Omega Calculator napisana została w języku C. Pierwsze wersje narzędzia
powstały blisko dwadzieścia lat temu. W roku 2008 ukazała się wersja 2.1, w której usunięto błędy oraz dostosowano pakiet do aktualnych kompilatorów [14].
Bibliteka ISL (ang. Integer Set Library) rozwijana jest od początku 2006 roku. Autorem
biblioteki jest Sven Verdoolaege, obecnie pracujący w instytucie badawczym INRIA Saclay
(Francja). Służy ona do wykonywania operacji na zbiorach i relacjach (w bibliotece ISL
relacja nazywana jest słowem map). Zarówno zbiory jak i relacje reprezentowane są przez
punkty ograniczone przez wyrażenia afiniczne. Funkcjonalność biblioteki jest podobna do
biblioteki Omega. Większość funkcji z biblioteki Omega Calculator posiada w ISL swoje
odpowiedniki. Za biblioteką ISL przemawia to, że jest ona rozwijana i bardzo często pojawiają się kolejne ulepszenia.
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Biblioteka ISL posiada analizator zależności, jednakże pozwala ona tylko na ekstrakcję
zależności prostych (ang. data flow dependences). Dlatego w badaniach przedstawionych
dalej w artykule do analizy zależności dla obu bibliotek skorzystano z narzędzia Petit z pakietu Omega Calculator.
Biblioteki różnią się od strony implementacyjnej operacji tranzytywnego domknięcia.
Operacja domknięcia przechodniego w narzędziu ISL zostało zaimplementowana na podstawie artykułu [8]. W pakiecie Omega Calculator operacja domknięcia przechodniego opisano w pracy [9]. Dodatkowo w badaniach w przypadku niepowodzenia wyznaczenia domknięcia przechodniego za pomocą natywnej funkcji Omega Calculator wykorzystano
technikę iteracyjną [10] zaimplementowaną za pomocą tej biblioteki. W obydwóch narzędziach operacja ta jest dostępna z poziomu biblioteki i konsoli i działa także dla sparametryzowanych relacji.
Ograniczeniem pakietu ISL jest dokumentacja pozbawiona przykładów, zawarty w niej
jest tylko opis funkcji. Nazewnictwo funkcji w pakiecie Omega Calculator wydaje się być
przystępniejsze. Ponadto relacja i zbiór reprezentowane są przez ten sam obiekt. Dla przykładu operacja unii w narzędziu Omega przeprowadzana jest za pomocą jednej funkcji, w
bibliotece ISL jest ich cztery, kody funkcji obu bibliotek zostały odpowiednio przedstawiony na listingach 1 i 2.
Relation R_OUT = Union(
Relation RIN_1, Relation RIN_2);
Listing 1.Funkcja do obliczania unii relacji / zbiorów w bibliotece Omega Calulator
__isl_give
__isl_take
__isl_take
__isl_give
__isl_take
__isl_take
__isl_give
__isl_take
__isl_take
__isl_give

isl_set *isl_basic_set_union(
isl_basic_set *bset1,
isl_basic_set *bset2);
isl_map *isl_basic_map_union(
isl_basic_map *bmap1,
isl_basic_map *bmap2);
isl_set *isl_set_union(
isl_set *set1,
isl_set *set2);
isl_map *isl_map_union(

Listing 2. Funkcje do obliczania unii relacji / zbiorów w bibliotece Integer Set Library

Porównanie możliwości narzędzi zebrano w tabeli 1.
Tabela 1. Charakterystyka pakietów Omega Calculator i ISL
Cecha
Stopień skomplikowania API
Aktualizacje
Analizator zależności
Funkcje generujące kod skanujący
elementy zbioru
Dokumentacja z przykładami
Wyznaczanie domknięcia przechodniego
Współpraca z narzędziem Polylib

Omega Calculator
średnie
Rzadkie
TAK
codegen
TAK
TAK
NIE

ISL
wysokie
Częste
NIE, możliwość podłączenia
innych narzędzi
NIE, możliwość podłączenia
innych narzędzi
NIE, tylko opis funkcji
TAK
TAK
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4. Badania eksperymentalne
W badaniach porównano możliwości implementacji algorytmów ekstrakcji fragmentów
kodu (punktów reprezentatywnych i afinicznie zależnych od nich instancji instrukcji fragmentów) [2] za pomocą bibliotek Omega i ISL. Zależności w postaci relacji w obu przypadkach wyznaczono za pomocą narzędzia Petit.
Dla porównania możliwości narzędzi skupiono się na skuteczności w wyznaczaniu
tranzytywnego domknięcia oraz ekstrakcji punktów reprezentatywnych. Są to kluczowe
obliczenia w procesie ekstrakcji niezależnych fragmentów kodu. Oszacowano także liczbę
pętli, dla których wyznaczono więcej niż jeden fragment kodu za pomocą obu rozwiązań.
Badania przeprowadzona na zbiorze pętli testowych NPB [11]. Jest to zbiór aplikacji
opracowanych przez NASA do szacowania wydajności systemów równoległych. Zbiór testów NPB jest często określany jako wyznacznik wydajności komputerów sekwencyjnych i
równoległych. Do badań wykorzystano wersję 3.2. W zbiorze tym znajduje się 133 pętli z
zależnościami danych.
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Tabela 2. Porównanie implementacji algorytmów ekstrakcji niezależnych fragmentów kodu za pomocą narzędzi Omega Calculator i ISL dla zestawu pętli testowych NPB.
Obliczenie
Wyznaczanie dokładnego
tranzytywnego domknięcia
Ekstrakcja punktów
reprezentatywnych
Wyznaczenie niezależnych
fragmentów kodu więcej
niż jeden

Omega Calculator
Ilość pętli
%
99
74,4

ISL
Ilość pętli
99

%
74,4

99

74,4

99

74,4

46

34,6

48

36,0

Wyniki badań dla obu rozwiązań zebrane w tabeli 2 są niemal identyczne. Domknięcie
przechodnie obliczono odpowiednio dla 99 pętli za pomocą bibliteki ISL oraz 99 pętli za
pomocą bilbioteki Omega z 133 badanych pętli. Zbiory 99 pętli jednakże nie są takie same.
Za pomocą pakietu Omega Calculator wyliczono domknięcie przechodnie dla 2 pętli z jądra MG (MG_mg.f2p_5.t i MG_mg.f2p_6.t), dla których obliczenia za pomocą ISL nie zostały zakończone pomyślnie. Dla tych pętli wyznaczono jednak tylko jeden niezależny
fragment kodu. Również w przypadku biblioteki ISL obliczono domknięcie przechodnie dla
2 pętli, w których zawiodła biblioteka Omega. Są to pętle z jądra LU_HP: LU_HP_jacld.t
oraz LU_HP_jaclu.t. Dla tych pętli udało się wyznaczyć po pięć niezależnych fragmentów
kodu.
Dla pozostałych pętli (34 dla obu bibliotek – około 25%) nie udało się wyznaczyć
domknięcia z powodów ograniczeń bibliotek: zbyt dużych wymagań pamięciowych i
przekroczenia założonego czasu obliczeń do wykonania operacji oraz niemożliwości
wyznaczenia dokładnych relacji zależności za pomocą Petit.
Zbiory punktów reprezentatynwych fragmentów kodu policzono dla wszystkich pętli, w
których wyznaczono dokładne tranzytywne domknięcie w obu przypadkach bibliotek. Dla
46 (Omega Calculator) i 48 (ISL) pętli wyznaczono więcej niż jeden punkt
reprezentatywny, czyli więcej niż jeden niezależny fragment kodu, co stanowi blisko 50%
pętli dla których obliczono dokładne tranzytywne domknięcie. W pozostałych przypadkach
możliwe są tylko próby ekstrakcji równoległości z pojedynczego fragmentu kodu za pomocą technik redukcji lub synchronizowania fragmentów kodu [13].
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Dla wybranych 12 pętli z zestawu NAS zbadano czasy obliczeń domknięcia przechodniego oraz znajdowania punktów reprezentatywnych za pomocą obu bibliotek. Wyniki zebrano w tabeli 3. Wyniki czasowe podano w milisekundach i wykonano na komputerze
AMD Turion 64 X2 Moblie TL-56 1.8 GHz, 512 MB RAM, Ubuntu Linux.
Tabela 3. Porównanie czasowe obliczenia tranzytywnego domknięcia i ekstrakcji punktów reprezentatywnych dla obu za pomocą narzędzi Omega Calculator i ISL
Czas obliczania R+ [ms]
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Nazwa pętli
BT_error.f2p_5.t
BT_initialize.f2p_2.t
BT_rhs.f2p_1.t
CG_cg.f2p_4.t
LU_erhs.f2p_2.t
LU_HP_rhs.f2p_1.t
MG_mg.f2p_10.t
SP_error.f2p_5.t
SP_initialize.f2p_2.t
UA_diffuse.f2p_1.t
UA_setup.f2p_15.t
UA_utils.f2p_12.t

omega
17851
45245
645926
185
36086
9346
72
13522
39808
844
5083
6904

isl
24519
5274
398912
3
43772
56818
16
25115
5403
218
1288
36374

Czas wyznaczenia punktów reprezentatywnych [ms]
omega
isl
9779
368
34682
303
697990
1826
132
4
22747
1343
12814
390
2596
2443
9793
351
38435
276
559
1405
5547
469
5356
416

Za pomocą biblioteki Omega udało się szybciej wyznaczyć domknięcie przechodnie dla
5 z 12 pętli (BT_error.f2p_5.t, LU_erhs.f2p_2.t, LU_HP_rhs.f2p_1.t oraz SP_error.f2p_5.t i
UA_utils.f2p_12.t), pod uwagę należy wziąć fakt, że obie biblioteki wykonują operację domknięcia za pomocą różnych technik [8], [10]. Ekstrakcja początków realizowana jest za
pomocą tego samego algorytmu [2], operację tą wykonano szybciej za pomocą Omega Calculator tylko dla jednej pętli (UA_diffuse.f2p_1.t). W pozostałych przypadkach krótszy czas
obliczeń uzyskano za pomocą ISL.
Za biblioteką ISL przemawia zatem krótszy czas w wyznaczaniu niezależnych fragmentów kodu dla zdecydowanej większości pętli Wyjaśnić można to między innymi tym, że
biblioteka jest ciągle rozwijana pod kątem możliwości najnowszych wersji kompilatora języka C.

5. Prace pokrewne
Istnieją inne narzędzia akademickie do przeprowadzania operacji z arytmetyki Presburgera, np. Polylib [12]. Jego ograniczeniem jest reprezentacja relacji w postaci macierzowej.
Jest ona mniej czytelna niż postać tekstowa stosowana w pakietach Omega Calculator i ISL.
Brak także funkcji do obliczenia tranzytywnego domknięcia relacji. Wyposażony jest jednak w interesujące narzędzia do wizualizacji obliczeń.
Narzędzia Omega Calculator i ISL są obecnie najbardziej odpowiednimi bibliotekami
do implementacji algorytmów ekstrakcji równoległości za pomocą fragmentów kodu, a ich
możliwości są zbliżone. Korzystanie z bibliotek ISL i Omega wymiennie jest także ograniczone, ponieważ jej twórcy stosują własny format zapisu obiektu relacji. Opracowanie konwerterów z kolei jest procesem pracochłonnym oraz wymagającym dokładnego testowania.

Narzędzia do ekstrakcji niezależnych fragmentów kodu w pętlach programowych
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W prowadzonych badaniach opracowano konwerter zapisujący obiekt relacji Omega do
postaci biblioteki ISL. Dla 108 z 133 (81%) pętli zestawu testowego pomyślnie udało się
przekonwertować relacje zależności. Dla pozostałych przypadków nie możliwe było stworzenie relacji w bibliotece ISL z powodów nieprzewidzianych struktur i ciągów znakowych
oraz nieznajomości wartości w dynamicznych odwołaniach do tablic. Konwerter ten wymaga zatem dalszego udoskonalania i testowania.
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5. Podsumowanie
Prezentowane wyniki badań wskazują na zbliżoną skuteczność obu bibliotek w implementacji algorytmów ekstrakcji niezależnych fragmentów kodu. Dla badanego zestawu pętli
testowych operacje tranzytywnego domknięcia unii relacji zależności oraz ekstrakcji punktów reprezentatywnych fragmentów kodu zostały policzone dla podobnych zbiorów pętli z
zestawu testowego NAS.
Biblioteka Omega Calculator wydaje się być projektem bardziej kompletnym, oprócz
funkcji do przeprowadzania obliczeń z zakresu arytmetyki Presburgera, zawiera także analizator zależności Petit oraz funkcje generującą kod na podstawie zbioru krotek. Biblioteka
ISL nie zawiera własnego analizatora zależności. Wprowadzenie do niej relacji zależności
wymaga opracowania dodatkowych konwerterów. Do generowania kodu także należy wykorzystać inne narzędzia, np. Cloog [6]. Zaletami biblioteki ISL jest ciągły rozwój i częste
aktualizacje oraz zgodność z najnowszymi wersjami kompilatora języka C. Wpływa to na
szybkość wykonywania algorytmów (potwierdzonych w powyższych badaniach), co jest
głównym plusem tego narzędzia w przeprowadzonym porównaniu.
Algorytmy wyznaczania niezależnych fragmentów kodu nie narzucają zastosowania
konkretnego środowiska i narzędzi, co świadczy także o ich uniwersalności. Wymagana jest
dokładna reprezentacja zależności w postaci relacji oraz zdolność do przeprowadzania operacji arytmetyki Presburgera na nich. Umiejętna implementacja i dobór narzędzi stanowi o
praktycznej użyteczności opracowywanych algorytmów do ekstrakcji równoległości.
W przyszłych badaniach zamierzona jest dalsza weryfikacja możliwości omawianych
narzędzi z wykorzystaniem innych zestawów pętli testowych.
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Abstract:
This article shows the application of the authors’ own method for visualizing multidimensionality, i.e. so called Pipe of Samples, which makes possible to visualize up to 360 dimensions.
This approach constituted the base for development of evolutionary discretisation algorithm
dedicated for pre-processing of data to be processed using rough sets theory. The study
presents operators of crossing, mutation and selection. Structures of the algorithm data have
been prepared on the basis of the aforementioned visualization so that each of the achieved
individuals described one complete discretisation solution. Hence, in the proposed approach,
the population is a set of many complete discretisations of all the attributes. The solution is
optimized by means of evolutionary search for the optimum. The study includes results of experiments that compared LDGen adaptation algorithm with other discretisation methods used
in rough sets theory. As main components of the article may be regarded such elements like
visualisation method, evolutionary data discretisation method including dedicated operators
and discussion on the results of experiments.

Keywords:
Pipe of Samples, LDGen, Discretisation, Rough Sets Theory, Genetic Algorithm

1. Introduction
The research direction started by Z. Pawlak, where he proposed a new approach to the
problem of formal description of knowledge, including incomplete and inaccurate knowledge, is commonly known under the name Rough Sets Theory. Rules induction process from
the rough sets theory is preceded by data preparation which, in this context, means discretisation. Hence it seems appropriate to formulate the discretisation concept itself. J. Stefanowski proposed the following more precise definition of that concept; Discretisation is a
process of numerical attribute exchange into symbolic attributes of the ordinal type. It consists in the division of the original domain of the numerical attribute into certain number of
sub-intervals and assigning symbolic codes to those intervals[21].
Unfortunately it is impossible to perform discretisation of real attributes in any way perfectly, because it often results in lowered quality of the decision algorithm that is found
afterwards. Many authors tried to solve this problem and proposed numerous methods based
on various branches of science like statistics, information theory, logic, pattern recognition
and machine learning [3],[13]. Authors [1],[2],[4],[10],[13],[15],[16],[17] dealing with the
field of rough sets highlighted many times that, depending on the attribute discretisation
method that was chosen, they obtain very different sets of decision rules. Therefore many
researchers tried to create the algorithm that would allow to obtain comparatively high efficiency for different data sets, which would adapt to the information being processed.
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2. Visualization of multidimensionality using Pipe of Samples method
When considering hypothetical set of multidimensional data that is typical for rough sets
and consists of N attributes A, where a∈{a1,...,an}, it is usually assumed that as a result of
input attributes influence, one gets D set that consists of M decision attributes, where
d∈{d1,...,dm}. There is one issue that remains to be mentioned, i.e. this discussion concerns
certain closed system that can be isolated out of the surrounding reality and the operation of
which can be described using K experiments. As a result we obtain extension of the vector
A,D with dimensionality (n+m)x1 to matrix that describes dimensionality (n+m)xk. Let
start from the visualisation object that is a vector being a data set from one sample j. As a
visualisation space, we have to assume a wheel with radius R. At the beginning it is usually
necessary to rescale the range of attributes of the vector ai so that values of its individual
elements could be presented as 0 to R long segments. However, the rescaling conversion has
to be selected in such a way so that also possible negative values of the set of attributes ai
are taken into account. Next step is to place each attribute of the sample in a radial way on
the wheel. Hence there is theoretical possibility to present a 360-dimensional sample, which
seems to be sufficient for most of real systems although indeed still limited [7]. How would
the entire set of K measurement samples look like if it was shown in one general graph?
Such proposal has been shown in the left hand part of the figure below.
The figure below shows coupling between visualisation of multidimensional data samples using Pipe of Samples method and the structure of data in the LDGen discretisation
algorithm. The population includes individuals from the set Os={1,2,3,...,k}, where k is
identical to the number of measurement samples that constitute input data. Each individual
is represented by a genotype of complex structure, which consists of the set of chromosomes
Ch={A,B,C,...,N}, where N symbolically means the quantity of attributes in the set being
discretised. In this case the chromosomes the genotype consists of were created from gene
structures that represent individual cuts. Values of specific genes, i.e. alleles reflect locations of discretisation cuts. The example below shows the juxtaposition of an individual
described using genotype with a specific individual together with a set of alleles that characterize it. The example uses the data set prepared in order to present rough sets applications
in the medical diagnostics. This is an example of diagnosing acute bladder inflammation
and acute menses-related nephritis [5].

Figure 1. Graphic representation of data concepts and structures in the LDGen algorithm

The pipe of samples visualization method as base for evolutionary data discretisation

 (C11 , C12 , c A1 )
 (C , C , c )
 11 12 B1
(C , C , c )
Osobnik =  11 12 C1
(C11 , C12 , c D1 )
 (C11 , C12 , c E1 )

(C11 , C12 , c F 1 )
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 (36,37, " n")
(0.0,0.5, " no")

(0.0,0.5, " no")
Fenotyp = 
(0.0,0.5, " no")
(0.0,0.5, " no")

(0.0,0.5, " no")

59

(C 21 , C 22 , c A2 ) (C31 , C32 , c A3 ) (C 41 , C 42 , c A4 )

(C11 , C12 , c B 2 )


(C11 , C12 , cC 2 )

(C11 , C12 , c D 2 )


(C11 , C12 , c E 2 )

(C11 , C12 , c F 2 )


(37,38, " p")

(0.5,1.0, " yes")
(0.5,1.0, " yes")
(0.5,1.0, " yes")
(0.5,1.0, " yes")
(0.5,1.0, " yes")

(2.1)

(38,40, " g") (40, ∞," w")









(2.2)

The first of the above formulas shows the genotype of the selected individual. As can be
seen, number of cuts for each attribute can be different. In this very case, the first line concerns the value of patient’s temperature whereas next lines include information about occurrence or not of characteristic symptoms. Phenotype represents specific solution of the discretisation problem. The victorious individual stores in its gene structures the alleles that
are locations of cuts as well as code name of the interval. In order to reflect representations
of that type in some implementation of the method one has to use adequate data structures.

3. Evolutionary method of data discretisation
3.1. Introduction to the LDGen algorithm
The LDGen discretisation method [6] is based on the modular structure of the genetic
algorithm. Process of searching for optimal, multidimensional set of cuts is solved by evolutionary selection and competition between individuals. Gradual tracking of such solutions is
very difficult, but results obtained at the end of evolutionary process show that this way of
searching is worth appreciation. As it has already been said, LDGen algorithm has adaptation capacity which is characteristic to its nature of methodology it was grounded on. As
confirmed by experiments, this capacity allows to obtain good results for different types of
data.
The LDGen method, as a criterion of success, assumes specified number of consistent
equations. If the problem is not solved after specified limiting quantity of population is
exceeded, then the termination criterion is mitigated. Names of those functions correspond
to the tasks they perform. Presented pseudo-code shows phases of the LDGen algorithm in a
compact and comprehensive way. More detailed description of individual parts of it has
been included in the paragraphs below the pseudocode. The symbols used in the pseudocode
mean respectively:
P – population,
Os – individual,
Pp– population of descendants,
P – population,
K – set of decision classes,
A – set of attributes,
F – total adaptation of population,
d – assumed accuracy.
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The first phase of the algorithm operation is generating initial population. Generating
initial population of individuals that describe space of multidimensional samples discretisation depends on the number and value of decision attributes. Fitness function specifies the
strength, i.e. the grade of competitiveness of an individual with reference to the entire population. This allows to evaluate the degree of adaptation for separate individuals. Arguments
of that function are individual alleles belonging to the phenotype being evaluated. In the
LDGen method, the value of the fitness function specifies the quantity of consistent decision
equations. According to the rough sets theory, this means that the same system of values
does not generate different decisions [19]. It is obvious that the best results of attribute elimination are obtained using consistent data sets so criterion established in such a way seems
to be optimal. Subsequent phase of the algorithm defines the way of selection of individuals
for reproduction followed by genetic operators of crossing and mutation.
Mutation of chromosomes consists in random increase of the number of cuts. More specifically, it is that for n-element population consisting of multidimensional families of attributes one or more individuals to be mutated are randomly selected. Number of randomly
selected chromosomes is dependant on the probability of pm mutation. Next, when it is already known how many individuals are going to be mutated, the procedure continues as follows:
— randomly select an individual for mutation,
— read the number of discretisation intervals,
— calculate a natural number as 5% of the number of cuts, with appropriate rounding,
— select randomly as many intervals as calculated above and divide them into half.
The operator of crossing, as the most interesting element, and the selection operator are
discussed in separate paragraphs. Existence of the block that forces replacement of parent
population with a new one is a consequence of fulfilling assumed assumptions. Because
since the first version of the LDGen algorithm it was regarded as a so called algorithm without memory, thus the parent population will be irretrievably lost every time. The algorithm is terminated, when at least one of the individuals gains assumed efficiency of the fitness function. The user should be able to change the value that is, by default, set to 10% of
the quantity of decisions. This means that searching will be stopped when the population
includes at least one multidimensional sample discretised in such a way that 90% of equations are consistent.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Function LDGen
(input:Z={A,K} set of examples, d assumed accuracy
output:Os victorious individual)
{
define function initial_population(input: A,K; output: P)
{
for i=1 to max_pop do
{
set_priority_K(K)
sort(A,K|K)
P=P∪{Osi}
}
}
define function strength(input: P,K; output: how many consistent)
{
sort(P,K|K)
test_how_many_inconsistent
strength=calc_perc_consist
}
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

define function selection(input: P; output: Os)
{
F=sum(strength(P))
sort(P|strength)
Draw(r∈[0,F])
find(Os,r)
}
define function crossing(input: P; output: Os1’,Os2’)
{
Os1=selection(P)
Os2=selection(P)
find_pk(Os1)
for Os1’,Os2’
for i=1 to pk do
{
draw(variant)
case variant
1:take_frg(Os1)
2:take_frg(Os2)
3:absorb(Os1,Os2)
}
Pp= Pp∪{Os1’,Os2’}
}
define function mutation(input: P)
{
Draw(Os)
Draw(cut_quantity)
find_and_divide;
}
define function overwriting(input: Pp; output:P)
{
for i=1 max_pop do
P[i]=Pp[i]
}
define function end_test(input: P,K,d; output:{T,F})
{
if max(strength(P))≤d
then end_test=T //solution
else end_test=F //further searching
if how_many_pop>stop_pop
then d=d-5%
}
main()
{
initial_population(A,K)
while not end_test(P,K,d) do
{
how_many_pop++
crossing(P);
mutation(Pp);
overwriting(P,Pp);
}
}//main
}
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3.2. Crossing operator
The algorithm that was selected empirically on the basis of experiments can be briefly
presented in the following steps;
— selection of individuals for crossing (according to assumed selection mechanism),

i = select(P); P = {Ch1 ,  , Chmax_pop } ;
 ∃
i∈[1, max_pop ]


j = select(P); P = {Ch1 ,  , Chmax_pop } ;
 ∃
 j∈[1,max_pop ]
i ≠ j



[

]

[

]

(3.1)
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— random selection of cuts in the first chromosome that will be used as crossing points.

 ∃ [cik = random(C i ); Ci ⊂ Chi ; k ∈ [1, n]];
cik ∈Ci

 ∃ [ciz = random(C i ); Ci ⊂ Chi ; k ∈ [1, n]];
ciz ∈Ci
cik ≠ ciz



(3.2)

— gathering information about cuts alternately from individuals that have been randomly selected. Where intervals overlap, new limits are created. By default it is assumed that actual place of crossing is located on the right side of the randomly selected interval.
C i' = {ci1 , ci 2 , , cik , c jk +1 , c jk + 2 ,  , ciz +1 , ciz + 2 , , cin }; 
 '

C j = {c j1 , c j 2 , , cik +1 , cik + 2 , , ciz , c jz +1 , c jz + 2 , , c jm };

∀  ' '
'
i , j∈[1, max_pop ] C = c ,  , c ;

i
i1
in
C ' = c ' , , c ' ;

j1
jm
 j


{
{

}

(3.3)

}

3.3. Selection method
Below we presented modified form of the classic roulette wheel method.
— calculating the fitness function strength(vi) for each individual vi, where
i∈[1,max_pop],
— calculating the sum of all fitness function values

F=

max_ pop

 strength(v ),
i

i =1

— improvement of the pseudo-code generator properties by rescaling F=F*100,
— sorting individuals in the ascending order with regard to fitness function

(3.4)

The pipe of samples visualization method as base for evolutionary data discretisation

Z (Ψ ) = Φ, where(Ψ = (v ,.., v ,.., v )) ∧
∃ [(Φ = Ψ ) ∧ (strength(v ) ≤ .. ≤ strength(v
i

Z (Ψ)



k

j

1



k ) ≤ .. ≤ strength (vi ) )]
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(3.5)

— random selection of integral number from the range [0,F]

∃ [(0 ≤ r ) ∧ (r ≥ F )],

r∈C

(3.6)

— selection of the first individual that fulfils the relationship below

∃

i∈[1, max_ pop ]

max_ pop

 [(S = S + strength(v )), ((r ≤ S *100)  (i = max_pop))],
i

i =1

(3.7)
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Selection of chromosomes designed for reproduction is done according to modified
method of the roulette wheel. De facto the selection process proceeds according to the following scheme:
— calculating the sum of all fitness function values,
for(int i=0;i<max_pop;i++)
{
sum=sum+ ptr_P[i].strength;
}

— the value of the sum is moved to the further range. Thanks to that procedure the
generator of the pseudo-random numbers can work in the manner that is more similar to real randomness,
sum=sum*100;

— sorting chromosomes according to values of the fitness function. The aim is to
achieve ascending order,
— random selection of a number from the range [0, sum] in order to separate an individual,
choice =random(sum);

— finally, an individual is selected in the following way.
for(i=0;i<max_pop;i++)
{
sum=sum+ptr_P[i].strenght;
if(choice<=sum*100)
{
ptr_P[i].parent++;
result= ptr_P[i];
break;
}
}

It is also worth mentioning that the situation resembles the X-axis with a scale marked
on it. Starting from zero in the direction of the sum, the system checks whether the previously randomly selected number is located within the range. If it is above the range, the searching is continued. Otherwise it means that an individual for procreation has been selected.
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Preliminary tests of the LDGen method were performed on the set Diagnosis[5], but that
did not allow for professional literature comparison. Hence the experimental research was
divided into two parts. The first one performed preliminary selection of strong methods
whereas the second one dealt with six known test sets and allowed to make oneself acquainted in details with parameters calculated according to assumptions. The discretisation analysis method was used, proposed by R. Susmaga [23].
Based on the analysis of professional literature, 11 popular discretisation methods were
selected. Discretisation with all the methods was performed first on the Iris set. Because this
file is a well known test set, it is possible to verify discretisation results with the literature.
The analysis of available literature on that topic helped to create ranking of preliminary discretisation methods. While performing different comparative researches, authors usually
assess discretisation in the context of certain application for specific research problems. As
a result, three methods were selected for further competition on the basis of the test and literature studies. The list below compares three discretisation methods: MCA (Median Cluster
Analysis Method) [11], BR (Boolean Reasoning Method of Discretisation) [18] and MCE
(Minimal Class Entropy Method) [12] as well as the LDGen method. The MCE method was
also qualified, because it is a good example of local discretisation which allows to give the
comparison broader context. The tables include coefficients, which were grouped depending
on the method and a test set. The results are discussed in the next paragraph.

RedundRatio

Redund

OccupyRatio

Atoms

ClusterRatio

File

Cuts

Partitions

Table 1. Average discretisation characteristics calculated for MCE, MCA and BR method

Quality

Bank

0,97

6,33

94,33

20,67

3,33

0,70

0,56

0,33

Bupa

0,92

34,33

181666,67

295,33

13,00

0,11

0,05

0,28

Buses

1,00

4,33

89,33

9,67

3,00

0,89

0,57

0,44

Iris

0,92

8,67

136,33

24,33

3,00

0,85

0,38

0,28

Meldb1

0,96

16,67

349917,33

22,33

10,00

0,61

0,06

0,36

Pustak

0,91

21,00

3256020,33

71,67

11,33

0,67

0,23

0,30

RedundRatio

OccupyRatio

ClusterRatio

Redund

Atoms

Cuts

File

Partitions

Table 2. Discretisation characteristics generated by the LDGen method

Quality
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4. Results of experiments
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5
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0
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6

8
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0
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0

0,77
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0
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0
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0
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Figure 2. Discretisation quality. Comparison of LDGen with boundary values of MCE, MC and BR

5. Conclusions and Further Work
The analysis shows that algorithms MCA and BR are much better than MCE. It can be
clearly seen particularly regarding the number of cuts, which is significantly lower. It should
be highlighted that the MCE method belongs to the group of local discretisations which explains its rather weak efficiency when we take into account such factors like RedundRatio
(redundancy coefficient) or OccupyRatio (occupancy coefficient). This results from the fact
that they are generally designed to describe discretisation of global character.
The analysis reveals also the fact that the BR method generated better solutions comparing to those created by the MCA method. BR method is better not only due to smaller number of cutting points together with higher values of the discrimination degree but also due to
presence of unnecessary (redundant) cuts in discretisations generated by MCA. The LDGen
method shows better quality of cuts than BR, which is sometimes paid with slightly higher
number of cuts. Both methods demonstrate no redundancy. The BR method is generally characterised by lower RedundRatio and OccupyRatio coefficients than LDGen method, which
reflects even better on the LDGen algorithm. Details of comparative research which shows
the results for the above methods and LDGen contained in a separate article [6].
Finally, it is worth mentioning that the way of obtaining result in the LDGen method is
different every time. This results from the very essence of the approach, the core of which is
based on genetic algorithm. It has been proven experimentally that, on average, for every 10
discretisations of the same set, about 2 are significantly weaker and the same number is noticeably more efficient, whereas remaining discretisations show similar level presented in
the table included in the previous paragraph. So, should someone chose the best of 10 discretisations, the LDGen algorithm would have even better results that competitors, because
it is a fitness algorithm by its nature. Further studies should concern checking if rising the
determinism of the method by rejecting the assumption that LDGen should be classical algorithm without memory would speed up generating results and would improve the quality,
which is good even now.
The reason for further studies should be comparison with methods that perform discretisation in the rules induction block [22] e.g. MODLEM-Laplace, MODLEM-Entrophy [13].
Initial research indicate that one can assume that moving LDGen to the rules induction
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block could give grounds to be match for methods of that type. However, this must be verified by future research.
Nevertheless there are two more field the exploration of which seems to be very interesting and important. It seems that the next step in research on Boolean functions could be
methods using multi-value logic [25]. Obviously, fuzzy logic has efficiently been used for
several years [9],[20] already in rough sets theory. Reed-Muller multinomials are, among
others, worth special interest within this field of research. Methods that base on those transformations have been applied successfully for several years in optimizing Boolean functions
and in building experimental integrated circuits. The task to find the best discretisation (as
an optimizing task) prognosticated good results of using methods based on this branch of
knowledge.
The potential direction of future studies seems to be possibility of applying image recognition methods, the field of computer graphics that develops very dynamically. It seems to
be possible to undertake such research basing on the concept of multidimensionality visualisation proposed by the author in so called “Pipe of samples”[7]. This would be the approach
that has no precedent in the literature known to the author. Although, as it was confirmed by
this study, using methods based on genetic algorithms for preliminary discretisation gives
very good results, but to complement research results, it would be necessary to perform studies on applying discretisation basing on genetic algorithms for direct induction of rules.
The literature on that subject includes at least one similar experiment [24] but it used genetic
algorithms for optimizing the process of finding decision rules without putting special emphasis on implications of those methods for discretisation.
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System informacyjny optymalizacji połączeń
w komunikacji miejskiej z wykorzystaniem usług WAP
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Abstract:
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The paper presents the transportation system that allows for the designation of the shortest
route. Routing can be implemented in two different ways: transport with and without changing the communication tram or bus. The statistical analysis of data collected will allow the
matching of configurations of public transport to the traffic flow, depending on the time travel
and its period. The decisions taken as a result of the analysis allow you to fit the conditions of
transport to the expectations of customers.
Keywords:
RDBMS, Databases, Business Intelligence, WEB, WAP

1. Wprowadzenie
Sprawne zarządzanie czasem staje się istotnym czynnikiem we współczesnym świecie,
a pomóc w tym mają nowoczesne technologie np. Internet czy urządzenia mobilne. Liczba
ludności żyjąca na całym swiecie w miastach jest większa od liczby ludności poza nimi.
Trend ten charakteryzuje się dużą dynamiką przyrostu. Do połowy XXI wieku w miastach
może żyć nawet 70-80% obywateli globu. Wyjściem naprzeciw problemom życia współczesnego mieszkańca aglomeracji miejskiej jest zapewnienie sprawnego i szybkiego sposobu
przemieszczania z jednego punktu do drugiego środkami zbiorowego transportu. Jego nieefektywna organizacja polegająca na błędnych informacjach dotyczących rozkładu przyjazdów tramwajów na przystankach komunikacji miejskiej czy zmian przejazdów w związku z
awariami na trasach jest przyczyną nieefektywnej organizacji ruchu oraz utrudnień w prawidłowym przemieszczaniu ludności miejskiej, co przekłada się na efektywność codziennego życia.
Naprzeciw tym problemom wychodzą współczesne technologie. Wiele korporacji w tym
np. IBM, Microsoft, dzięki odpowiedniemu know-how próbuje sprostać zadaniom szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. Inteligentne miasta są ważnym etapem na drodze do tego celu.
Posiadanie technologii transportu w połączeniu z nowoczesnymi i innowacyjnymi technologiami teleinformatycznymi gwarantuje dopiero budowę efektywnej struktury aglomeracji
miejskiej.

2. Aktualny stan zagadnienia
Artykuł podejmuje i porusza zagadnienia działalności polegającej na wykonywaniu
usług przewozowych na terenie miasta. Przedstawiona aplikacja umożliwia planowanie tras
przejazdu miejskim transportem. Zastosowana forma w postaci witryny internetowej oraz
stron WAP pozwala na planowanie tras w aglomeracji miejskiej.
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Opracowana aplikacja spełnia wymogi dopasowania do architektury dowolnego miasta,
gdyż nie jest ściśle zwiazana z określoną architekturą ulic i przystanków. W bazie przechowywane są znaczniki jednoznacznie wskazujące na dane ulice i przystanki oraz rozkłady
jazdy wszystkich linii komunikacji miejskiej. Informacje te można zaktualizować do dowolnej aglomeracji miejskiej. W bazie nie są przechowywane tekstury map tak jak to jest w
przypadku
dostępnych
serwisów
wyznaczających
trasy
dojazdów
np.
http://lodz.jakdojade.pl/ oraz Google Transit. Serwisy te korzystają z map Google Map.
W opracowywanym przez autorów serwisie planowane jest (w przeciwieństwie do podanych i istniejących już rozwiązań) dynamiczne i w czasie rzeczywistym wyznaczanie tras
przystanków i przesiadek na podstawie położenia taboru transportu. Obecnie tendencja budowana w aglomeracjach miejskich (np. w mieście Łodzi „Łódzki Tramwaj Regionalny”)
infrastruktura transportu, finansowana w znacznej części przez Unię Europejską, umożliwia
lokalizację taboru oraz dopasowanie i synchronizację świateł miejskich do natężenia ruchu.
W podawanym rozwiązaniu urządzenie lokalizujące na podstawie współrzędnych GPS musi
być umieszczone w pojeździe. W takim przypadku baza danych w czasie rzeczywistym powinna być aktualizowana tak, by dostarczane do aplikacji klienta dane były aktualne
i dopasowane do współrzędnych lokalizujących pojazdy.
Taki system jest w stanie zagwarantować użytkownikowi aktualne i dynamicznie zmieniające się informacje (np. na podstawie natężenia ruchu, wypadków w mieście, robót drogowych lub uszkodzenia taboru).
W istniejących i proponowanych rozwiązaniach dane są przekazywane użytkownikom
jako statyczne. Autorzy proponują inne, bardziej zaawansowane podejście do problemu. Nie
są w tym istotne tekstury map, chociaż mogą być stosowane, lecz bieżące i rzeczywiste informacje. Osoba dysponująca bramką SMS lub serwisem na urządzenia mobilne (usługi
WAP) ma gwarancję, że do celu dojedzie w określonym czasie. Tylko w takiej sytuacji
można liczyć, że użytkownicy będą w sposób cykliczny korzystali z serwisu planując podróż nie tylko w obrębie danego miasta (np. również z użyciem infrastruktury PKP).

3. Wykorzystywane technologie i struktura serwisu
Baza danych została wykonana w środowisku MS SQL Server. Do budowy witryny internetowej posłużyła platforma Microsoft ASP.NET.
W aplikacji WAP użyto pakiet narzędzi Nokia WAP Toolkit 2.0. Pakiet ten zawiera
edytory WML i WMLScript oraz konwerter plików graficznych na format WBMP. Testowanie aplikacji WAP odbyło się z użyciem serwera - Nokia WAP Server.
Pliki aplikacji zostały przetestowane na lokalnym serwerze IIS. Na jego wybór miały
decydujący wpływ takie cechy jak: skalowalność, bezpieczeństwo, zarządzalność oraz łatwość integracji z najnowszymi technologiami internetowymi.
Serwis składa się z szeregu plików tworzących poszczególne strony internetowe, których zadaniem jest generacja grafiki, zawartości oraz biznesową logikę przetwarzania strony. Dostęp do stron witryny mają zarówno użytkownicy zalogowani jak i nie zarejestrowani. Treść wyświetlana jest uzależniona od statusu klienta. Aplikacja zawiera moduł przeznaczony do administracji serwisem.

4. Projekt struktury bazy danych na potrzeby aplikacji
Baza danych zawiera następujące tabele:
— bilet – przechowuje informacje dotyczące biletów komunikacji tramwajowej,
— dzien – przechowuje rodzaj dni tygodnia jako kryterium wyszukiwania połączeń,
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konto – zawiera dane personalne zarejestrowanych użytkowników oraz liczbę tras
wytyczonych przez nich w portalu,
kurs – przechowuje informacje pomocne w wyznaczaniu tras jako sekwencji
przystanków, czasu dojazdu oraz odległość między nimi,
kursy – tabela łącząca kurs z określoną linią tramwajową oraz tramwajem,
reprezentuje „trasę połączeń”, czyli kurs w określonym kierunku,
linia – przechowuje numery linii tramwajowych reprezentujących kursy w obydwu
kierunkach ruchu,
przystanek – zawiera dane wszystkich przystanków tramwajowych w kursie,
rozklad – reprezentuje rozkład jazdy tramwaju na określonych przystankach,
tramwaj – tabela pomocna w opisaniu szczegółów technicznych tramwajów,
ulica – przechowuje nazwy wszystkich ulic objętych komunikacją tramwajową
zawieszenie – opisuje typ zawieszenia tramwaju.
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Dodatkowo w celu gromadzenia danych statystycznych dołączona tabela o nazwie statystyka zawiera licznik zliczający ilość przystanków podczas procesu wyszukiwania połączeń
dla zalogowanych użytkowników.
Tabele oraz relacje między nimi są przedstawione w formie diagramu na rysunku 1.

Rysunek 1. Diagram związków encji

5. Funkcjonalność aplikacji
Reguły biznesowe po stronie serwera baz danych wdrożone zostały w postaci procedur
składowanych w RDBMS. Wykonują one podstawowe zadania, do których zaliczyć można:
wyznaczanie optymalnej trasy przejazdu, obliczanie ceny oraz rodzaju biletów. Dodatkowo
ograniczają one ruch w sieci informatycznej, co w przypadku aplikacji WEB jest istotnym
czynnikiem pozwalającym ograniczyć ilość informacji wymienianej pomiędzy klientem
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a serwerem. Wpływają na zwiększenie wydajności aplikacji jak i podniesienie bezpieczeństwa dostępu do danych.
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5.1. Wyznaczanie trasy pomiędzy dwoma przystankami
Jednym z kluczowych elementów systemu komunikacji miejskiej jest wyznaczenie najkrótszego czasu przejazdu trasy pomiędzy dwoma przystankami. Istotną kwestią jest optymalizacja algorytmu wyszukiwania najkrótszego czasu połączenia, który sprawdza wszystkie możliwe kombinacje tras szukając tej optymalnej pod względem czasu przejazdu. Wyznaczanie trasy w aplikacji może być realizowane na dwa różne sposoby:
— przejazd środkami komunikacji bez przesiadek,
— przejazd środkami komunikacji z przesiadkami.
Wyznaczanie trasy pomiędzy dwoma przystankami bez przesiadek realizuje procedura
trasaPojedynczaWyznaczenie. Procedura ta umożliwia uwzględnienie czy określona trasa
będzie wliczana do analizy statystycznej na podstawie której w przyszłości możliwe będzie
dopasowanie składów tramwajowych do natężenia ruchu, w zależności od pory przejazdu
i jego okresu.
Taki model analizy jest zgodny z założeniami Smarter Planet i jest promowany przez
firmę IBM. Analiza statystyczna podnosi komfort przejazdu dla pasażerów, ich zadowolenie
oraz wpływa na postrzeganie firm transportowych jak również skuteczności działania infrastruktury samorządów. Efektywność i komfort przejazdu środkami transportu miejskiego w
tym np. czas przejazdu wpływa na podejmowanie decyzji przez mieszkańców aglomeracji
użycia własnego środka transportu, co może wpływać również na redukcję emisji CO2 w
miastach itp.
Procedura zaprezentowana na listingu 1 wykorzystuje kursor wyszukujący wspólne
przejazdy dla przystanków początkowego i docelowego.
DECLARE KursyCursor CURSOR READ_ONLY
FOR select k.idKursy from dbo.kurs k
join dbo.kursy ku on ku.idKursy=k.idKursy
join dbo.linia l on l.idLinii=ku.idLinii
where (idPrzystanku=@przystanekPocz
or idPrzystanku=@przystanekKon) and l.status=1 and
ku.status=1 group by k.idKursy
having count(idPrzystanku)=2
Listing 1. Kursor wyszukujący wspólne przejazdy

Czas przejazdu trasy obliczany jest zgodnie z instrukcją zaprezentowaną na listingu 2.
set @czasPrzejazdu = (select sum(czasPrzejazdu)
from kurs where idKursy=@kurs
and nrPrzystankuWkursie > @nrPrzystankuPocz
and nrPrzystankuWkursie <= @nrPrzystankuKon)
Listing 2. Obliczanie zmiennej czas przejazdu trasy

Obliczony czas przejazdu następnie porównywany jest ze zmienną najkrotszyCzasPrzejazdu, która przechowuje czasy przejazdu pozostałych kursów. W przypadku, gdy okaże się
on najkrótszy jest zapisywany do tablicy tymczasowej temp.
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select * into dbo.temp from kurs
where idKursy=@kurs and
nrPrzystankuWkursie>=@nrPrzystankuPocz
and nrPrzystankuWkursie<=@nrPrzystankuKon
Listing 3. Kopiowanie najkrótszego czasu przejazdu do tabeli temp
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Jednocześnie aktualizowana jest wartość zmiennej najkrotszyCzasPrzejazdu, która zawiera czas przejazdu trasy zawartej w tabeli temp. Kurs pozostaje w tablicy do momentu,
gdy kursor wyszuka trasę o mniejszym parametrze niż obecna wartość zmiennej najkrotszyCzasPrzejazdu. Gdy ma to miejsce następuje kasowanie zawartości tablicy i nowa trasa
wraz z czasem jej przejazdu jest nadpisywana. W ten sposób w przypadku, gdy połączenie
można zrealizować bez przesiadki w tablicy temp znajduje się najkrótsza, wyszukana trasa.

Rysunek 2. Diagram połączeń i panel wyszukiwania trasy bez przesiadki

Jednak nie wszystkie trasy można zrealizować pojedynczą linią tramwajową. Procedura
trasaPrzesiadkowaWyznaczenie prezentuje sytuację, w której dotarcie do przystanku docelowego wiąże się z koniecznością przesiadki, gdyż nie można wyznaczyć połączenia bezpośredniego, czyli takiego, którego wytyczenie następuje przy pomocy jednej linii tramwajowej. Procedura wykorzystuje trzy kursory. Pierwszy z nich kursPoczCursor wyszukuje kursy dla przystanku początkowego. Drugi kursor kursKonCursor wyszukuje analogiczne kursy dla przystanku docelowego.
Wykorzystując kursy przystanków: początkowego i docelowego można wyszukać
wspólne ich połączenie oraz wyznaczyć trasę przesiadkową wykorzystując kolejny, trzeci
kursor TrasyCursor.
W przypadku wyszukania wspólnej, trasy z przesiadkwami, podobnie jak w procedurze
trasaPojedynczaWyznaczenie, następuje obliczanie parametru czasPrzejazdu zliczającego
czas potrzebny na pokonanie wyznaczonego odcinka przedstwionego na listingu 1.
set @czasPrzejazdu = (select sum(czasPrzejazdu)
from
(select * from kurs where idKursy=@kursPocz
and nrPrzystankuWkursie>=@nrPrzystankuPocz
and nrPrzystankuWkursie<@nrPrzystankuCommonPocz
union all
select * from kurs where idKursy=@kursKon
and nrPrzystankuWkursie>=@nrPrzystankuCommonKon
and nrPrzystankuWkursie<=@nrPrzystankuKon-1)x)
Listing 4. Obliczanie zmiennej czasPrzejazdu
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Rysunek 3. Panel wyszukiwania trasy z przesiadką
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Podział na dwie procedury, z których jedna wyznacza trasę przejazdu bez przesiadki
a druga z przesiadkami jest zabiegiem celowym. Pozwala on na optymalizację całego procesu, gdyż najszybsze będzie zawsze połączenie bez przesiadki, natomiast dopiero
w przypadku jego braku są rozważane możliwe trasy z przesiadkami.

5.2. Wyznaczenie połączenia pomiędzy dwoma przystankami
Wyznaczenie połączenia to proces obliczenia trasy łączącej dwa przystanki połączony
z parametrami określającymi czas odjazdu oraz rodzaj dnia. Tak jak w przypadku wyznaczania
tras
następuje
podział
procedur
na
trasaPojedynczaPolaczenie
i trasaPrzesiadkowaPolaczenie. Pierwsza wyznacza trasę, którą przejechać można jedną linią, natomiast druga połączenie z przesiadką. Argumentami procedury jest dodatkowo godzina i dzień odjazdu z danego przystanku.
Proces wyznaczania najkrótszej możliwej trasy jest analogiczny jak w przypadku procedury trasaPojedynczaWyznaczenie. Różnica polega na istnieniu dodatkowych parametrów,
które wymuszają obliczenia dla wyznaczonej trasy. System w odpowiedzi WAB podaje
liczbę przystanków do przejechania, czas przejazdu oraz koszt czasowego biletu do kupienia. W dalszej kolejności można rozważyć płacenie za przejazd wiadomością SMS. Domyślnie przyjmuje się dla aplikacji WAB, że klient chce opuścić przystanek najbliższym
tramwajem.

Rysunek 4. Panel wyszukiwania połączeń o określonym czasie

Procedura trasaPrzesiadkowaPolaczenie realizuje to samo zadanie dla przejazdu
z przesiadką.
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5.3. Wyszukiwanie tras i połączeń – WAP
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Usługa WAP jest integralną częścią aplikacji przeznaczoną dla osób posiadających takie
urządzenia mobilne jak telefony komórkowe. Pozwala ona na wyszukiwanie tras i połączeń,
podobnie jak w witrynie WWW. Jednak nieco odmienny charakter usług wynikający m.in.
ze sposobu łączenia się z bazą danych czy rozdzielczości wyświetlacza telefonu komórkowego wymógł stworzenie osobnych procedur składowanych użytych do realizacji w/w zadań.
Są nimi: trasaPojedynczaWyznaczenieWap oraz trasaPrzesiadkowaWyznaczenieWap.
Ich podział jest znany i opiera się na zróżnicowaniu tras na bezpośrednią i z przesiadką.
Implementacja procedur zakłada analogiczną logikę jak w wypadku procedur składowanych użytych w aplikacji sieciowej.
W procedurach związanych z usługą WAP zmianie uległa liczba parametrów zwracanych, co wiąże się z ograniczonymi możliwościami wyświetlania informacji na wyświetlaczach telefonów komórkowych. Ograniczono też do minimum ilość zbędnych danych, by
informacja na ekranie urządzenia była prezentowana w sposób czytelny. Inną sprawą jest to,
że zabrakło w deklaracji procedury parametru statystyka, który pobierał informacje o wyznaczonej trasie, co wiązało się następnie z jej przetworzeniem po stronie serwera i generowaniem prawdopodobieństwa przejazdu.

5.4. Śledzenie aktywności użytkowników - dane statystyczne
Statystyki pełnią istotną rolę w aplikacji komunikacji miejskiej ze względu na jej specyficzny, sieciowy charakter. Nastawienie na interakcję z użytkownikiem ma na celu nie tylko
wyszukiwanie i wskazywanie najszybszego połączenia oraz dodatkowych danych opisowych, ale także przeprowadzenie procesu statystycznego na podstawie ilości informacji
przetworzonych po stronie serwera. Dane te są niezwykle istotne i odpowiednio przeanalizowane. Dają wiele cennych informacji na temat zagęszczenia ruchu na określonych trasach
czy aktywności zalogowanego użytkownika w serwisie. Na ich podstawie wyliczane jest
prawdopodobieństwo dotarcia klienta do celu, co odzwierciedla charakter ruchu miejskiego
oraz pełni pomocną rolę w odpowiednim zaplanowaniu codziennego cyklu pracy.
Tablicę statystyka wraz z pogrupowanymi informacjami dotyczącymi udziału każdego
z przystanków w wyszukanych trasach można odpowiednio wykorzystać do obliczenia
prawdopodobieństwa dojazdu do celu. Realizuje to procedura prawdopodobieństwo.
Obliczenie prawdopodobieństwa ma charakter średniej arytmetycznej trzech najistotniejszych czynników: częstości wyszukiwania danego przystanku, godziny przyjazdu oraz
liczby miejsc w danym tramwaju.
Pora przyjazdu jest podzielona na 5 stref czasowych, w których prawdopodobieństwo
znalezienia miejsca w tramwaju jest zróżnicowane i wynika głównie z tzw. „godzin szczytu” oraz godzin niskiej aktywności. Każda ze stref czasowych na podstawie dynamicznej
analizy statystycznej uwzględnia różną liczbę aktywnych pojazdów. Wartości można odpowiednio zmieniać tak, by były odzwierciedleniem sytuacji w danym okresie czasu. Ostatni
parametr to dostępna liczba miejsc siedzących i stojących w tramwaju wynikająca z różnych
typów tych pojazdów oraz zróżnicowaniu w ilości miejsc i liczby wagonów.
Otrzymany wynik nie może być traktowany jako jedyne źródło statystyczne, gdyż jest
tylko prawdopodobieństwem trzech głównych czynników, do których dołączają jeszcze inne, pominięte w algorytmie, lecz już o wiele mniejszym znaczeniu. Mimo to wynik ten daje
przybliżony obraz natężenia ruchu, a co najważniejsze opiera się o źródło najbardziej wiarygodne, czyli o zalogowanych klientów serwisu.
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6. Podsumowanie
W istniejących i proponowanych rozwiązaniach dane są przekazywane użytkownikom
jako statyczne.
W proponowanym przez autorów rozwiązaniu zawarto nowatorskie podejście do problemu transportu, w którym baza danych w czasie rzeczywistym aktualizowana jest tak, by
dostarczane do aplikacji klienta dane były dynamicznie dopasowane do współrzędnych lokalizujących pojazdów. Takie rozwiązania gwarantują klientom znaczący skok jakościowy
w środkach transportu. Autorzy prowadzą w tej dziedzinie badania naukowe, służące rozwiązaniu problemu komunikacji, starając się łączyć występujące zjawiska w transporcie z
dostępnymi obecnie i nowymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi.
Taki system jest w stanie zagwarantować użytkownikowi aktualne i dynamicznie zmieniające się informacje (np. na podstawie natężenia ruchu, wypadków w mieście, robót drogowych lub uszkodzenia taboru). Tylko w takiej sytuacji można liczyć, że użytkownicy będą w sposób cykliczny korzystali z serwisu planując podróż nie tylko w obrębie danego
miasta (np. również z użyciem infrastruktury PKP).
Współczesne technologie wychodzą naprzeciw problemom dużych alomeracji miejskich, związanych z transportem. Wiele korporacji (np. IBM, Microsoft dzięki odpowiedniemu know-how, elementom business intelligence (BI), bazom działającym w czasie rzeczywistym) próbuje sprostać zadaniom szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. Inteligentne
miasta są ważnym etapem na drodze do tego celu. Posiadanie technologii transportu w połączeniu z nowoczesnymi i innowacyjnymi technologiami teleinformatycznymi bazującymi
na technologii lokalizacji satelitarnej gwarantuje dopiero budowę efektywnej struktury
aglomeracji miejskiej.
Przeprowadzone testy potwierdziły poprawność opracowanych algorytmów, przydatność oraz szybkość ich działania. Mając na uwadze wdrożenie rozwiązań przyjętych w aplikacji do rzeczywistych systemów należy mieć na względzie fakt, iż baza danych będzie zawierać o wiele większe zbiory danych niż te użyte do testów na serwerze lokalnym. Nie należy jednak upraszczać algorytmu wyszukującego, lecz dążyć do minimalizacji czasu przejazdu całej trasy. Cel ten można zrealizować poprzez dodatkowe algorytmy eliminujące połączenia na etapie ich wstępnego wyszukiwania i selekcji bez obliczania czasów przejazdu
oraz kombinacji wszystkich tras.
Problemami, które sprawiły największe trudności podczas tworzenia aplikacji były algorytmy wyszukujące trasy o najkrótszym czasie przejazdu jak również implementacja stron
WAP w oparciu o język WML. Opracowane algorytmy opierają swoje działanie na kursorach, które wyszukują wspólne fragmenty tras, sumują czas ich przejazdu i porównują z
najmniejszą poprzednio znalezioną wartością. Nie bez znaczenia była minimalizacja czasu
oczekiwania na wyszukanie połączenia ze względu na sieciowy charakter aplikacji. Jednocześnie należało sprawdzić wszystkie możliwe kombinacje tras, by znaleźć tę najkorzystniejszą z punktu widzenia klienta. W przypadku języka WML głównym problemem były
ograniczenia struktury języka, rodzaj obsługiwanych informacji i metody ich prezentacji.
Niewielka moc obliczeniowa czy pamięć podręczna urządzenia wymusza zastosowanie na
stronach WAP uproszczonego mechanizmu odnośników i połączeń pomiędzy kolejnymi
stronami, wprowadza bariery dotyczące wymiarów plików graficznych oraz ograniczenia
dotyczące interfejsu użytkownika.
Tematyka pracy prezentuje istotny aspekt życia społeczeństwa miejskiego, jakim niewątpliwie jest przemieszczanie się za pomocą środków komunikacji miejskiej. To typowe,
codzienne zachowanie daje zaczątki do pełnej schematyzacji oraz planowania zwykłych
czynności związanych z komunikacją w środowisku aglomeracji miejskiej. Zadaniem per-
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sonelu informatycznego jest nie tylko edycja tras, rozkładów jazdy tramwajów, zarządzanie
kontami klientów, ale również dbałość o dane statystyczne, ich przejrzystość, odpowiednie
archiwizowanie i przetwarzanie w systemie OLAP.
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Detecting and localizing multipartite
entanglement by two-partite methods
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Abstract:
A notion of partial entanglement in multipartite systems is discussed. Some algorithms for detecting and localizing the introduced partial entanglement in general multipartite quantum
states are presented. The main feature of the methods presented is that they are exclusively
based on two-partite methods.
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1. Introduction
Quantum entanglement, since its discovery by Einstein, Podolsky and Rosen [1], and
Schrodinger [2] attracted very large attention, especially in the past two decades due to its
intriguing properties and extremely important significance in the quantum information
processing tasks [3, 4, 11]. The main efforts have been focused on the bipartite entanglement and at present many interesting and deep results have been obtained in this case, see
[5, 6] for some recent reviews.
The present note is addressed to a very preliminary discussion of certain aspects of multipartite entanglement. The importance of multipartite entanglement can be illustrated by
several illuminating examples. A class of the so called graph states used in one-way quantum computation model [7] and fault-tolerant topological quantum computation model as
well are both good examples. Multipartite entangled photons are essential resources used in
quantum key distribution protocols [8, 9]. For the purposes of quantum communication a
multipartite entangled states can serve as quantum communication channels in most of the
known teleportation protocols [10]. Multipartite entanglement displays one of the most fascinating features of quantum theory that is called as non-locality of the quantum world [13].
Comparing to the best known two-partite case [4, 5, 6], the situation concerning a general multipartite system is much more complicated even on the level of classification of the
possible entanglements that can arise in such systems. Given a multipartite state, a natural
question to ask is whether it is entangled state and if so how to measure the amount of entanglement included.
The main aim of the present note is to demonstrate how one can use exclusively twopartite systems methods to answer the first question for a general multipartite quantum state.
The present note is organized in the following way. In next section basic definitions will
be introduced and the algorithm detecting and localizing entanglements in the case of pure
states will be formulated. An extension of this method to general multipartite mixed states
will be presented in Section (3).
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2. A general multipartite systems. The case of pure states
Let be a quantum system composed from n smaller and separated subsystems. The
corresponding Hilbert spaces
of the subsystems are assumed to be finite dimensional
with the corresponding dimensions for = 1, … , .
Then the resulting Hilbert space describing possible states of the total system is equal
to =
⊗
⊗ …⊗
and has dimension = ∙ ∙ … ∙ . The space of all quantum states i.e. the space of all nonnegative ,of trace equal to one endomorphisms of the cor( ) is
responding Hilbert space of states will be denoted by ( ) and its boundary
composed from pure states of the system .
Let ℘( ) stands for the set of all partitions of the set = {1,2, … , }. For a particular
= ( , … , ) ∈ ℘( ) we denote the number of elements of , | | = . A partial semiorder ≺ in ℘( ) is introduced by the following definition: we say that = ( , , … , )
is finer than a partition
= ( , , … , ), denoted as ≺
iff for any ∈ {1, … , }
there exists ∈ {1, … , } such that
⊆ . The maximal element
exists in the poset
(℘( ), ≺ ) and
= ( ) and also the minimal element do exists with the corresponding
minimal partitions
= ({1}, {2}, … , { }).
The cardinality of the set ℘( ) denoted as |℘( )| is given by the so called Bell
number ( ). The number of all partitions of the set
of length
is given by Stirling
− 1 and ( ) = ∑
( , ).
number of second kind ( , ). In particular ( , 2) = 2
With these preparatory definitions we can pass to the basic notions.
A pure state | 〉 ∈ ( ⊗
⊗ … ⊗ ), ≥ 2 is called -separable if
— | 〉 =⊗ | 〉 for = ( , , … , ) ∈ ℘( ), | 〉 ∈ ( ) and where ( )
stands for the Hilbert space corresponding to the -piece of the whole system,
— there is no finer partition for which | 〉 is -separable.
Remark:
There is some abuse of notation introduced in the above definition which however can
be easily overcomed when passing to the corresponding matrix representation of | 〉.
-separable. Any
In particular a state | 〉 is called completely separable iff | 〉 is
state | 〉 which is not
-separable is partially entangled state as the following definition
states.
Definition:
A state | 〉 ∈ ( ⊗
⊗ … ⊗ ) is called
-entangled state iff there exists
such that | 〉 is -separable. In particular a state | 〉 which is
∈ ℘( ), ≻
separable will be called completely entangled state.
The first question when dealing with a particular state | 〉 is the question whether this
state is separable or entangled state.
In the case of two-partite systems and for vector states the complete answer to this question can beprovided by several methods the corresponding Schmidt decomposition [3, 4]
is one of them. However in general n-partite case there is no canonical notion of
Schmidt decomposition as is well known.
The algorithm formulated below gives a systematic way to answer this question in general and additionally localizes the finest partition for which the separability holds.
To start with, we introduce the following construction, which can be easily implemented
in any computer system which contains any of the standard Linear Algebra Package.
The canonical Schmidt decomposition:
be two Hilbert spaces of dimension , resp. . Then for any | 〉 ∈ =
Let ,
⊗ , there exists an unique decomposition:
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(1)

〉

where the number 1 ≤ (| 〉) ≤ min ( , ) is the Schmidt rank of | 〉 and {| 〉 , =
1,2, … , } form complete orthonormal systems (CONS) in the corresponding spaces.
Function SD
Input:
, , , | 〉 where
Output:
, (|
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We will also use the following function which computes the complete list of all 2partitions of a given set = { , , … , }.
Let us mention that it is not quite trivial to formulate an algorithm which computes the
list of desirable two-partitions of a given n-th element set = { , , … , }. However using the methods presented for example in [12] this goal can be obtained.
Function 2p-Par
Input:
= { , ,…, }
Output: 2℘ , the list of all 2-partions of X
Algorithm:
Set Ret=[ ]
Set kappa[1:n]=0
Set M[1:n]=0
Set p=2
p_initialize_first(kappa, M, p)
while p_next_partition(kappa, M, p) do
Ret=Ret + kappa
end while
Return Ret
subroutine p_initialize_first(kappa, M, p)
n=length(kappa)
for i:=0 to n-p do
kappa[i]=0
M[i]=0
end for
for i:=n-p+1 to n do
kappa[i]=i-(n-p)
M[i]=i-(n-p)
end for
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subroutine p_next_partition(kappa, M, p)
n=length(kappa)
p=partition_size(M)
for i:=n-1 downto 0 to
if kappa[i]<p-1 and kappa[i]<=M[i-1] then
kappa[i]=kappa[i]+1
M[i]=max(M[i], kappa[i])
for j:= i+1 to n-(p-M[i]) do
kappa[j]=0
M[j]=M[i]
end for
for j:=n-(p-M[i])+1 to n do
kappa[j]=p-(n-j)
M[j]=p-(n-j)
end for
return true
end if
end for
return false
[( ,

), = 1,2, … , ] = 2 −

( )

Now we are ready to formulate heuristic version of our algorithm.
Algorithm: Separable of Entangled?
The case of vector states
Input:
⊗
⊗ …⊗ , =
∙ ∙ …∙ ,
=
| 〉∈ ( ⊗
⊗ … ⊗ ) where
= dim ,
≅
Output:
∈ ℘( ) such that | 〉 is -separable, in particular if =
then | 〉 is
completely separable.
Algorithm:
Set = = {1,2, … , }; = [ ]; % = ∅
while | | ≥ 1 do
set = | |
for k=1:N do
if | [ ]| = 1 then
= \ [ ]
= [ , [ ]]
end if
end for
set = | |
for = 1: do
2 [ ]←2 −
[ ] % form a list of all 2-partitions of [ ]
end for
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set = 1
while < |2 [ ]| do
for ( , ) ∈ 2 [ ] do
( , , | 〉| 〉) ←
(| [ ] 〉, ( , ))
if , = 1 then
set [ ] = ( , )
stop for
else
go to the next ( , ) ∈ 2 [ ]
= +1
end if
end for
end while
if = |2 [ ]| then
= \ [ ]
= [ , [ ]]
end if
end for
end while

3. A general multipartite system. The case of mixed states
A general state ∈ ( ⊗
⊗ … ⊗ ) will be called -separable state, for some
= ( , = 1,2, … , ) ∈ ℘( ), iff there exists a representation of of the form
=∑

⊗

∈

(2)

where
∈ ( ) for each and moreover is not -separable for any finer that .
There exists plenty of different criterions answering (mostly partially only) the question
whether a given state of bipartite system is separable or entangled. Without specifying the
concrete form of the criterion used we assume that an appropriate tool for this purpose is
available. It will be named as 2p-Oracle.
2p-Oracle function
Input:
=
⊗
where ∈ ( ⊗ )
Output:
YES if is entangled, NO if is separable
Remark:
The best known examples of such oracles, although working only for a particular classes
of states are: PPT-criterion, certain witness construction, see [5, 6, 4]. In general the problem of answering the question whether a given mixed quantum state is entangled or not is
NP-Hard problem [17].
Now, we are ready to formulate our algorithm by which we can answer the question
whether a given general state ∈ ( ⊗
⊗ … ⊗ ) is completely or partially separable and in the second case the localization of the corresponding ∈ ℘( ) is obtained as
well.
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Algorithm: Separable of Entangled?
General n-partite states
Input:
=
⊗
⊗ …⊗ , =
∙
∈ ( ⊗
⊗ … ⊗ ), where
Output:
∈ ℘( ) such that is -separable
Algorithm:
Set = = {1,2, … , }; = [ ]; %
while | | ≥ 1 do
set = | |
for k=1:N do
if | [ ]| = 1 then
= \ [ ]
= [ , [ ]]
end if
end for
set = | |
for k=1:N do
2 [ ]←2 −
[ ]
set = 1
while < |2 [ ]| do
for ( , ) ∈ 2 [ ] do
( , , | 〉| 〉) ←
(| [
( , , )=
if 2 −
[
]
set
=( , )
stop for
else
go to the next ( , ) ∈ 2
= +1
end if
end for
end while
if = |2 [ ]| then
= \ [ ]
= [ , [ ]]
end if
end for
end while

∙ …∙ ,
= dim

,

≅

=∅

] 〉, (

, ))
then

[ ]

3. Summary
A general method for detecting and localizing partial and complete as well entanglement
for general multipartite states is presented.
It was shown that the question of detection and localizing (partial) entanglement of
quantum states describing multipartite systems can be answered by using exclusively tools
worked out for two-partite case. However the serious drawback of methods introduced here
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is the non-polynomial computational complexity of our algorithms presented. A rough estimate gives quickly the computational complexity of both algorithms presented as (2 ).
The source of such big complexity is the length of the list of all two-partitions of a given set
.
However, for small quantum registers composed of small number ~20 − 25 quantum
logical units like qubits or qudits which is the case of all quantum computer simulators
available at present (see [14]) our methods might be quite useful.
The methods introduced in the present contribution could find straightforward applications to several problems of quantum information processing tasks. Let us mention two of
them:
— in the process of tracing entanglement amount and its localisation when executing
quantum programs on Quantum Computer Simulators,
— in the search for a new effectively simmulable quantum circuits by using the methods of [15].
A natural semiorder relation with respect to the amount of entanglement included is that
induced by the action of (S)LOCC-class of operations. In the case of two-partite systems
this notion seems to be quite well understood [4, 5, 6] although several basic question are
still to be resolved even in this case. However, in the case of multipartite systems several
problems arise at the very beginning. For example, let us consider two quantum states
,
of a composite n-partite system and let us assume that
is
-entangled and
is
-entangled where , = ( , , … , ), = 1,2 are the corresponding partitions of the set
of indices {1,2,3, … , }.
From the very definitions of (S)LOCC class of operations we must restrict ourselves to
the situation
≺
or
≺
in order to define the local actions on both states and
So, let us assume that
= ( , ,…, ) ≺
= ( , , … , ). By (S)LOCC-class of
operations we mean local with respect to the finer decomposition ( , , … , ) completely
positive operators together with general but local measurement equipments (supported with
classical communications channels) [18]. We say that
≺( )
iff there exists
into the state . From the above definitions it
(S)LOCC-class operations that transforms
follows that we should expect much more linear chains in the
( ( ⊗
), ≺( )
) then in the bipartite case. In particular it follows from [16] that there exists
many locally maximal states with respect to this semiorder.
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Podstawy analizy rozmytej interpretowanej sieci Petriego
Lesław Gniewek
Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Abstract:
The Petri nets enable not only designing of algorithms in which parallel processes are appearing, but also formal analysis of their properties. It is playing a significant role at the
permanently increasing complexity of algorithms and the growth of the requirements concerning their functionality. In this paper the algebraic representation and the coverability graph
of the fuzzy interpreted Petri net are defined. It can be used for the verification of the correctness of the discussed net. Moreover formal bases of the fuzzy interpreted Petri net are described. The differences between this net and classical nets are shown at the simple example.
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1. Wprowadzenie
Rozmyta interpretowana sieć Petriego należy do sieci niskiego poziomu (low-level PNs)
[1] i jest ukieunkowana na działanie w systemach czasu rzeczywistego, których realizację
oparto na układach FPGA (wykonanie sprzętowe), bądź sterownikach PLC (wykonanie
programowe w językach, które zdefiniowano w normie IEC 61131-3). Jest rozszerzeniem
sieci opisanej w [2, 3]. W odróżnieniu od sieci klasycznych pozwala na dokładniejszy opis
modelowanego systemu, gdyż może uwzględniać nie tylko sygnały binarne, ale
i wielowartościowe (analogowe). Należy do tej klasy sieci rozmytych, które traktują logikę
rozmytą jako pewną logikę wielowartościową [4], a znakowanie miejsc sieci jest opisywane
liczbami z przedziału [0,1]. Dzięki zastosowaniu współczynników wagowych związanych
z łukami sieci oraz wprowadzeniu pojemności miejsc, pełniących rolę współczynników
normalizujących, sieci te umożliwiają modelowanie ilościowe zasobów.
Dla rozmytej interpretowanej sieci Petriego charakterystyczny jest sposób przemieszczania znacznika przez tranzycję. Nie następuje ono w wyniku jednorazowego uaktywnienia
tranzycji, ale jest traktowane jako proces, który dokonuje się w rytm zmian warunku związanego z tranzycją. Zmiana znakowania następuje podobnie jak w sieciach ciągłych [1].
Znacznik „przelewa się” przez tranzycję nie tracąc jednak klarownej interpretacji swojej
lokalizacji, a liczba opisująca znakowanie miejsca precyzuje aktualne położenie przemieszczanego znacznika. Podejmowane akcje (np. wykonanie obliczeń) są dla proponowanej sieci działaniami zewnętrznymi, które ona inicjuje. Nie są wewnętrznymi metodami czy funkcjami sieci, tak jak w sieciach wysokiego poziomu (high-level PNs), które są zorientowane
obiektowo [5]. Rozmyta interpretowana sieć Petriego jest siecią synchronizowaną
i dopuszcza uaktywnienie kilku tranzycji jednocześnie. Przykładowe zastosowania tej sieci
w układach sterowania i diagnostyki przedstawiono w [6, 7], a w [8] pokazano jej programową realizację w sterowniku Simatic S7 firmy Siemens.
Sieci Petriego umożliwiają nie tylko projektowanie algorytmów, w których występują
procesy równoległe, ale również formalną analizę niektórych własności [9, 10], co ma duże
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znaczenie przy stale rosnącej złożoności algorytmów i wzroście wymagań dotyczących ich
funkcjonalności. W pracy zostanie zdefiniowana reprezentacja algebraiczna i graf pokrycia
rozmytej interpretowanej sieci Petriego, które można wykorzystać do weryfikacji. Algebraiczny opis sieci będzie oparty na klasycznej macierzy incydencji C. W formie twierdzenia
zostanie podane macierzowe równanie pozwalające obliczyć znakowanie następnicze sieci,
otrzymywane w wyniku uaktywnienia przygotowanych tranzycji. W ten sposób zostaną
stworzone formalne podstawy analizy własności rozmytej interpretowanej sieci Petriego.
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2. Klasyczny model sieci Petriego
Podstawową wersją znakowanej sieci Petriego jest sieć zwykła (ordinary PN), która jest
czwórką PN = (P, T, R, M0), gdzie P={p1, p2, ..., pr} – niepusty, skończony zbiór miejsc;
T = {t1, t2, ..., ts} – niepusty, skończony zbiór tranzycji; P, T – zbiory rozłączne;
R ⊆ ( P × T ) ∪ (T × P) – relacja incydencji; M0: P → N0 – funkcja znakowania początkowego, gdzie N – zbiór liczb naturalnych, N 0 = N ∪ {0} . Dla ułatwienia opisywania układów,
w których występuje grupowe przemieszczanie znaczników, do łuków łączących węzły sieci przypisuje się współczynniki wagowe, mogące być dodatnimi liczbami całkowitymi.
W ten sposób powstaje klasa sieci uogólnionych (generalized PN), która nie powiększa
zbioru modelowanych systemów, gdyż wszystkie uogólnione sieci Petriego można przekształcić w sieci zwykłe [1]. Podobnie miejscom sieci przypisuje się pewną pojemność,
która określa maksymalną liczbę znaczników w miejscu sieci, uwzględniając w ten sposób
ograniczenia, jakie występują w rzeczywistych układach (np. pojemność bufora). Wszystkie
sieci o skończonej pojemności miejsc można również przekształcić w zwykłe sieci Petriego
[1], zastępując ograniczenie strukturalne sieci (pojemności miejsc) ograniczeniem dynamicznym. Przykład takiego przekształcenia pokazano na rys. 1.
K(p2)=2

p1

t1

p2

t2

p3

p1

t1

p2

t2

p3

p4

Rysunek 1. Przykład transformacji sieci o skończonej pojemności miejsc w sieć zwykłą

Sieci uogólnione o skończonej pojemności miejsc są nazywane systemami P/T (P/Tsystems) i są najczęściej spotykaną w literaturze klasą sieci niskiego poziomu. Systemy
miejsce/tranzycja, są szóstką (P, T, R, W, K, M0), gdzie P, T, R, M0 reprezentują te same
elementy co w zwykłej sieci Petriego, W: R → N jest funkcją określającą współczynniki
wagowe dla każdego łuku sieci, a K: P → N ustala pojemność każdego z miejsc. W tej klasie sieci tranzycja t ∈ T jest przygotowana do uaktywnienia, gdy dla znakowania M: P →
N0 są spełnione dwa warunki:

∀p ∈ •t , M ( p) ≥ W ( p,t) i ∀p ∈ t • , M ( p) ≤ K ( p) − W (t,p) ,

(1)
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gdzie: • t = { p ∈ P ( p, t ) ∈ R} - zbiór miejsc wejściowych tranzycji t, t • = { p ∈ P (t , p ) ∈ R} zbiór miejsc wyjściowych tranzycji t.
Nowe znakowanie sieci M ', otrzymane po uaktywnieniu przygotowanej tranzycji t ∈ T ,
jest wyznaczane według reguły:
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 M ( p )-W ( p,t )

M ( p ) + W (t,p )
M' ( p ) = 
 M ( p ) + W (t,p )-W ( p,t )
M ( p )

dla
dla

p∈• t \ t • ,
p ∈ t •\• t,

dla

p ∈ t • ∩•t,

w innych

przypadkach,

(2)

gdzie W(p, t) oznacza wagę łuku prowadzącego z miejsca p do uaktywnionej tranzycji t,
a W(t, p) – wagę łuku prowadzącego z uaktywnionej tranzycji t do miejsca p.
W wielu praktycznych zastosowaniach sieci Petriego uaktywnianie tranzycji jest synchronizowanie zewnętrznymi zdarzeniami, a do miejsc sieci są przypisywane pewne działania wykonywane wtedy, gdy opisywany system znajduje się w określonym stanie. Mówimy
wówczas o interpretowanych sieciach Petriego (interpreted PNs). Przykład uproszczonej
asynchronicznej komunikacji nadawca-odbiorca, zamodelowanej za pomocą tej sieci,
przedstawiono na rys. 2. Układ ten można podzielić na dwie części – nadawcę i odbiorcę,
połączonych przez wspólny bufor. Nadawca może znajdować się w jednym z dwóch stanów
– przygotowywać informację (miejsce p2) lub ją wysyłać (miejsce p1). Zmiana stanu, w jakim znajduje się nadawca następuje w wyniku wystąpienia zdarzeń, przypisanych tranzycjom. Tranzycji t1 przypisano zdarzenie „informację przygotowano”, a tranzycji t2 – „informację wysłano”. Podobnie konsument może znajdować się w jednym z dwóch stanów p3,
p4, a jego zmiana następuje w wyniku wystąpienia zdarzeń, przypisanych odpowiednio tranzycjom t3, t4.
NADAWCA

ODBIORCA
(odbieranie inf.)
p3

(wysłanie inf.)
p1

t1
(inf. przygotowano)

t2
(inf. wysłano)

p2
(przygotowanie inf.)

K(p5)=3
p5
(bufor)

2
t3
t4
(inf. odebrano) (inf. wykorzystano)

p4
(wykorzystanie inf.)

Rysunek 2. Interpretowana sieć Petriego modelująca układ nadawca - odbiorca

Miejsce p5 modeluje bufor o określonej pojemności (K(p5)=3), przechowujący informacje wysłane przez nadawcę i oczekujące na odebranie. W rozpatrywanym układzie możliwe
jest jednoczesne uaktywnienie dwóch tranzycji, a ponadto nadawca i odbiorca mogą w tym
samym momencie wysłać i odbierać informację z i do bufora.
W tej sieci, warunki związane z tranzycjami mogą być tylko dwuwartościowe. Monitorowanie systemu w takim przypadku jest ograniczone do odbierania sygnałów binarnych,
pomiędzy którymi nie można określić postępu w wysyłce lub odbiorze informacji. Jeżeli
projektant systemu ma dostęp do zmiennych określających postęp w procesie przesyłania
bądź wysyłania, to informację tę można wykorzystać stosując rozmytą interpretowaną sieć
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Petriego (fuzzy interpreted PNs). Pozwala ona uwzględnić sygnały wielowartościowe (analogowe) występujące w systemie i przedstawić je w czytelnej formie.

3. Rozmyta interpretowana sieć Petriego
Rozmyta interpretowana sieć Petriego jest dwunastką FIPN = (P, T, D, G, R, Δ, K,
W, Γ, Θ, M0, e), gdzie:
P = P'∪ P"
– niepusty, skończony zbiór miejsc;
P ' = { p '1 , p' 2 ,..., p' a ' } – zbiór miejsc związanych z modelowaniem działań lub procesów;
P" = { p"1 , p"2 ,..., p"a" } – zbiór miejsc związanych z modelowaniem zasobów;
T = {t1 , t 2 ,..., tb } - niepusty, skończony zbiór tranzycji; D = {d1 , d 2 ,..., d a '+ a"} – niepusty,
skończony zbiór stwierdzeń; G = {g1 , g 2 ,..., g b } – niepusty, skończony zbiór warunków;
P, T, D, G - zbiory rozłączne; R ⊆ ( P × T ) ∪ (T × P) – relacja incydencji, w której dla każdej tranzycji ti ∈ T , i = 1,2,..., b istnieje miejsce p'∈ P ' , takie że ( p' , ti ) ∈ R lub (ti , p ' ) ∈ R ;
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Δ: P → D – funkcja przypisująca każdemu miejscu stwierdzenie; K : P' → 1 i P" → N \ {1}
– funkcja przypisująca każdemu miejscu pojemność, gdzie N={1,2,…}; Γ: T → G – funkcja
przypisująca każdej tranzycji warunek; Θ: T → [0, 1] – funkcja określająca stopnie spełnienia warunków związanych z tranzycjami t; W: R → N – funkcja wagowa spełniająca dwa
warunki: W ( p, t ) ≤ K ( p ) i W (t , p) ≤ K ( p) (w skrócie p oznacza p' lub p");
M 0 : P' → {0,1} i P" → W+
–
funkcja
znakowania
początkowego,
gdzie
M 0 ( p" j ) = z j / K ( p" j ) , z j ∈ N ∪ {0} , z j ≤ K ( p" j ) , j = 1,2,..., a" , W+ – zbiór nieujemnych

liczb wymiernych; e – zdarzenie synchronizujące działanie wszystkich tranzycji.
Każda tranzycja t ∈ T musi posiadać co najmniej jedno miejsce wejściowe lub wyjściowe typu p'∈ P' , aby znakowanie sieci mogło być jednoznacznie określone. Tranzycja
t ∈ T jest przygotowana do uaktywnienia (ma koncesję) dla znakowania M: P → [0,1] od
momentu, gdy stopień spełnienia warunku Θ (t ) = ϑ , związanego z tą tranzycją, jest większy od zera i są spełnione warunki:
∀p∈• t , M ( p ) ≥

W ( p, t )
K ( p)

i ∀p ∈ t • , M ( p) ≤

K ( p ) − W (t , p )
,
K ( p)

(3)

do momentu, gdy:
∃p '∈• t , M ( p ) = 0 lub ∃p'∈ t • , M ( p) = 1 .

(4)

Uaktywnienie tranzycji, która jest do tego przygotowana, następuje w chwili wystąpienia sygnału e synchronizującego działanie wszystkich tranzycji. Czas aktywności tranzycji
zależy od szybkości zmian warunku związanego z tą tranzycją, Od chwili rozpoczęcia tego
procesu do chwili jego zakończenia tranzycja, przez którą „przelewa się” znacznik, jest cały
czas przygotowana do uaktywnienia. Sieć oczekuje na dodatnie zmiany wartości Δϑ , które
są liczone pomiędzy kolejnymi sygnałami taktującymi e, tzn. Δϑ (e) = ϑ (e) − ϑ (e − 1) .
W chwili początkowej ep przyjmuje się Δϑ(e p ) = ϑ (e p ) .
Jeżeli dla znakowania M tranzycja t ∈ T jest przygotowana do uaktywnienia, stopień
spełnienia warunku związanego z tą tranzycją Θ (t ) = ϑ ∈ [0,1] zmieni się o Δϑ > 0 i wystąpi zdarzenie e synchronizujące działanie wszystkich tranzycji, to nowe znakowanie sieci M '
można wyznaczyć za pomocą następującej reguły:
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W ( p, t )

M ( p ) − Δϑ ⋅ K ( p)

W (t , p)

M ' ( p ) = M ( p) + Δϑ ⋅
K ( p)

M ( p)



91

⇔

p∈• t ,

⇔

p ∈t•,

⇔

p∉• t ∪ t • .

(5)

Przyrost Δϑ ≤ 0 nie powoduje zmian w znakowaniu sieci.
W formie graficznej, wykorzystywanej głównie do wizualizacji stanu sieci, miejsca p są
reprezentowane przez symbol okręgu, przy czym miejsca typu p" są rysowane grubszą linią.
Ich znakowanie jest przedstawiane w formie liczby ułamkowej, w której mianownik opisuje
pojemność miejsca, a licznik liczbę znaczników znajdujących się w miejscu. W miejscach
typu p' mianownik pomijamy, gdyż pojemność tych miejsc z definicji jest równa jeden.
Na rys. 3 przedstawiono rozmytą interpretowaną sieć Petriego modelującą wcześniej
omówiony układ nadawca-odbiorca.
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NADAWCA

ODBIORCA
(odbieranie inf.)
p'3

(wysłanie inf.)
p'1
0.8
2
t1(ϑ1)
(inf. przygotowano)

t2(ϑ2)
(inf. wysłano)

0.2
p'2
(przygotowanie inf.)

1.2
3
p"1
(bufor)

t3(ϑ3)
t4(ϑ4)
(inf. odebrano) (inf. wykorzystano)
1.0 p'
4
(wykorzystanie inf.)

Rysunek 3. Rozmyta interpretowana sieć Petriego modelująca układ nadawca – odbiorca

Znakowanie sieci z rys. 3 pokazuje, że tranzycje t2 jest uaktywniona. Odbywa się przemieszczanie znacznika z miejsca p'1 do miejsc p'2 i p"1 (nadawca przesłał już do bufora 20%
informacji, czyli ϑ 2 = 0.2 ). Znacznik w miejscu p'4 oznacza, że informacja odebrana przez
odbiorcę czeka na wykorzystanie, ale ten proces jeszcze nie rozpoczął się (tranzycję t4 nie
uaktywniono).

4. Algebraiczna reprezentacja sieci
Do przedstawienia rozmytej interpretowanej sieci Petriego można posłużyć się reprezentacją algebraiczną FIPN = (C, D, G, Δ , K, Γ, Θ, M0, e). Jej kluczowym elementem jest
macierz incydencji C zdefiniowana tak, jak dla klasycznej sieci Petriego.
Definicja 1. Niech FIPN = (P, T, D, G, R, Δ , K, W, Γ, Θ, M0, e) będzie rozmytą interpretowaną siecią Petriego, taką że T = b i P = a . Macierz incydencji C ma wy-

miar b × a , a jej elementy określają następujące zależności:
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 W (ti , p j )
− W ( p , t )

j i
cij = 
W (ti , p j ) − W ( p j , t k )
 0

dla
dla

(ti , p j ) ∈ R i ( p j , ti ) ∉ R,
(ti , p j ) ∉ R i ( p j , ti ) ∈ R,

dla (ti , p j ) ∈ R i ( p j , t k ) ∈ R,
dla

(6)

(ti , p j ) ∉ R i ( p j , ti ) ∉ R,

gdzie i, k = 1, 2, ..., b; i ≠ k; j = 1, 2, ..., a.
Reprezentacja algebraiczna pozwala na obliczanie rozkładu znaczników w sieci podczas
kolejnych kroków uaktywniania przygotowanych tranzycji. Wykorzystuje się do tego operacje macierzowe. Przykładowo, dla macierzy A = [aij ]n×m i B = [bij ]n×m określamy następu-

jące działania:
F = [ f ij ]n×m = A ∧ B ,
gdzie f ij = min(aij , bij )

dla i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., m,
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G = [ g ij ]n×m =
gdzie g ij =

(7)

A
,
B

(8)

aij

dla i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., m.
bij
Sposób obliczania tego znakowania (zwanego znakowaniem następniczym) opisuje następujące twierdzenie:
Twierdzenie 1. Jeżeli w rozmytej interpretowanej sieci Petriego dla znakowania M zostaną
uaktywnione tranzycje, które są przygotowane do uaktywnienia, to znakowanie następnicze
M', które wystąpi w wyniku uaktywnienia tych tranzycji, jest opisane zależnością:

M '= M +

(U ∧ ΔΘ ) ⋅ C
,
K

(9)

gdzie:
U - wektor zero-jedynkowy o wymiarze 1 × b , w którym numer współrzędnej równej 1 odpowiada indeksowi tranzycji aktualnie przygotowanej w znakowaniu M,

ΔΘ - wektor o wymiarze 1× b , w którym współrzędna Δϑi, i = 1, 2, ... , b opisuje przyrost
stopnia spełnienia warunku związanego z tranzycją ti,
K – wektor o wymiarze 1× (a'+ a" ) przypisujący każdemu miejscu pojemność, K ( p ) ∈ N .
W rozmytej interpretowanej sieci Petriego nie powinny występować ciasne pętle z miejscem typu p'. W przypadku tranzycji dla której miejsce typu p' jest jednocześnie miejscem
wejściowym i wyjściowym tej samej tranzycji, nigdy nie będą spełnione warunki przygotowania do uaktywnienia i tranzycja ta będzie martwą.
Jeżeli w sieci występują ciasne pętle z miejscami typu p", wówczas podobne jak w klasycznych sieciach zamiast macierzy C wykorzystuje się parę macierzy C +, C -. Ich elementy
określają następujące zależności:

W (ti , p j ) dla (ti , p j ) ∈ R,
cij+ = 
dla (ti , p j ) ∉ R,
0

(10)
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W ( p j , ti ) dla ( p j , ti ) ∈ R,
cij− = 
dla ( p j , ti ) ∉ R,
0
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(11)

gdzie i = 1, 2, ..., b; j = 1, 2, ..., a.
Macierze te łączy równość C = C + - C -, więc zgodnie z twierdzeniem 1 znakowanie następnicze można wyznaczyć ze wzoru:

M'= M +

(U ∧ ΔΘ ) ⋅ (C + − C − )
.
K

(12)

Rozważmy algebraiczną reprezentację sieci przedstawionej na rys. 3. Macierz incydencji, opisująca strukturę tej sieci, przyjmuje postać:
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p '1 p ' 2 p '3 p ' 4 p"1
t1  1 − 1 0 0
0

1 
C = t 2 − 1 1 0 0
t 3  0 0 − 1 1 − 2


t4  0 0 1 −1 0 

(13)

Wektor K opisuje pojemność miejsc sieci z rys. 3:
K = [1, 1, 1, 1, 3]

(14)

a wektor M aktualny stan znakowania:
M = [0.8, 0.2, 0, 1.0, 0.4]

(15)

Załóżmy, że do chwili nadejścia kolejnego sygnału synchronizującego pracę sieci dokonał się 15% postęp w wysyłaniu przez nadawcę wiadomości do bufora (wysłano 35% wiadomości), a proces wykorzystywania poprzedniej informacji odebranej przez odbiorcę nadal
nie rozpoczął się. Uaktywniona jest tylko tranzycja t2, a wektory U i ΔΘ mają następującą
postać:
U = [0, 1, 0, 0]
(16)

ΔΘ = [0, 0.15, 0, 0]

(17)

Z chwilą nadejścia sygnału e taktującego sieć zostanie zmienione znakowanie sieci, które
możemy obliczyć korzystając z twierdzenia 1:
U ∧ ΔΘ = [0, 0.15, 0, 0]

(18)

(U ∧ ΔΘ ) ⋅ C = [−0.15, 0.15, 0, 0, 0.15]

(19)

(U ∧ ΔΘ ) ⋅ C
= [−0.15, 0.15, 0, 0, 0.05]
K

(20)

M '= M +

(U ∧ ΔΘ ) ⋅ (C + − C − )
= [0.65, 0.35, 0, 1.0, 0.45]
K

(21)

Na rys. 4 przedstawiono sieć znakowaną zgodnie z obliczoną wartością wektora M'. Wartość znakowania w miejscu p"1 przedstawiono w formie ułamka (1.35/3=0.45).
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NADAWCA

ODBIORCA
(odbieranie inf.)
p'3

(wysłanie inf.)
p'1
0.65
2
t1(ϑ1)
(inf. przygotowano)

t2(ϑ2)
(inf. wysłano)

0.35
p'2
(przygotowanie inf.)

1.35
3
p"1
(bufor)

t3(ϑ3)
t4 (ϑ4)
(inf. odebrano) (inf. wykorzystano)
1.0 p'
4
(wykorzystanie inf.)

Rysunek 4. Nowe znakowanie sieci modelującej układ nadawca – odbiorca

W sieci obserwujemy „przelewanie się” znacznika przez tranzycję t2, a zmiana znakowania
odpowiada postępowi w wysyłce wiadomości do bufora przez nadawcę.
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5. Graf pokrycia
Do analizy własności sieci oprócz macierzy incydencji jest stosowany graf znakowań
osiągalnych. W tym grafie węzłami są wektory opisujące znakowania sieci, które można
osiągnąć ze znakowania początkowego poprzez prawidłowe uaktywnianie tranzycji. Przejście z jednego znakowania sieci do innego wymaga uaktywnienia tranzycji, dlatego też węzły w grafie znakowań osiągalnych są łączone łukami etykietowanymi przez nazwy tych
tranzycji.
W rozmytej interpretowanej sieci Petriego znakowanie miejsca sieci jest liczbą z przedziału [0, 1], dlatego też niemożliwe jest opisanie w formie grafu znakowań osiągalnych
wszystkich ewentualnych wartości, jakie może ono przyjmować. Stąd też do opisu sieci
zostanie wykorzystany graf pokrycia.
Definicja 2. Dla danej rozmytej interpretowanej sieci Petriego grafem pokrycia nazywamy
graf, w którym każde osiągalne znakowanie sieci jest reprezentowane jawnie w przypadku
wartości granicznych znakowania miejsc (0 lub 1) albo przez węzeł pokrywający dla znakowania z przedziału (0, 1).

W węzłach jawnie opisujących znakowanie sieci wartości 0 lub 1 będą opisywały znakowanie miejsc typu p' lub będą umieszczane w mianowniku liczby opisującej znakowanie
miejsc typu p". W węzłach pokrywających występować będzie zmienna ϑ, która może
przyjmować wartości z przedziału (0, 1) modelując w ten sposób wszystkie znakowania
pośrednie, jakie mogą wystąpić pomiędzy wartościami granicznymi 0 i 1.
Łuki w grafie pokrywającym będą etykietowane symbolami, zawierającymi nazwy tranzycji oraz opisującymi ich stan. Ponieważ w sieci dopuszcza się możliwość jednoczesnego
uaktywnienia kilku tranzycji, dlatego też łuki w grafie mogą być etykietowane kilkoma
symbolami tranzycji. W takim przypadku graf pokrycia może się znacznie skomplikować.
Na rys. 5 przedstawiono graf pokrycia dla sieci z rys. 3 i 4. Sieć ta posiada 5 miejsca,
dlatego też wektory opisujące znakowania sieci, tworzące węzły grafu pokrycia, są pięcioelementowe [M ( p'1 ), M ( p' 2 ), M ( p'3 ), M ( p' 4 ), M ( p"1 )] . Założono, że po stronie nadawcy jest
dostępny dokładny opis postępów w przygotowaniu i wysyłaniu informacji (ϑ1 ,ϑ2 ∈ [0,1]) ,
a po stronie odbiorcy tylko dane dwustanowe – „odebrano”, „wykorzystano”
(ϑ3 ,ϑ4 ∈ {0,1}) . Notacja tX-1 oznacza tranzycję tX, która traci koncesję na uaktywnienie,

Rysunek 5. Graf osiągalności dla sieci z rys. 3 i 4
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gdyż związany z nią warunek został całkowicie spełniony (ϑ X = 1) . Przez tX-2 opisano uaktywnione tranzycje tX (0 < ϑ X < 1) , przez które „przelewa się” znacznik.
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Dla rozmytej interpretowanej sieci Petriego szczególnym przypadkiem jest występowanie w sieci jedynie sygnałów binarnych (warunki związane z tranzycjami nie są spełnione
lub są spełnione w stopniu 1). Działa ona wówczas jak klasyczna sieć Petriego, a liczba
osiągalnych znakowań sieci jest skończona. Jeżeli dla sieci z rys. 3 i 4 założymy, że działa
ona jedynie w logice dwuwartościowej, to z grafu pokrycia przedstawionego na rys. 5 możemy otrzymać graf znakowań osiągalnych poprzez wyeliminowanie wszystkich węzłów
zawierających zmienną ϑ wraz z wszystkimi łukami prowadzącymi do i z tych węzłów.
Tak otrzymany graf znakowań osiągalnych można również wykorzystać do analizy wybranych własności sieci z wykorzystaniem dostępnych programów, analizujących klasyczne
sieci Petriego.
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3. Podsumowanie
W pracy opisano formalne podstawy rozmytej interpretowanej sieci Petriego oraz na
prostym przykładzie pokazano różnice pomiędzy tą siecią, a klasycznymi sieciami Petriego.
Omówiono algebraiczną reprezentację rozmytej interpretowanej sieci Petriego oraz
zdefiniowano jej graf pokrycia. W ten sposób przygotowano podstawy do przeprowadzenia
badań nad własnościmi tych sieci. Dalsze prace będą zmierzały do stworzenia
oprogramowania, które będzie weryfikować poprawność diagramu tej sieci, generować graf
osiągalności i macierz incydencji oraz umożliwi symulację jej działania.
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008 – 2010 jako projekt
badawczy nr N N514 413934.
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Implementacja usług biznesowych dla przemysłu
z wykorzystaniem bazy danych SQL Server 2008
Artur Gramacki, Jarosław Gramacki
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Elektroniki
Abstract:
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This paper presents the main components of Microsoft’s SQL Server 2008 RDBMS system
which constitute a complete IT platform for delivering the so called business services. We
show an example of using this technology applied for real data taken from an Enterprise Resource Planning (ERP) system. This work was carried out while the first author’s 3 month
long practical training taken place in LUMEL S.A., Zielona Góra, Poland. The training was
the part of European Union project entitled “Let’s do it together”.
Keywords:
SQL Server 2008, Business Intelligence, Data Warehouse, Enterprise Resource Planning
(ERP), European Union (EU) project “Let’s do it together” (in Polish “„Zróbmy coś razem”)

1. Wprowadzenie
Z pewnością prawdziwym jest stwierdzenie, że jednym z najważniejszych kluczy do
sukcesu firmy jest umiejętne wykorzystywanie posiadanych informacji do podejmowania
kluczowych i trafnych decyzji biznesowych. Wsparcie informatyczne w tym obszarze
zapewniają systemy świadczące tzw. usługi biznesowe (ang. Business Intelligence, BI).
System BI nie jest jakimś jednym zamkniętym programem, lecz raczej jest to zbiór
programów i technologii informatycznych umożliwiających zbieranie i przetwarzanie
danych w informacje a informacji w użyteczną wiedzę w celu ułatwienia użytkownikowi
podejmowanie lepszych decyzji biznesowych [1].
Obecnie, niezależnie od wielkości firmy, prawie każda z nich posiada jakiś system do
gromadzenia danych. Najczęściej jest to baza relacyjna, którą, z racji pełnionych funkcji,
zwykło się nazywać bazą OLTP (ang. OnLine Transaction Processing). Baza taka zwykle
bardzo dobrze radzi sobie z gromadzeniem i przetwarzaniem bieżących danych, jednak niespecjalnie nadaje się do wykonywania analiz danych historycznych – zwłaszcza, gdy danych tych jest bardzo dużo. Kluczowymi parametrami baz OLTP są szybkość przetwarzania
transakcji oraz możliwość efektywnej pracy w środowisku wieloużytkownikowym.
Aby sprawnie analizować duże wolumeny danych historycznych, często pochodzących
z bardzo różnych źródeł, w tym również oczywiście z baz OLTP, wymagane są systemy
bazodanowe o specyficznych cechach. Szybkie przetwarzanie transakcyjne oraz praca wieloużytkownikowa nie są już wymaganiami kluczowymi. Tym razem najważniejsze są możliwości analizowania bardzo dużych wolumenów danych, wykonywania na nich nierzadko
skomplikowanych analiz oraz poszukiwania wartościowych informacji biznesowych. Systemy takie noszą nazwę OLAP (ang. OnLine Analytical Processing) i są ściśle związane
z koncepcją hurtowni danych (ang. Data Warehouse, DW) [2], czyli najogólniej mówiąc
specjalnie zaprojektowanych baz danych, służących do przechowywania i analizowania
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dużych wolumenów danych historycznych. W systemach OLAP często korzysta się też
z najprzeróżniejszych zaawansowanych metod i algorytmów wspomagających wykonywanie tzw. eksploracji danych (ang. Data Mining, DM).
DW zasilane są danymi z operacyjnych baz danych (bazy OLTP, ale też i inne nierelacyjne źródła danych, np. arkusze kalkulacyjne). Poważnym wyzwaniem dla twórców DW
jest zapewnienie efektywnych mechanizmów ich zasilania, czyszczenia danych źródłowych
zanim zostaną one zeskładowane w DW, oraz aktualizowania jej zawartości. Ogół zadań
z tym związanych zwykło nazywać się procesami ETL (ang. Extraction Transformation
Loading). Zdefiniowanie, utworzenie oraz utrzymanie procesów ETL jest często najtrudniejszym i najbardziej pracochłonnym etapem tworzenia hurtowni danych.
Wspomniane więc na początku tego rozdziału systemy klasy BI można uznać za umiejętne połączenie technik OLTP, OLAP, DW, DM oraz ETL. Należy również dodać w tym
miejscu, że ważnym elementem składowym systemów BI są moduły wspierające tworzenie
różnego rodzaju raportów i zestawień. W dalszej części pracy pokazano implementację BI
zaproponowaną przez firmę Microsoft w ramach produktu SQL Server 2008. Omówiono też
jak został on w praktyce wykorzystany przez autorów pracy.
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2. SQL Server 2008 jako platforma Business Intelligence
Najnowsza wersja SQL Server 2008 została wyposażona w rozwiązania pozwalające
uznać ją za kompletną platformę BI. Jest ona ponadto dobrze zintegrowania z popularnym
arkuszem Excel 2007 (który stał się de facto niepisanym standardem w bardzo wielu firmach1), co powoduje, że staje się bardzo ciekawą ofertą dla przemysłu. System SQL Server
2008 oferowany jest w dwóch podstawowych wersjach komercyjnych (tzw. Core Editions):
tańszej Standard oraz droższej Enterprise. Dodatkowo dostępna jest darmowa wersja
Express, jednak o dość mocno ograniczonych możliwościach w stosunku do wersji komercyjnych [3]. Gdy planowane rozwiązanie BI nie będzie operowało na ekstremalnie dużych
ilościach danych, prawdopodobnie wersja Standard będzie wystarczająca. Obie wersje posiadają podobną funkcjonalność, z tym że wersja Enterprise daje większe wsparcie dla przetwarzania dużych wolumenów danych. SQL Server 2008 składa się z wielu różnych modułów. Z punktu widzenia platformy BI jego najważniejsze elementy to:
— Database Engine Services (transakcyjna baza danych OLTP),
— Analysis Services (SSAS, analityczna baza danych OLAP),
— Reporting Services (SSRS, raportowanie),
— Integration Services (SSIS, wsparcie dla procesów ETL),
— Business Intelligence Development Studio (BIDS, podstawowe narzędzie projektanta
i programisty systemów BI),
— SQL Server Management Studio (administracja systemem jako całością).
Podstawowymi obiektami baz analitycznych są tzw. kostki wielowymiarowe (zwane też
kostkami OLAP-owymi) [2] a podstawowy model danych nosi nazwę modelu wielowymiarowego. Ideę kostki wielowymiarowej pokazuje rysunek 1 (zaczerpnięty z [5]). Na rysunku
pokazano kostkę 3-wymiarową, ale uogólnienie na N wymiarów jest oczywiste. Kostka jest
zbiorem komórek, które przechowują określone dane, zwane tu faktami. Na kostkach analitycznych można wykonywać typowe operacje, takie jak:
— zwijanie, rozwijanie (ang. roll-up, roll-down)2,
1

Z obserwacji autorów wynika, że niestety w polskich firmach nie za bardzo przyjął się pakiet OpenOffice, będący niejako alternatywą dla pakietu Microsoft Office.
2
Inne nazwy tych operacji to drążenie w górę, drążenie w dół (ang. drill-up, drill-down).
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wycinanie (ang. sliping and dicing),
obracanie (ang. rotating),
filtrowanie (ang. filtering),
wyznaczanie rankingu ( ang. ranking).

Rysunek 1. Przykładowa kostka analityczna OLAP

Budowa kostek analitycznych umożliwia łatwe uzyskiwanie odpowiedzi na pytania biznesowe typu: „Jaka była sprzedaż w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z podziałem na poszczególne miasta oraz kategorie produktów?”.
Kostka analityczna jako taka jest tworem abstrakcyjnym. W systemach analitycznych
jest ona implementowana w jednym z dwóch modeli fizycznych noszących nazwy MOLAP
(ang. Multidimensional OLAP) oraz ROLAP (ang. Relational OLAP).
W modelu MOLAP dane oraz wyliczane na ich podstawie agregaty (inaczej: podsumowania) są składowane, indeksowane i przetwarzane w specjalnych tablicach wielowymiarowych, a nie w tradycyjnych tablicach relacyjnych. Dane zeskładowane w hurtowni danych
(zwykle w postaci tradycyjnych tabel relacyjnych) muszą więc być skopiowane do bazy
analitycznej i zeskładowane w jej specyficznych logiczno-fizycznych strukturach. Mamy
wiec jakby 2. oddzielne bazy danych, co rodzi automatycznie określone konsekwencje (np.
konieczność ich synchronizacji).
W modelu ROLAP dane przechowywane są w tradycyjnych tabelach relacyjnych w jednej z dwóch podstawowych struktur: tzw. gwiazdy (ang. star schema) oraz tzw. płatka śniegu (ang. snowflake schema). Pierwsza z nich, jako zdecydowanie częściej używana w praktyce, pokazana została na rysunku 2 (zaczerpniętym z [5]). Implementuje on kostkę pokazaną na rysunku 1. Tabela sprzedaż nosi nazwę tabeli faktów (ang. facts, inna stosowana nazwa to tabela miar, ang. measures) a pozostałe tabele zwykło się nazywać tabelami wymiarów (ang. dimensions). Specjalne znaczenie ma tabela wymiaru czasu (tabela czas), która
pozwala na wykonywanie agregacji danych podług praktycznie dowolnych kryteriów czasowych.
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Rysunek 2. Kostka OLAP w strukturze gwiazdy
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Oba modele mają swoje zalety i wady. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
np. w [4]. W SQL Server 2008 domyślnym modelem składowania jest MOLAP. Dodatkowo
dostępny jest tam też model HOLAP (ang. Hybrid OLAP), który jest czymś pośrednim pomiędzy modelami podstawowymi.

3. Przykład wykorzystania
Jako przykład praktycznego wykorzystania omawianego wyżej rozwiązania klasy BI
pokazano fragment pracy wykonanej przez pierwszego autora artykułu w ramach stażu, jaki
odbył on w firmie LUMEL S.A. w Zielonej Górze3. Jednym ze zrealizowanych zadań było
rozpoznanie możliwości wykonania hurtowni danych bazujących na działającym w firmie
systemie klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oraz wykonanie systemu demonstrującego możliwości jakie niosą ze sobą systemy klasy BI4.
Wspomniany system ERP to rozwiązanie o nazwie MFG/PRO (wersji 9) firmy QAD.
Jest on zbudowany w oparciu o relacyjną bazę danych Progress w wersji 8 i zainstalowany
na serwerze IBM z systemem operacyjnym AIX. Wersja bazy danych oraz systemu
MFG/PRO są dość stare, gdyż powstały w latach 90. ubiegłego wieku. Mimo to system ten
spełnia względnie dobrze swoje zadania w obszarze planowania i prowadzenia produkcji
oraz związanych z tym zagadnień finansowych. Nie obejmuje on swoim zasięgiem obszarów kadrowo-płacowych, gdyż są one obsługiwane przez inny system informatyczny istniejący w firmie. Struktura relacyjna systemu MFG/PRO zaprojektowana jest bardzo spójnie
i konsekwentnie. Składa się na nią ponad 650 tabel relacyjnych w bazie podstawowej oraz
około 270 w bazie dodatkowej. Baza dodatkowa pełni rolę elementu lokalizującego system,
dopasowując go do obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.
3

Tytuł projektu: "Zróbmy coś razem" - podnoszenie kwalifikacji pracowników.
Projekt współpracy Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Elektroniki, Uniwersytetu Zielonogórskiego
i firm woj. lubuskiego (akronim ZCR).
Numer umowy: UDA-POKL.08.02.01-08-011/08-00.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII - Regionalne kadry gospodarki.
Działanie: 8.2 - Transfer wiedzy.
Poddziałanie: 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki.
Beneficjent: Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
4
Pierwszy autor pracy składa serdeczne podziękowania Panu Markowi Rajszczakowi, kierownikowi działu IT firmy LUMEL S.A., za okazaną wielką życzliwości oraz udzieloną pomoc w czasie trwania stażu.
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W trakcie tworzenia przykładowego rozwiązania BI napotkano na szereg trudności natury technicznej, głównie spowodowanej tym, że baza Progress oraz wspomniany system
ERP są to już stosunkowo stare rozwiązania. System ERP projektowany był w czasach, gdy
takie pojęcia jak hurtownie danych czy BI nie były jeszcze znane.
Przykładowo dużym utrudnieniem był brak możliwości dostępu do danych za pomocą
jakiegoś w miarę współczesnego interfejsu, jak choćby ODBC. Użytkownicy końcowi pracują z systemem w dość archaicznym trybie terminalowym, uruchamiając aplikację kliencką
bezpośrednio na serwerze AIX, łącząc się z nim za pomocą protokołu Telnet. Przykładowy
ekran roboczy pokazano na rysunku 3. Jedyną sensowną możliwością łatwego pobierania
danych do przyszłej hurtowni danych okazało się więc wykorzystanie oprogramowania
klienckiego dla bazy Progress ukrytego w pewnym sensie w jednej z aplikacji klienckich
(rodzaj systemu raportującego) dla MFG/PRO. „Odkrycie” to otworzyło drogę do skomunikowania MFG/PRO z bazą danych SQL Server 2008, co w efekcie pozwoliło zrealizować
założone zadanie projektowe.

Rysunek 3. Przykładowy ekran z aplikacji MFG/PRO

Kolejnym problemem, na jaki napotkano były dość ograniczone możliwości bazy Progress, jeżeli chodzi o eksport danych. W ostateczności udało się jednak stworzyć taki mechanizm, który umożliwiał praktycznie automatyczny eksport wybranych danych z bazy
MFG/PRO do plików tekstowych w formie akceptowanej przez bazę SQL Server 2008.
Wymagało to napisania szeregu skryptów w języku Progress 4GL oraz języku skryptowym
bazy SQL Server 2008. W efekcie powstał więc prosty system, który można zaliczyć do
wspomnianej już we wprowadzeniu klasy procesów ETL. Wykonuje on automatycznie następujące czynności:
— eksport wymaganych danych z systemu MFG/PRO do plików tekstowych,
— import danych do docelowej hurtowni zlokalizowanej na SQL Server 2008,
— dogenerowanie ewentualnych brakujących danych (mowa jest o tym poniżej) oraz
zaimportowanie ich do docelowej hurtowni danych,
— aktywowanie wymaganych kluczy obcych między tabelami (aby przyspieszyć import danych są one wcześniej deaktywowane),
— odświeżanie zawartości analitycznej bazy MOLAP zaimplementowanej w module
SSAS.
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Kolejnym poważnym problemem była słabo dostosowana do potrzeb hurtowni danych
struktura relacyjna bazy MFG/PRO. W wielu miejscach można odczuć brak tabel o charakterze katalogowym, bez których trudno jest sensownie grupować dane. Przykładowo nie ma
łatwej metody na pogrupowanie danych dotyczących faktur ze względu na ich rodzaj (np.
sprzedaż krajowa, sprzedaż eksportowa, produkcja odlewnicza, usługi krajowe itd.). Zestawienia tego typu oczywiście da się wykonać, jednak trzeba wówczas pisać karkołomne
skrypty i/lub zapytania SQL. Gdy pojawi się przykładowo kolejna faktura dotycząca nowej
usługi, nie ma możliwości, aby automatycznie pojawiła się ona w istniejących już raportach.
A taka funkcjonalność jest kluczowa w systemach klasy BI.
Ostatnim wreszcie z poważniejszych problemów było to, że struktura relacyjna bazy
MFG/PRO nie zawiera mechanizmów obsługi kluczy obcych. Wynika to z ograniczeń (dość
starej już) bazy danych Progress. Stąd też obsługa integralności referencyjnej jest w systemie MFG/PRO zrealizowana programowo. Brak kluczy obcych nie jest specjalnie odczuwalny dla użytkowników, jednak niesie pewne przykre konsekwencje. W trakcie importowania danych do struktur relacyjnych bazy SQL Server 2008 zauważono, że w niektórych
tabelach nadrzędnych (tych z hipotetycznymi kluczami obcymi) brakuje danych, co skutecznie uniemożliwiało założenie kluczy obcych w docelowej hurtowni danych, która takie
klucze obsługuje i w zasadzie wymaga ich istnienia. Po rozmowach z pracownikami firmy
LUMEL S.A. okazało się, że niektóre dane historyczne są co jakiś czas kasowane, gdyż,
jako nieużywane od dłuższego czasu, są zbędne. Zezwalają na to odpowiednie przepisy,
choć kłóci się to z dobrą praktyką pracy z bazami relacyjnymi. W efekcie autorzy zdecydowali się na automatyczne „dogenerowywanie” (odtwarzanie) brakujących danych. Zadanie
to realizują specjalnie w tym celu napisane skrypty po stronie bazy SQL Server 2008.
Aby zademonstrować korzyści, jakie niosą ze sobą systemy klasy BI utworzono stosunkowo prostą hurtownię danych zawierającą bieżące oraz historyczne dane na temat zarejestrowanych faktur. Powstała prosta struktura w schemacie gwiazdy, którą pokazano na rysunku 4.

Rysunek 4. Kostka OLAP dla fragmentu systemu MFG/PRO
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Tabela faktów ih_idh_hist zawiera dane o wszystkich fakturach, jakie zostały zarejestrowane w systemie MFG/PRO od początku jego działania w firmie. Pozostałe tabele są
tabelami wymiarów zawierającymi takie informacje, jak np. kody z księgi głównej, tzw.
główną kartotekę indeksów, kartotekę użytkowników i inne. Będą one używane do agregowania danych podług różnych kryteriów. Nazwy tych tabel są takie same, jak odpowiednie
tabele w systemie MFG/PRO. Podkreślmy w tym miejscu, że hurtownia, której model pokazano na rysunku 4 zawiera dane skopiowane ze źródłowego systemu MFG/PRO i dane te są
zeskładowane w bazie SQL Server 2008, w modelu składowania MOLAP obsługiwanym
przez moduł SSAS. W module SSAS wygenerowano również tabelę wymiarów Date, która
pełni ważną rolę w procesie agregowania danych w ujęciu czasowym (jest ona odpowiednikiem tabeli czas z rysunku 2).
W dalszej kolejności przygotowano szablon przyszłego systemu pokazujący, jak można
w praktyce korzystać z danych zapisanych w utworzonej hurtowni danych. Wykorzystując
możliwości jakie daje pakiet Office 2007 połączono się z poziomu programu Excel z utworzoną hurtownią danych (dokładniej mówiąc połączono się z analityczną kostką OLAP zeskładowaną w module SSAS) i następnie wykonano praktycznie gotową do użycia przez
końcowego użytkownika aplikację, mogącą pełnić rolę prostego ale w pełni funkcjonalnego
narzędzia do „biznesowej analizy danych” dotyczących analizy faktur. Przykładowy zrzut
fragmentu ekranu pokazano na rysunku 55. Jest to znana już we wczesnych wersjach pakietu
Excel tzw. tabela przestawna (ang. Pivot Table). Tym, co jest tutaj nowe i godne podkreślenia to to, że Excel 2007 potrafi połączyć się bezpośrednio z kostką analityczną OLAP zlokalizowaną na serwerze analitycznym SSAS, pobrać z niej dane oraz odświeżyć jej zawartość,
gdy dane źródłowe zostaną zmienione. Agregowanie danych w wierszach odbywa się podług czasowej tabeli wymiarów a agregowanie w kolumnach podług dwóch przykładowych
tabel wymiarów (w ogólności może być ich więcej).

Rysunek 5. Tabela przestawna w Excel 2007 utworzona na bazie
kostki OLAP widocznej na rysunku 4

5

Oryginalne dane o sprzedaży (stanowiące poufne informacje firmy LUMEL S.A.) zostały zamienione na
losowe wartości.
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3. Podsumowanie
W pracy w wielkim skrócie przedstawiono możliwości, jakie daje SQL Server 2008
firmy Microsoft w obszarze tworzenia systemów klasy BI. Wykorzystano je w firmie LUMEL S.A. do wykonania pilotażowego prostego systemu demonstrującego jego najważniejsze cechy. Autorzy artykułu liczą, że wykonana praca będzie miała „ciąg dalszy” i uda się
stworzyć finalny system BI, który da wymierne korzyści dla firmy LUMEL S.A., zakończy
się wdrożeniem i będzie pozytywnym przykładem współpracy przemysłu i nauki.
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Wspomaganie procesu definiowania zadań
wykonywanych w ramach projektu informatycznego
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Agile methodologies are often readapted during of developing software. An adaptation
process is based on requirements and experiences of a project manager. The project manager
defines tasks made during of a developing process. In this paper, the concept of using reusable tasks is presented. Reusable tasks will be stored in a open repository. Tasks will be used
during adaptation process as templates of tasks. The mechanism will be search tasks based on
properties and support the project manager with the adaptation process.
Keywords:
software development process, support the adaptation of software development process, Open
Unified Process

1. Wprowadzenie
Znaczący wzrost złożoności wytwarzanego oprogramowania komputerowego wymusił
na firmach informatycznych stosowanie procesów wytwórczych oprogramowania (ang. software development process, SDP). Przyczyniło się to do zredukowania problemu przekraczania ustalonego budżetu oraz pozwoliło na dotrzymywanie terminu wyznaczonego na
budowę systemu. Łatwiej również zarządza się ryzykiem niepowodzenia inwestycji informatycznej. Zdefiniowany szkielet SDP zawierający określoną strukturę, plan oraz kontrolujący wykonywane zadania nazywany jest metodyką wytwarzania oprogramowania (ang.
software development methodology, SDM) [13].
Każdy zespół informatyczny lub nawet projekt może wymagać stosowania innej SDM.
Dlatego rozpoczęto opracowywanie iteracyjnej i przyrostowej metodyki, którą można zaadaptować na potrzeby każdego projektu. Jedną z pierwszych metodyk spełniających owe
kryteria jest Rational Unified Process [4], jednak ze względu na złożoność i duży rozmiar
jest uważana za trudną do wykorzystania. Z drugiej strony istnieją metodyki zwinne typu
Agile [6] takie jak Scrum [5] lub Extreme Programming [1], które z racji przyjętego niesformalizowanego podejścia, spotykają się często z nieprzychylnością zarządzających procesem wytwórczym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom twórców systemów informatycznych, opracowano metodykę Open Unified Process (OpenUP) [8], która zawiera najlepsze praktyki pochodzące zarówno z RUP, jak i z metodyk zwinnych (ang. agile).
Proces zarządzania procesem wytwórczym wymaga ciągłej adaptacji do zmieniających
się wymagań i specyfiki projektu. Dlatego nasuwa się pytanie: czy istnieje możliwość
wspomagania procesu adaptacji metodyki? Adaptacja metodyki jest tutaj rozumiana jako
dopasowanie zadań wykonywanych w ramach metodyki, tak aby ich późniejsza realizacja
pozwoliła na utworzenie systemu informatycznego zgodnego z wymaganiami funkcjonalnymi. W poniższym artykule zaprezentowano ideę bazującą na wykorzystaniu zadań wieloMetody Informatyki Stosowanej, nr 3/2010 (24), s. 105-109
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krotnego użytku, które mogą być zaadaptowane w ramach różnych projektów. Wprowadzenie wspomagania przyspieszy i uprości proces adaptacji metodyki. Na obecnym etapie, badania dotyczą zadań z dyscypliny zarządzanie projektem z metodyki OpenUP. W szczególności badania dotyczą zarządzania iteracjami oraz przypisanymi do iteracji zadaniami wykonywanymi w ramach pozostałych dyscyplin. Artefaktem przechowującym listę iteracji
i zadań jest plan projektu.
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2. OpenUP
Metodyka OpenUP oparta jest na czterech głównych zasadach:
1) współpraca, w celu lepszego działania i zrozumienia w ramach zespołu;
2) równoważenie sprzecznych priorytetów, w celu maksymalizacji korzyści dla odbiorcy
systemu;
3) jak najszybsza koncentracja na architekturze systemu, w celu minimalizacji ryzyka oraz
organizacji fazy wytwarzania;
4) rozwój systemu w ramach małych częstych iteracji na podstawie zbieranych opinii od
odbiorcy systemu.
Powyższe zasady odpowiadają regułom zaproponowanym w ramach manifestu Agile
(Tabela 1).
Tabela 1. Zestawienie zasad OpenUP z regułami manifestu Agile
Zasady OpenUP
1.
2.
3.
4.

Reguły manifestu Agile
ważniejsi są ludzie i ich wzajemne interakcje (współdziałanie) ponad
procedury i narzędzia
należy przedkładać współpracę z klientem nad negocjację umów
istotniejsze jest działające oprogramowanie nad wyczerpującą
dokumentację
należy reagować na zmiany niż realizować wcześniej założony planu

OpenUP jest zorganizowana w dwóch różnych skorelowanych obszarach: zawartości
metody oraz zawartości procesu. Zawartość metody definiuje elementy metodyki (role,
zadania, artefakty oraz porady), bez wskazywania jak zostaną użyte. Zawartość procesu
składa się z szablonów zastosowania poszczególnych elementów metodyki. Wiele różnych
projektów może być budowanych na podstawie tego samego zbioru elementów metody.
OpenUP opisuje organizację pracy na trzech poziomach: osobistym, zespołu oraz
odbiorcy systemu. Na poziomie osobistym członek zespołu wykonuje mikro przyrosty,
które reprezentują uzyskane wyniki kilkugodzinnej lub kilkudniowej pracy. Zespół realizuje
kolejne zaplanowane iteracje, w ramach których dostarczane są odbiorcy systemu kolejne
elementy. Na poziomie odbiorcy systemu OpenUP została podzielona na cztery fazy:
— rozpoczęcie (ang. inception);
— opracowanie (ang. elaboration);
— wytworzenie (ang. construction);
— przekazanie (ang. transition).
Tak zdefiniowany proces wytwórczy pozwala odbiorcy systemu na prowadzenie
nadzoru nad finansami, zakresem oraz ryzykiem projektu.
Metodyka OpenUP posiada również zdefiniowane role członków zespołu, którzy
wykonują składające się z kroków zadania, produkując artefakty. Zadania są pogrupowane
w dyscypliny, natomiast artefakty w dziedziny.
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W ramach fazy „rozpoczęcie” menadżer projektu definiuje plan projektu, natomiast
w trakcie trwania projektu odpowiedzialny jest za tworzenie, zarządzanie oraz
kontrolowanie wykonania iteracji. Rola menadżera projektu jest kluczowa z punku widzenia
wspomagania adaptacji metodyki, ponieważ omawiany mechanizm ma uprościć oraz
częściowo zautomatyzować pracę zdefiniowaną w OpenUP w ramach tej roli.
Do definicji OpenUP zastosowano specyfikację Software Process Engineering MetaModel (SPEM) [9], dzięki czemu metodyka OpenUP może być w dowolny sposób
dostosowywana do potrzeb projektu lub firmy. Dodatkowo specyfikacja SPEM posiada
mechanizm umożliwiający rozszerzenie formy opisu metodyki o niezbędne z punktu
widzenia prezentowanego rozwiązania formalizmy.
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3. Software Proces Engineering Meta-model
Specyfikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ujednolicenia definiowania procesu
wytwarzania oprogramowania. SPEM jest meta-modelem, pozwalającym definiować procesy konstruowania i budowania systemów informatycznych oraz wchodzące w ich skład
komponenty. SPEM jest również profilem UML [10], co pozwoliło na zdefiniowanie stosowanych w SPEM stereotypów oraz na wykorzystanie diagramów UML do opisu poszczególnych elementów specyfikacji SPEM. Wersję 2.0 dopasowano do obowiązujących standardów, tworząc architekturę zgodnie ze standardem MOF 2.0 [11], który służy do definiowania gramatyki języków graficznych. W specyfikacji SPEM położono duży nacisk na elastyczność meta-modelu, tak aby w łatwy sposób można go było wykorzystywać w procesie
implementacji narzędzi wspierających proces wytwarzania oprogramowania. Profil został
dopasowany w szczególności do metodyk wywodzących się z Unified Software Development Process [3] takich jak RUP oraz OpenUP, gdzie inżynier zarządzający procesem
wytwórczym dopasowuje przepływ zadań do konkretnego projektu. W ramach specyfikacji
SPEM wykorzystano czterowarstwową hierarchię meta-modelu, gdzie w warstwie M0 znajduje się konkretna instancja projektu systemu (tabela 1). Na warstwie M1 umieszczana jest
definiowana metodologia projektowania systemu informatycznego. Natomiast na warstwie
M2 i M3 umiejscowione są odpowiednio UML i MOF. UML jest meta-modelem opisującym dozwolone konstrukcje na warstwie M1, natomiast MOF jest meta-modelem dla warstwy M2.
Tabela 1. Zestawienie zasad OpenUP z regułami manifestu Agile
Warstwa
M3
M2

Opis
meta-meta-model
meta-model

M1

model

M0

implementacja

Użyte elementy
MOF
UML+SPEM
metodologia projektowania systemu informatycznego
(np. OpenUP)
instancja projektu systemu informatycznego

4. Zadania wielokrotnego użytku dla dyscypliny architektura z metodyki
OpenUP
Zadanie utworzenia planu projektu posłuży do zaprezentowania opisywanej idei, która
zostanie następnie zaadaptowana do innych zadań przypisanych dla roli menadżera projektu. W ramach zadania na podstawie technicznej specyfikacji systemu oraz listy czynności do
wykonania tworzony jest artefakt wyjściowy plan projektu. Menadżer projektu w ramach
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zadania: identyfikuje potrzebnych członków zespołu, oszacowuje wielkość projektu, ocenia
ryzyko, określa czas trwania projektu, organizuje iteracje w fazy, oszacowuje cenę oraz planuje proces wytwórczy. Krok poświęcony organizacji iteracji w fazy definiuje proces wytwórczy projektu. Wykonanie fazy ma na celu realizację kamienia milowego (ang. milestone). Na postawie wymagań funkcjonalnych zawartych w technicznej specyfikacji systemu
należy określić kamienie milowe, które muszą zostać uzyskane w ramach projektu. Dla
przedstawionego zadania proces adaptacji polega na zdefiniowaniu celów, jakie zostaną
zrealizowane w ramach każdego kamienia milowego. Realizacja celów odbywa się dzięki
wykonaniu przypisanych zadań. Otrzymany proces wytwórczy zawarty w planie projektu
powinien być na bardzo wysokim poziomie abstrakcji, a jego uszczegółowienie odbywa się
w kolejnych zadaniach przypisanych do roli menadżera projektu.
W proponowanym rozwiązaniu proces wyboru zadań, jakie powinny być wykonane
w celu realizacji wymagań funkcjonalnych, został uzupełniony o mechanizm wspomagający. W repozytorium zadań wielokrotnego użytku (ang. Reusable Tasks Repository, RTR)
odszukiwane będą zadania na podstawie zdefiniowanych kryteriów. Na rysunku 1 przedstawiono diagram w specyfikacji SPEM, który wskazuje zadania wykorzystujące RTR jako
„podpowiedz” (ang. guideline), w celu realizacji przypisanych zadaniom artefaktów wyjściowych.
Aby możliwe było odszukiwanie zadań, należy określić kryteria wyboru, które we
wstępnej fazie powinny bazować na zbiorach rozwiązań biznesowych dla wybranej dziedziny problemu informatycznego. Zastosowanie czterowarstwowej architektury w ramach specyfikacji SPEM, tak jak w przypadku UML, umożliwia jej rozszerzanie poprzez tworzenie
profili. Zastosowanie profilu pozwala np. na wprowadzenie reguł do definicji zadań wykonywanych w ramach metodyki [2] oraz innych dodatkowych własności, które pozwolą
oszukać zadania na postawie zbioru kryteriów. Wybrane zadania wielokrotnego użytku

Rysunek 1. Użycie repozytorium zadań wielokrotnego użytku jako wskazówek dla zadań
przypisanych dla roli menadżer projektu
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stanowią szablony, które następnie mogą być dopasowywane do potrzeb konkretnego projektu. Przykłady szablonów zadań są skutecznie wykorzystywane np. w środowisku Jazz
w ramach narzędzia Rational Team Concert firmy IBM [7], które jest mocno rozwijane
przez firmę IBM jako środowisko integrujące i wspomagające proces produkcji systemów
informatycznych z wykorzystaniem między innymi metodyki OpenUp do zarządzania projektem informatycznym. Zaproponowana idea repozytorium została skutecznie wykorzystana w ramach projektu ReDSeeDS [12], gdzie odszukiwane są ponownie używalne „przypadki” (ang. cases), które stanowią kompletny zestaw powiązanych artefaktów powstających w procesie wytwarzania oprogramowania.

5. Podsumowanie
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Przedstawiona idea proponuje nowe spojrzenie na proces adaptacji metodyk
projektowania. Zastosowanie mechanizmu wspomagania adaptacji, na podstawie
repozytorium zadań wielokrotnego użytku, uprości i przyspieszy proces adaptacji metodyki
na potrzeby różnych projektów informatycznych. Dodatkowym celem prowadzonych badań
będzie utworzenie otwartego repozytorium, które może zostać użyte w już istniejących
środowiskach wspomagających zarządzanie projektem np. w ramach projektu Jazz.
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Kontekst bezpieczeństwa dla „Telepracy”
Janusz Jabłoński
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut Techniczny
Abstract:
Teleworking as form of employment offers comfort for worker how also economic advantages
for employer. But dynamics of development for this form of employment is surprisingly low.
The presented study contains the consideration in this range on basis of investigation of market. The conclusions concern the solutions of improvement for Teleworking attractiveness.
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1. Wprowadzenie
Historia wykorzystania tele-komunikacji w realizacji przedsięwzięć biznesowych sięga
lat 60-tych. Trend zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych, umożliwia tworzenie wirtualnych-istniejących w „Cyberprzestrzeni” firm, które w ekstremalnym przypadku nie muszą
posiadać: typowej siedziby, infrastruktury biurowej czy też hal produkcyjnych lub magazynów. W tego typu przedsięwzięciach typowe jest zastąpienie pomieszczeń biurowych przez
"gorące biurka" do wykorzystania przez pracowników w nietypowych okolicznościach.
Przykładem jest jedno z biur IBM w stanie Nowy Jork, gdzie na 800 pracowników oczekuje
200 stanowisk. Uwzględniając, iż „telepracownicy” nigdy nie są obecni wszyscy naraz a
raczej bywają rzadko i krótko w firmie, więc nawet mniejsza liczba stanowisk jest niewykorzystywana. Liderem w liczbie etatowych telepracowników jest USA, gdzie w 1998r w
oparciu tę formę zatrudnienie wybrało ok. 12,5 miliona osób a już w 2000r tę formę zatrudnienia wybrało 18 milionów [2]. Szacunkowo w 2008r liczba zdalnych pracowników osiągnie tam około 40 milionów osób. W skali świata szacuje się na około 100 milionów. Europa, z liczbą 5 milionów pracowników zdalnych w 1998r i szacunkowo 25 milionów w
2008r, plasuje się na drugim miejscu, zarówno pod względem dynamiki rozwoju pracy
zdalnej jak również liczby telepracowników. Istotnym czynnikiem w rozwoju zdalnych
form zatrudnienia są przejrzyste i przyjazne pracodawcom oraz pracobiorcom uwarunkowania prawne, jednakże o te rozwiązania muszą zadbać parlamenty poszczególnych krajów.
Ponieważ, Unia Europejska nie reguluje tej sfery zatrudnienia podając jedynie jasne kierunki, z których podstawowe to dostosowanie do gospodarki opartej na wiedzy oraz dążenie do
konkurencji na globalnym rynku pracy w szczególności dostępność tego rodzaju zatrudnienia dla „grup ryzyka” – osoby starsze, niepełnosprawne a także ludzie młodzi. W Europie
wypracowano jedynie „Ramowe porozumienie w sprawie telepracy” zawarte pomiędzy
partnerami społecznymi a Komisją Europejską 16 lipca 2002r, z którego wynika, iż jako
telepraca jest to: „forma organizacji i/lub wykonywania pracy, związanej z umową o pracę
lub stosunkiem pracy”. Przy, czym istotne znaczenie ma zapis stanowiący, iż nie ma znaczenia miejsce świadczenia pracy a nawet zakłada się, że praca będzie świadczona poza
miejscem będącym siedzibą pracodawcy oraz wykonywana przy wykorzystaniu dostępnych
technologii informacyjnych [1]. Jako technologie informacyjne stosowane w telepracy wyMetody Informatyki Stosowanej, nr 3/2010 (24), s. 111-117
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mieniane są: telefonia komórkowa, urządzenia mobilne pracujące w oparciu o e-mail oraz
Internet. Podkreślić należy, iż „telepraca” jako specyficzne – dla celów zarobkowych wykorzystanie Internetu przybiera różne formy i choć, jako nowa forma stosunku pracy, funkcjonuje stosunkowo niedługo to zdecydowanie zyskuje na popularności w Europie i Świecie.
W Polsce ostatnie unormowania prawne dotyczące telepracy zostały uchwalone 24 kwietnia
2007r. natomiast obowiązują od 16 października 2007r. Są to uzupełniające Kodeks Pracy
regulacje definiujące telepracę oraz obowiązki wzajemne telepracowników i ich pracodawców. Według polskich przepisów telepracownik to osoba, która wykonuje swoje obowiązki
służbowe poza zakładem pracy, za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Przy czym,
na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia takiej osobie sprzętu niezbędnego do pracy
oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury teleinformatycznej, w szczególności dostępu do
Internetu w tym pokrycia kosztów jego eksploatacji, konserwacji oraz ubezpieczenia. Ponadto nowe przepisy przewidują również, że osoba pracująca zdalnie nie może być w żaden
sposób dyskryminowana w porównaniu z osobami pracującymi w siedzibie firmy - musi
ona mieć zapewnione takie same warunki pracy, warunki awansu oraz dostęp do szkoleń.
Tak skonstruowane prawo czyni tę formę zatrudnienia atrakcyjną przede wszystkim dla
pracobiorcy.

2. Atrakcyjność Telepracy
Jak wynika z doświadczeń zarówno dużych jak również małych przedsiębiorstw w kraju
i za granicą, telepraca jest źródłem znaczących oszczędności dla przedsiębiorstw, wygody
dla telepracowników oraz źródłem wielkich nadziei dla ekologów. Na podstawie publikacji
podsumowujących projekty współfinansowane ze środków Unijnych jak również z budżetu
Państwa, a w szczególności na podstawie badań konsorcjum firm: Doradztwo Gospodarcze
DGA S.A, Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z .o. o., Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
oraz PBS i raportu opublikowanego w 2005r [4] wśród wymiernych korzyści jakie uzyskują
pracodawcy podkreślane jest:
— znaczące ograniczenie kosztów stałych – związanych z koniecznością dysponowania
lokum na stanowiska pracy, możliwa redukcja kosztów nawet do 30%,
— zmniejszenie kosztów na adaptację pracowników oraz szkolenia,
— dzięki samoorganizacji pracy możliwa większa koncentracja i osiągnięcie większej efektywności,
— mniejsze koszty płacowe, zatrudnianie pracowników z regionów o mniejszej średniej
płacowej,
— mniejsze świadczenia - praktycznie nie występują zwolnienia lekarskie,
— mniejsze koszty dodatkowe – brak „nadgodzin”
— poprawa wizerunku firmy – innowacyjność, nowoczesne technologie,
— efektywniejsze wykorzystanie zasobów, między innymi telekomunikacyjnych,
— zadaniowość pozwala optymalizować zatrudnienie,
— efektywne wykorzystanie specjalistów,
— praktycznie brak konfliktów w pracy - pracownicy się nie widują w pracy,
— rozliczenia zadaniowe sprzyjają lepszemu planowaniu.
Ponadto, analizie poddane zostało stanowisko telepracowników, którzy jako pozytywne
aspekty swojej pracy podkreślają:
— możliwość godzenia prac domowych i pracy zawodowej,
— elastyczna forma zatrudnienia i elastyczny czas pracy,
— pomijalny czas i koszt dojazdów,
— można rozpocząć pracę w dowolnej chwili bez zbędnych przygotowań,
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— stanowisko pracy „skrojone na miarę” poprawia i uprzyjemnia atmosferę pracy,
— wykorzystanie najnowszych osiągnięć technicznych leży również w interesie pracodawcy,
— istnieje możliwość pracy w wyspecjalizowanych ośrodkach (telecentra, telechatki),
— możliwe świadczenie pracy dla kilku pracodawców jednocześnie.
Nie brakuje również wypowiedzi Ekonomistów wskazujących również makroekonomiczne zalety telepracy, w szczególności podkreślane są:
— poprawa efektywności pracy sprzyjająca poprawie wydajności przedsiębiorstw,
— poprawa infrastruktury teleinformatycznej w regionach zagrożonych bezrobociem,
— równy dostęp do szkoleń we wszystkich regionach,
— prawdopodobieństwo mniejszego odpływu osób z terenów słabo zurbanizowanych i
wiejskich,
— mniej podróżujących do pracy to mniej wypadków oraz mniejsze zanieczyszczenie środowiska,
— zwiększenie popytu na sprzęt i usługi teleinformatyczne,
— wyrównanie szans dla niepełnosprawnych mogące zmniejszyć obciążenia budżetu.
W kontekście wyrównywania szans na zatrudnienie wymieniani są niepełnosprawni, kobiety ciężarne oraz osoby po 50-tym roku życia. W opublikowanym raporcie [4] jako podstawową przyczyną stosowania telepracy jest potrzeba ograniczenia wydatków na prowadzenie i utrzymanie biura oraz wdrożenie najbardziej efektywnych metod pracy. Jednakże,
nie wszystkie branże są podatne na wprowadzenie tej jakże wygodnej i ekonomicznej formy
zatrudnienia. Wśród 1000 firm biorących udział w projekcie najczęściej w formie telepracowników zatrudniano do realizacji zadań wymienionych w tabeli 1.
Tabela 1. Zestawienie prac zlecanych telepracownikom na podstawie raportu z projektu „Telepraca”
realizowanego przez PBS
Lp.

Rodzaj prac zlecanych telepracownikom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Usługi finansowe
grafika komputerowa
Księgowość
usługi prawnicze
Sprzedaż, przedstawicielstwo handlowe
Projekty techniczne („inżynierskie”)
projektowanie systemów informatycznych
prace edytorskie, redaktorskie
analizy ekonomiczne
badania marketingowe, rynkowe
Projekty architektoniczne
copy writing
Tłumaczenia

Wsk.
[%]
32,5
28,1
25,4
21,6
18,7
17,7
15,7
13,5
11,7
11,4
9,0
6,2
3,1

Chociaż Telepraca stanowi potencjalne źródło znacznych oszczędności to niestety ale w
porównaniu z innymi krajami europejskimi, gdzie ta forma zatrudnienia stanowi średnio
około 11% pracowników [3]. W Polsce jak podaje raport PBS telepracobiorcy to zaledwie
1%, jest to zastanawiająco niski odsetek zatrudnionych. Przyczyn takiego stanu może być
wiele, począwszy od słabej infrastruktury i drogich usług dostępowych do infrastruktury
teleinformatycznej a kończąc na niezbyt wysokich kwalifikacjach informatycznych większości potencjalnych – czytaj wysoko wykwalifikowanych, przede wszystkim starszych
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pracowników. W raporcie zwraca się uwagę, iż z telepracą są również związane pewne negatywne zjawiska których wystąpienie ma niekorzystne konsekwencje szczególnie dla telepracowników i ich otoczenia, do głównych zaliczane jest:
— poczucie izolacji i bezradności w przypadku awarii sprzętu,
— stagnacja i brak poczucia przynależności do firmy,
— popadanie w pracoholizm,
— kosztowny dla pracodawcy powrót telepracownika do tradycyjnej formy zatrudnienia,
— zakłócenie życia rodzinnego i dodatkowe sytuacje stresowe w rodzinie,
— problemy z samodyscypliną telepracowników,
— ograniczone zaufanie do telepracowników, szczególnie do efektów ich pracy,
— trudności w zarządzaniu, monitorowaniu postępów, jak również problem motywacyjnego oddziaływania na pracowników, których się prawie nie widuje.
Wymienione problemy nie stanowią głównej przyczyny niewielkiej liczby wdrożeń telepracy, raczej stanowią ją wady wskazywane przez pracodawców. Wypowiedzi: lp. 1, 2, 3,
4, 9 (tabela 2), są główną przyczyną sceptycznego nastawienia pracodawców do tej formy
zatrudnienia. Analiza tych wypowiedzi pozwala na wysnucie wniosków, iż zasadnicze dla
pracodawcy jest bezpieczeństwo systemu informatycznego i danych. Przedstawione w tabeli
1 prace zlecane wymagają korzystania z systemów informatycznych oraz dostępu do baz
danych: klientów różnych instytucji (np. banków), ogólnie klientów oraz pracowników jak
również do danych księgowych a w przypadku prac inżynierskich dostępu do wrażliwych
danych dotyczących chociażby technologii produkcji.
Tabela 2. Główne przyczyny braku wdrożeń telepracy (źródło: raport „Telepraca, Ogólnopolski
program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wady telepracy według pracodawców
zależność od technologii teleinformatycznych (ich awaryjność)
ataki na serwer, na system pocztowy, ataki wirusami i trojanami, przejmowanie danych, włamania do sieci wewnętrznych, wewnętrzny hacking
poczucie braku wsparcia (przy wystąpieniu awarii sprzętu), osamotnienia
telepracowników
ograniczone zaufanie pracodawcy do telepracownika
wysokie ceny usług telekomunikacyjnych
ograniczenie edukacyjnego wpływu kierownika
ograniczona dostępność części usług telekomunikacyjnych
negatywne skutki ograniczonych możliwości komunikacji za pośrednictwem
telefonu
anonimowość telepracowników dla pracodawcy

Wsk.
[%]
31
29
27
27
25
23
22
13
12

Można zastosować pewne uogólnienie, iż w przypadku telepracy zazwyczaj zlecane zadania mają charakter pracy intelektualnej wymagającej przetwarzania informacji mających
specyficzną wartość dla pracodawcy. Ta specyfika informacji związana jest z potencjalnymi
stratami będącymi wprost konsekwencją utraty poufności. Negatywne skutki mogą wiązać
się z utratą klientów na rzecz konkurencji, utratą przewagi nad konkurencją na skutek niekontrolowanego ujawnienia procesów technologicznych, bądź utraty zaufania na skutek
ujawnienia poufnych danych.
Strukturę tradycyjnie funkcjonującego przedsiębiorstwa posiadającego swoją siedzibę
oraz nieruchomości, w których pracownicy mają wydzielone stanowiska funkcjonujące
wewnątrz infrastruktury teleinformatycznej firmy przedstawia rysunek 1. W takiej struktu-
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rze stosunkowo łatwo jest zapewnić dostęp do strefy wrażliwych zasobów stosując fizyczną
ochronę oraz zapory ogniowe, jak również systemy wykrywające intruzów (ang. Intrusion
Detection System). Jednakże, z definicji telepracownika wynika, iż wykonuje on swą pracę z
dala od siedziby firmy, korzystając z teleinformatyki a w praktyce zazwyczaj z Internetu.
Wówczas schemat organizacyjny jest zbliżony do przedstawionego na rysunku 2. W tej
strukturze znacznie trudniej jest zagwarantować bezpieczeństwo zasobów znajdujących się
w strefie wrażliwej. Podobnie trudno jest zagwarantować bezpieczeństwo danych w przypadku gdy ich kopia udostępniona zostanie telepracownikowi.

Rysunek 1. Struktura „tradycyjnego” przedsiębiorstwa z wydzieloną „strefą wrażliwą”

Ponadto, w pracy grupowej trudno będzie zagwarantować spójność danych, których kopie przetwarzane są równolegle.

Rysunek 2. Struktura przedsiębiorstwa z telepracownikami korzystającymi z wrażliwych zasobów

Kopiowanie danych w praktyce pracy grupowej nie sprawdza się, natomiast zdalne udostępnienie zasobów wymaga zagwarantowania „przejrzystości” zapory dla połączeń
z telepracownikami. Wówczas zapora nie jest skuteczna lub raczej nie funkcjonuje dla tych
pracowników. Zatem, należy zadać sobie pytanie: czy świadomi tych zagrożeń pracodawcy
bez zastrzeżeń będą wdrażali ideę telepracy? Wypowiedzi pracodawców zawarte w tabeli 2
sugerują raczej, że jeżeli nie zostaną opracowane odpowiednie rozwiązania wpływające na
podniesienie poziomu zaufania oraz poziomu bezpieczeństwa do systemu teleinformatycznego to raczej należy oczekiwać, że pracodawcy będą starali się eliminować potencjalne
zagrożenia i ograniczać zakres usług realizowanych przez telepracowników. Mało zachęcający wpływ na zlecanie pracy zdalnej z wrażliwymi zasobami ma fakt, iż w wielu przypad-
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kach rozważając atrakcyjność telepracy należy pamiętać, iż to na pracodawcy ciążą obowiązki zagwarantowania ochrony danych osobowych wynikające z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. W szeregu opracowań szczególnie z przed roku 2005 nie są uwzględniane wymogi ochrony danych osobowych jak również koszty pracodawcy związane z wdrożeniem Polityki bezpieczeństwa informacji zgodnie z zaleceniami normy PN ISO/IEC
17799:2003r. oraz koszty opracowania i wdrożenia Systemu zarządzania bezpieczeństwem
informacji definiowanej w normie ISO/IEC 27001:2005r.
Podsumowując powyższe rozważania dotyczące atrakcyjności telepracy można wysunąć
postulat, iż atrakcyjność tej formy zatrudnienia jest związana z poziomem bezpieczeństwa
systemów informatycznych jaki mogą zagwarantować dostępne rozwiązania oraz technologie teleinformatyczne wraz z kosztami jakie są niezbędne dla zagwarantowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych.
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3. Zwiększanie zaufania do telepracy
W kontekście przedstawionych w poprzednim punkcie rozważań powinny rozwijać się
programy organizowania „Telechatek” i „Telecentrów” służących zgrupowaniu telepracowników w miejscach specjalnie przygotowanych i zabezpieczonych. Takie rozwiązanie powinno podnieść poziom zaufania do bezpieczeństwa systemu przy nieznacznym podniesieniu kosztów pracodawcy. Jednakże, nie rozwiązuje to problemu telepracowników mobilnych, którzy wykonują zadania np. w trakcie przemieszczania się, lub innych pracowników
nie korzystających z „Telechatek”. Dla grupy pracowników mobilnych właściwym rozwiązaniem wydaje się korzystanie z technologii Wirtualnych Sieci Prywatnych (ang. Virtual
Private Network, VPN). Schemat przedstawiający wykorzystanie VPN dla telepracy przedstawia rysunek 3. Dostępne narzędzia generowania VPN zestawiają połączenia typu punkt
– punkt (ang. Point-to-Point lub Peer-to-Peer) wymagając podania hasła dla każdego zestawionego wirtualnego kanału. Dane przesyłane zestawionym kanałem VPN są szyfrowane, więc z punktu widzenia potencjalnego nieautoryzowanego użytkownika przechwycona
informacja jest bezużyteczna.

Rysunek 3. Struktura przedsiębiorstwa wykorzystująca bezpieczne sieci VPN w telepracy

Wymagany poziom poufności danych wynika z „siły” algorytmu szyfrującego oraz złożoności hasła. Zatem do zestawiania połączeń należy korzystać z „trudnych haseł”. Obecnie tunelowanie i ochrona danych korzysta z IPSec wchodzącego w standard protokołu IPV6 (ang. Internet Protokol Ver. 6) jest to bezpieczniejszy następca stosowanego dotychczas
IPV-4 [5]. Systemy dostępne na rynku wykorzystują różne algorytmy szyfrowania, między
innymi: DES, 3DES, AES, Blowfisch. Dostępne moce obliczeniowe wielordzeniowych mi-
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kroprocesorów pozwalają na korzystanie z „silniejszych” algorytmy szyfrujących, np. RSA
z kluczem 1024 bitów. Wówczas bez znajomości klucza deszyfrującego informacje są praktycznie nie możliwe do odczytania.
Można oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości – wraz z upowszechnieniem technologii
podpisu cyfrowego, do zestawiania VPN powszechnie wykorzystywany będzie „osobisty”
podpis cyfrowy, gwarantując nie tylko poufność ale bezpieczeństwo systemu w szerszym
kontekście, oznaczającym również: niezaprzeczalność, rozliczalność, autentyczność oraz
nienaruszalność i niezawodność.
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4. Podsumowanie
Wnioski z analizy przyczyn braku wdrożeń telepracy w Polsce związane są z poziomem
bezpieczeństwa systemu informatycznego. Sugerowane są wdrożenia rozwiązań ukierunkowanych na wysoką niezawodność sieci VPN szczególnie w zakresie poziomu bezpieczeństwa oraz upowszechnienie podpisu cyfrowego również lub przede wszystkim w kontekście omawianych zastosowań. Takie działania powinny przełożyć się na większe zaufanie pracodawców oraz większe zainteresowanie wdrożeniami telepracy. Bezpieczne VPN
nie rozwiązują wszystkich problemów telepracy, szczególnie w zakresie zarządzania czy też
rozliczeń wykonanych zadań, jednakże wykorzystanie podpisu cyfrowego znacznie ułatwia
rozliczanie i zarządzanie pracą. W projektach informatycznych oraz inżynierskich rozwiązaniem pomocnym mogą być systemu kontroli versji (ang. System Subversion, SVN) do
rozliczeń i pracy grupowej. Jednakże, wymaga to stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników i podnoszenia świadomości oraz większego zaufania do możliwości technologicznych u pracodawców. Istotne również są uregulowania prawne związane z przenoszeniem
odpowiedzialności pomiędzy „uczestnikami” telepracy za powierzone zasoby.
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Abstract:
Implementation of the unified recruitment system in the form of the secondary school leaving
examination enables students to select any course of study at all universities in Poland as
well as in all EU member states. The paper presents the main assumptions on the basis of
which a computerized system of management of the recruitment process was created. A computerized organization of the recruitment process is a part of virtual management of activities
which is a fundamental issue in the development of the IT society.
Keywords:
IT system, management, virtual organization of activities, recruitment process

1. Kluczowe elementy budowy systemu zarządzania procesem rekrutacji
1.1. Podstawy prawne organizacji naboru kandydatów na studia
System naboru kandydatów na uczelnie wyższe podlega licznym przepisom prawnym.
Najważniejszym z nich jest ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” obowiązująca od 27
lipca 2005, która w sposób znaczący wpłynęła na kształt studiów wyższych. Między innymi została wprowadzona trzystopniowa ścieżka edukacyjna, której naturalną konsekwencją
jest intensyfikacja czynności rekrutacyjnych. Ponadto ustawa wprowadziła jednolite kryteria
obowiązujące przy kwalifikacji kandydatów na studia. W świetle obowiązujących przepisów, podstawą jest wynik egzaminu maturalnego i tylko w nielicznych przypadkach są dopuszczalne inne formy selekcji kandydatów na studia wyższe. Wpływ na kształt oraz harmonogram procesu rekrutacji mają także rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Podstawą prawną działań organizacyjnych i opracowania projektów informatycznych
jest uchwała senatu uczelni wyższej. Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”
uchwała ta musi być przygotowana do końca maja roku poprzedzającego rok akademicki,
w którym uchwała będzie obowiązywać. Wymuszenie tak długiego okresu pomiędzy podjęciem uchwały do jej zastosowania, zostało podyktowane względami praktycznymi. W ten
sposób kandydaci na studia mają zagwarantowaną dostateczną ilość czasu na zapoznanie się
z warunkami i kryteriami przyjęć na studia, co z kolei umożliwia im podjęcie właściwych
decyzji dotyczących zakresu przedmiotów zdawanych w trakcie egzaminu maturalnego.
Uchwała senatu uczelni wyższej stanowi podstawę do budowy systemu zarządzania naborem studentów, którego bardzo ważnym elementem jest system informatyczny.
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1.2. Wirtualizacja kandydatów na studia
Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” przewiduje, że podstawową jednostką organizacyjną w której organizowana jest rekrutacja kandydatów (aczkolwiek dopuszcza inne
rozwiązania zgodne z art.169, ust. 7), jest wydział i w ramach wydziału prowadzona jest
rekrutacja na poszczególne kierunki studiów w sposób niezależny. Z punktu widzenia kandydata dostaje on możliwość wyboru kilku, kilkunastu kierunków na wybranej uczelni.
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Przepływ informacji do kandydatów na studia wyższe.
Kanały komunikacyjne

•
•
•
•
•

Internet –sieciowa platforma
komunikacyjna
• Strony WWW
• Aplikacje sieciowe
• Poczta elektroniczna

Materiały promocyjne
• Foldery, informatory
• Plakaty, Ulotki
• Prezentacje i filmy na płytach
DVD

Komunikacja bezpośrednia
Targi edukacyjne
„Drzwi otwarte”
Wizyty w szkołach średnich
Dział rekrutacji
Rozmowy telefoniczne

Klasyczne kanały komunikacyjne
• Reklama i artykuły promocyjne w prasie
• Reklama, audycje i materiały
promocyjne w radiu i telewizji
Budowanie wizerunku
uczelni
• Eksponowanie osiągnięć
• Przedstawianie sukcesów
absolwentów uczelni

Rysunek 1. Wielotorowa komunikacja kandydatów z uczelnią

Kandydat dysponujący dwoma świadectwami dojrzałości może wybrać różne uczelnie.
Biorąc pod uwagę fakt, iż większość uczelni w prowadzonym procesie rekrutacji nie wymaga dostarczenia świadectwa dojrzałości przy zgłoszeniu kandydata, kandydat może aplikować na kilku uczelniach jednocześnie wybierając pożądane przez siebie kierunki. Skutkiem
takiego sposobu organizacji rekrutacji jest pewna „wirtualizacja” kandydata. W praktyce
wydziałowe komisje rekrutacyjne dokonują wstępnej kwalifikacji kandydatów na podstawie
wyników egzaminu maturalnego. O ile kandydat znajduje się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych, to po dostarczeniu w określonym przez uczelnie terminie świadectwa
dojrzałości zostaje automatycznie przyjęty. Jeżeli część osób znajdujących się na tej liście
nie dostarczy w wyznaczonym czasie brakujących dokumentów, zostają one zastąpione
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osobami z listy rezerwowej. Konieczne jest wtedy ponowne wyznaczenie terminu dostarczenia dokumentów. W skrajnych przypadkach procedura ta może powtarzać się kilkukrotnie.
System działa sprawnie jeżeli kierunek jest „oblegany” przez kandydatów i liczba kandydatów znacząco przekracza liczbę miejsc na danym kierunku. Patrząc na ten sposób rekrutacji z punktu widzenia kandydata z nieco słabszymi wynikami egzaminów maturalnych,
możliwe jest że zostanie on zapisany na listy rezerwowe na kierunkach bardziej obleganych
oraz wstępnie zakwalifikowany na kierunkach o nieco mniejszym zainteresowaniu. W takim
przypadku skazany jest na podjęcie decyzji: czy czekać na przyjęcie z listy rezerwowej nie
będąc pewnym czy zostanie przyjęty? czy podjąć decyzję o dostarczeniu dokumentów na
kierunek na który został wstępnie zakwalifikowany? Jest to jedna z większych słabości
przyjętych procedur rekrutacyjnych na studia.
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1.3. Przepływ informacji do kandydatów
Podstawowym źródłem informacji jak wynika to z przeprowadzonych ankiet wśród
kandydatów i ich rodzin jest Internet. Dodatkowe źródła informacji to materiały w tradycyjnej formie folderów ulotek i informatorów itp. Informacja pozyskiwana na imprezach typu
targi edukacyjne, „drzwi otwarte’ informacyjne stanowi element uzupełniający umożliwiający kontakt z osobami kompetentnymi w sprawach prowadzenia procesu rekrutacji i informacji o kierunkach, specjalnościach prowadzonych na uczelni. W tego typu imprezach
ważny jest element przyciągający uwagę potencjalnych kandydatów. Podstawowym celem
procesu rekrutacji jest przyjęcie jak najlepszych kandydatów na dane kierunki studiów
i wypełnienie wyznaczonej przez senat liczby miejsc. Bardzo ważnym elementem często
pomijanym w procesie rekrutacji, jest dokonanie właściwego wyboru kierunku przez kandydata. Z przeprowadzonych rozmów z kandydatami wynika, że większość kandydatów
kończących licea ogólnokształcące ma słabo sprecyzowane zapatrywania odnośnie przyszłych planów związanych z zatrudnieniem i dalszą drogą kształcenia. Brak wyraźnych własnych zainteresowań, albo bardzo szerokie spektrum zainteresowań kandydatów, podczas
prób przeniesienia ich na określone kierunki studiów skutkuje wyborem kierunków studiów
bardzo różniących się od siebie programami. Kandydaci zainteresowani np. chemią, procesami chemicznymi mogą studiować na różnych kierunkach od klasycznej chemii, poprzez
inżynierię procesową po biotechnologię. Bardzo ważnym źródłem informacji dla kandydatów jest otoczenie, w którym przebywają, koleżanki, koledzy, rodzina, szkoła średnia, chociaż rzadko tego typu źródła informacji są podawane w ankietach mają one dominujący
wpływ na ostateczny wybór kierunku przez kandydata. Oczywiście zdarzają się sytuacje
gdy wybór uczelni i kierunku studiów dokonywany jest pod wpływem chwilowego impulsu
bez głębszego zastanowienia co w późniejszym czasie skutkuje prośbami o zmianę kierunku
studiów jeszcze przed rozpoczęciem zajęć. W chwili obecnej przy malejącej liczbie kandydatów i zwiększającej się ofercie edukacyjnej obejmującej uczelnie państwowe i niepaństwowe rynek „usług edukacyjnych” jest zdominowany przez klienta czyli kandydata.
Uczelnie muszą zabiegać o kandydatów jak najlepszych, studiujących na wybranym kierunku nie z przymusu, gdyż nie został przyjęty na wymarzony kierunek, lecz ze świadomego wyboru.

2. Mechanizmy śledzenia działań użytkowników w aplikacjach sieciowych
Jednym z podstawowych źródeł informacji o użytkownikach wykorzystujących aplikacje sieciowe i witryny internetowe są mechanizmy śledzenia działań użytkowników korzy-
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stających z tych zasobów informacji. Pierwszym takim rozwiązaniem były liczniki odwiedzin stron internetowych, które dawały przybliżony pogląd na temat zainteresowania daną
witryną. Gromadzone informacje dotyczyły bezpośrednich wejść na stronę internetową
przy użyciu prostych rozwiązań informatycznych. Nie gwarantowały one jednak rzetelności
podawanych danych. Współcześnie stosowane rozwiązania umożliwiają pozyskiwania informacji dużo bogatszych, dających zarówno obraz działań użytkowników w obrębie monitorowanej witryny jak ich cechach. Pozyskiwanie informacji na temat ścieżek, które doprowadziły użytkownika do danej strony, miejsc na świecie z których pochodzą użytkownicy,
powtarzalności wejść przez użytkowników, informacji na temat dostawców usług internetowych oraz szeregu informacji technicznych dotyczących wykorzystywanej przeglądarki
internetowej, systemu operacyjnego, stosowanej rozdzielczości ekranu oraz obsługiwanych
dodatków i rozszerzeń jest w tej chwili podstawowym i bardzo wiarygodnym drogowskazem dla stosowanych działań marketingowych i polityki technologicznej. Informacje tego
typu można gromadzić za pomocą własnego oprogramowania lub skorzystać gotowych
rozwiązań jak dla przykładu usługi analityczne oferowane przez aplikacje Google Analytics.
Aplikacja ta udostępnia szereg istotnych informacji jak: wskaźniki dotarcia do witryny poprzez wpisanie określonych słów kluczowych, czy list linków z jakich skorzystali użytkownicy by dotrzeć do danej witryny. Wykorzystanie mechanizmów analitycznych oferowanych przez system Google Analytics jest stosunkowo proste i w wersji podstawowej nie
wymaga żadnych opłat. Uruchomienie usługi polega na umieszczeniu skryptu w języku
Javascript w interesującej nas części witryny lub aplikacji sieciowej oraz utworzeniu własnego konta i zarejestrowaniu witryny w systemie.

Rysunek 2. Przykładowy raport systemu Google Analytics przedstawiający liczbę uruchomień aplikacji rejestrującej kandydatów

System Google Analytics został zastosowany do śledzenia aktywności użytkowników
aplikacji wykorzystywanej dla rejestracji kandydatów na studia w Politechnice Łódzkiej.
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Pozyskiwane informacje to: podsumowania dzienne dotyczące liczby wejść do aplikacji,
liczba kandydatów którzy zakończyli aplikację wydrukiem dokumentów, liczbę nowych
użytkowników korzystających z aplikacji oraz średni czas przejścia użytkownika od uruchomienia do zakończenia aplikacji. Dodatkowym elementem uwzględnianym w analizie
było geograficzne rozmieszczenie kandydatów.
Sukcesywnie zbierane dane umożliwiały ocenę wpływu zastosowanych środków reklamowych i marketingowych na zainteresowanie kandydatów rekrutacją na uczelnię. Oceniana była liczba wejść do aplikacji i porównywana z poprzednimi okresami (rysunek 2). Na
podstawie średniego czasu przebywania kandydatów w aplikacji sieciowej oceniono jaki
wpływ miała zmiana i zastosowane ułatwienia w obsłudze aplikacji na sprawność działań
użytkowników. Między innymi, dzięki temu narzędziu, zdecydowano się na wzbogacenie
interfejsu aplikacji o szereg elementów bazujących na słownikach co w znaczący sposób
ułatwiało czynności związane z wprowadzaniem danych. Efektem końcowym przeprowadzanej w tym zakresie analizy było stwierdzenie, iż dalsze próby zmiany aplikacji nie są
w stanie przynieść dalszego skrócenia czasu obsługi aplikacji. Jak wynikało z przeprowadzonych rozmów z kandydatami, wypełnienie koniecznych danych osobowych i przede
wszystkim czas poświęcony na zastanowienie się nad właściwym wyborem kierunków był
elementem decydującym o czasie korzystania z aplikacji. Zebrane informacje o wydrukowanych dokumentach końcowych pozwalały określić liczbę kandydatów, którzy w następnym dniu z dużym prawdopodobieństwem złożą dokumenty w sekcji rekrutacji. Choć
z zebranych doświadczeń wynika również, że niezmiernie ważnym w tym przypadku czynnikiem są aktualne warunki atmosferyczne – deszczowa pogoda wyraźnie wpływała zniechęcająco na kandydatów do przybycia. Analiza danych o położeniu geograficznym kandydatów pozwoliło na wstępną ocenę jaka część dokumentów dotrze do uczelni w postaci
przesyłek pocztowych oraz jak kształtuje się zainteresowanie uczelnią w poszczególnych
rejonach kraju co stanowi cenny materiał dla działu promocji uczelni. Całość zebranych
w ten sposób informacji w znaczny sposób ułatwiało zarządzanie organizacją rekrutacji
szczególnie że okres natężonego ruchu kandydatów jak wynika z rysunku 2 był stosunkowo
krótki. Podsumowując, system Google Analytics jest doskonałym narzędziem uzupełniającym w zbiorze systemów informatycznych stosowanych w komputerowym wspomaganiu
zarządzania.

3. Zarządzanie i organizacja komunikacji kandydat – uczelnia
Organizacja systemu rekrutacji w Politechnice Łódzkiej ma za zadanie umożliwić kandydatowi dokonanie wyboru kierunków najbliższych jego zainteresowaniom. Przyjęte założenia związane z zarządzaniem i organizacją procesu rekrutacji są nakierunkowane na kandydata. Położono szczególny nacisk na prostotę i przejrzystość procedur oraz możliwości
wyboru kierunków studiów. Z punktu widzenia kandydata od strony organizacyjnej można
wyodrębnić trzy fazy procesu rekrutacji :
— rejestracja elektroniczna kandydatów w sieciowym systemie informatycznym. Efektem końcowym procesu rejestracji jest wygenerowane podanie o przyjecie na studia w Politechnice Łódzkiej,
— dostarczenie do sekcji rekrutacji, osobiście lub za pomocą przesyłki pocztowej kompletu dokumentów zawierających wygenerowane podanie, świadectwo dojrzałości i inne
wymagane dokumenty,
— śledzenie przepływu danych przez kandydata oraz informacja o przyjęciu. Status
kandydata – system informatyczny umożliwiający sprawdzenie poprawności wprowadzo-
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nych danych osobowych, wyników egzaminu dojrzałości oraz końcowego wyniku procesu
rekrutacji czyli przyjęcia na studia.
W Politechnice Łódzkiej została przyjęta za podstawę następująca zasada: kandydat
aplikuje na studia w uczelni mając do wyboru listę wszystkich kierunków i trybów studiów
na dowolnym wydziale, jest to w ramach polskich uczelni rozwiązanie rzadko spotykane.

Rejestracja kandydata przeprowadzona w aplikacji sieciowej
zakończona wydrukiem podania kandydata
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Bezpośrednie dostarczenie dokumentów przez kandydata do działu rekrutacji

Wysłanie dokumentów
kandydata przesyłką
pocztową

Obszar konsultacji z kandydatami
Realizacja różnych form pomocy
w wyborze kierunku i formy studiów
przez:
• Pracowników działu rekrutacji
• Studentów
• Pracowników dydaktycznych

Korekta podania

Pomoc w wyborze kierunku i formy studiów przez prowadzenie :
• Rozmów telefonicznych z pracownikami działu rekrutacji
• Wymianę listów pocztą elektroniczną

Decyzja
kandydata

Korekta podania

Potwierdzenie przyjęcia dokumentów
Rysunek 3. Schemat organizacyjny prowadzenia rejestracji kandydatów

Komputerowa organizacja działań wspierająca proces rekrutacji studentów

125

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Kandydat wybierając kierunek określa jego preferencję stosując skalę od 1 do 8 (ze
względów praktycznych, bazując na doświadczeniach z lat ubiegłych, ograniczono liczbę
wybieranych kierunków studiów do ośmiu). Kandydat w pierwszej fazie procesu rekrutacji
ma nieograniczoną możliwość rejestrowania się w systemie i tworzenia podań. Wersję
podania, którą uważa za ostateczną drukuje i dostarcza z pozostałymi dokumentami do sekcji rekrutacji. Taki model rozwiązania organizacyjno-informatycznego zgłoszeń kandydatów daje prostotę realizacji systemu informatycznego. Nie wymaga on tworzenia kont, haseł, mechanizmów weryfikacji użytkowników, dając możliwość bezstresowego zapoznania
się z działaniem systemu oraz wielokrotne generowanie różnych wersji podań o przyjęcie na
studia. Ze względów technicznych konieczny jest jednoznaczny i unikalny identyfikator
kandydata, który umożliwi powiązanie podania z danymi zgromadzonymi w bazie danych.
Ponieważ takim identyfikatorem w zastosowanym rozwiązaniu nie mógł być numer PESEL, został wprowadzony identyfikator PIN. Jest on generowany przez system i zapisywany w postaci ciągu cyfr oraz kodu paskowego na podaniu kandydata. Identyfikator jest znany tylko kandydatowi. Ze względów bezpieczeństwa obsługi danych, baza w której gromadzone są dane z rejestracji kandydatów została odseparowana. Dane z niej są przekazywane
do systemu rekrutacji na podstawie numeru PIN. Na rysunku 3 przedstawiono schemat organizacyjny rejestracji kandydatów.

4. Integracyjne funkcje systemu informatycznego
Przyjęte założenia do budowy systemu informatycznego wspomagającego proces rekrutacji traktują podmiotowo kandydata i realizację jego potrzeb. Celem budowy systemu nie
była minimalizacja ilości pracy pracowników zaangażowanych w nabór studentów ale zapewnienie najlepszych warunków do dokonania optymalnego wyboru dalszej drogi kształcenia. Elementem wyróżniającym system rekrutacji wdrożony na Politechnice Łódzkiej od
systemów stosowanych na innych uczelniach jest to, że kandydat musi dostarczyć wymagane dokumenty wraz z podaniem przed dokonaniem kwalifikacji. Kontakt z uczelnią jest
potrzebny z następujących powodów:
— po procesie kwalifikacji następuje przyjęcie na studia kandydata (a nie jego wstępna
kwalifikacja). Kandydat musi dostarczyć świadectwo dojrzałości, gdyż takie są wymagania
prawne,
— drugim powodem była, zgłaszana przez kandydatów, potrzeba udzielania dodatkowych informacji koniecznych przy podejmowaniu tak ważnej decyzji, jakim jest wybór kierunku studiów. Kandydat przychodząc do sekcji rekrutacji uczelni, może podzielić się swoimi wątpliwościami, uzyskuje wyjaśnienia, spotyka się zarówno z pracownikami administracyjnymi, nauczycielami akademickimi jak i ze studentami pomagającymi swoim młodszym kolegom. W opinii wielu kandydatów jest to pomoc nie do zastąpienia.
Wypełnienie i dostarczenie podania wraz z pozostałymi dokumentami to jedyne czynności wymagane od kandydatów. Informacje o dalszych etapach w procesie rekrutacji przekazywane są w kolejnym module system informatycznego rekrutacji – „Statusie kandydata”
do którego dostęp mają jedynie zarejestrowani kandydaci. W systemie tym, dane udostępniane są kandydatom po poprawnej autoryzacji z wykorzystaniem numeru PESEL i znanego
kandydatowi numeru PIN.
Kandydat może obserwować kolejne etapy przetwarzania danych:
— wczytywanie danych osobowych,
— wprowadzanie informacji o kierunkach i preferencjach wyboru kierunków,
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— podanie terminów i miejsca przeprowadzenia egzaminów dodatkowych,
— wprowadzanie ocen ze świadectwa dojrzałości z systemu KREM lub przez komisje
rekrutacyjne,
— wprowadzanie ocen z egzaminów dodatkowych,
— obliczenie na podstawie ocen liczby punktów na poszczególnych kierunkach studiów,
— wyświetlenie informacji po procesie kwalifikacji o przyjęciu na określony kierunek
lub nie przyjęciu kandydata,
— wyświetlenie informacji dodatkowych.
Na każdym etapie przetwarzania danych kandydat może kontaktować się z sekcją rekrutacji, zgłaszając uwagi o błędnie wprowadzonych danych, pomyłkach przy rejestrowaniu
preferencji wyboru kierunków lub błędnego obliczenia punktów. System umożliwia także
wysłanie indywidualnych komunikatów do kandydatów.
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5. Budowa interfejsu komunikacyjnego
Często mało docenianym elementem użytkowych aplikacji sieciowych jest jej graficzny
interfejs użytkownika. Dobrze zaprojektowany może w istotny sposób poprawić komunikację z użytkownikiem oraz w pozytywny sposób oddziaływać na jego wrażenia estetyczne.
Interfejsy nieprzemyślane, prezentujące dane w sposób chaotyczny i nieintuicyjny często
drażnią i doprowadzają użytkowników do zniecierpliwienia a w skrajnych przypadkach
wręcz odstraszają. Szata graficzna powinna być schludna i estetyczna ale jednocześnie dopasowana do charakteru aplikacji. Można pokusić się w tym miejscu o sformułowanie nawet ogólnej zasady rządzącej estetyką aplikacji sieciowych. A mianowicie oczekiwania
użytkowników są zupełnie analogiczne do tych, jakie obserwujemy w świecie rzeczywistym. Może to się wydawać śmieszne, ale szata graficzna oraz sam interfejs opisywanej
aplikacji sieciowej odgrywa podobną rolę jak miły, sympatyczny i przede wszystkim komunikatywny, kompetentny i budzący zaufanie pracownik zajmujący się rekrutacją kandydatów na studia.
Ze względu na siłę ludzkich przyzwyczajeń przy projektowaniu elektronicznych formularzy zazwyczaj bardziej intuicyjne wydają się rozwiązania naśladujące swą formą standardowe formularze papierowe. Logiczne grupowanie informacji, ich odpowiednia kategoryzacja oraz właściwe nazewnictwo pól sprawia, iż wprowadzane dane przez większość użytkowników są interpretowane poprawnie. Zwłaszcza stosowana terminologia powinna być
dobrana bardzo starannie, tak aby prezentowane informacje były jednoznaczne i ogólnie
zrozumiałe – rysunek 4. Poprawne opracowanie treści formularza (opisów, systemu pomocy, podpowiedzi oraz obsługi i eliminacji błędów wprowadzanych danych) w istotny sposób
wpływa na ograniczenie ilości błędnie wypełnianych pól oraz ilość konsultacji i dodatkowych wyjaśnień telefonicznych. Zatem ponoszone w tej części nakłady zazwyczaj przynoszą wymierne korzyści podczas normalnej eksploatacji systemu.
Kolejnym ważnym zagadnieniem projektowym dla aplikacji z interfejsem www jest zagwarantowanie jej właściwej czytelności wiedząc, iż może być obsługiwana z wykorzystaniem bardzo zróżnicowanych urządzeń wyświetlających. Ogromne dysproporcje rozdzielczości oraz proporcji spotykanych ekranów (od niewielkich wyświetlaczy urządzeń mobilnych po wielkoformatowe monitory projekcyjne) powoduje, iż opracowanie jednolitej uniwersalnej oprawy graficznej jest praktycznie niemożliwe. W specyficznym przypadku aplikacji obsługującej rekrutację studentów przyjęto, że jej użytkownicy w zdecydowanej większości do komunikacji wykorzystują typowe monitory „biurkowe”. Przy tak postawionym
założeniu, twórcy systemu mogli pozwolić sobie na nieopracowywanie wersji alternatyw-
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nych, a jedynym i wystarczającym zabiegiem formatującym jest w tym przypadku względne
skalowanie czcionek.

Rysunek 4. Pierwsza strona formularza pobierania danych od kandydatów na studia

Istotnym aspektem dla projektowanych aplikacji wykorzystujących w swoich interfejsach pola formularzy jest możliwość weryfikacji i poprawności wprowadzanych danych.
Oczywiście z tego punktu widzenia w projekcie powinno się ograniczyć do niezbędnego
minimum ilość pól o charakterze otwartym. Natomiast zastosowane pola otwarte w miarę
możliwości powinny być wspierane słownikami lub weryfikacją sum kontrolnych (numery
PESEL, numery kont bankowych itp.). Przy czym sygnalizacja pojawiających się błędów
powinna być jak najmniej uciążliwa dla użytkownika systemu i ograniczona jedynie do pól
o znaczeniu kluczowym.
Interfejs użytkownika jest formą grafiki użytkowej. Jego nadrzędnym celem jest przekaz
informacji a nie jego walory artystyczne. Dobry interfejs to taki, który jest czytelny, przejrzysty i uporządkowany. Powinien charakteryzować się odpowiednio wysokim kontrastem
walorowym (tonalnym) dla przekazu informacji istotnych, oraz stosunkowo niskim dla elementów dekoracyjnych, tak aby ich obecność była sygnalizowana na tyle dyskretnie aby nie
powodowała rozpraszania uwagi. Zaleca się także aby dominujące w interfejsie tło miało
barwę jaśniejszą niż kontrastujące z nim barwy wykorzystywanych czcionek. Zaprojektowany w ten sposób interfejs staje się pozornie większy a przez to bardziej czytelny.
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5. Podsumowanie
Kilka lat pracy przy opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu aplikacji sieciowych związanych z obsługą procesu rekrutacji daje podstawy do stwierdzenia, że zastosowane rozwiązania ogólne i szczegółowe sprawdziły się podczas zarządzania procesem rekrutacji i ułatwiają szybkie podejmowanie trafnych decyzji przez kandydatów. Połączenie w ramach
jednego zadania organizacyjnego systemów informatycznych i bezpośrednich kontaktów
z osobami kompetentnymi w zagadnieniach naboru kandydatów oraz studentami uczelni
przynosi oczekiwane efekty w postaci dobrych opinii o sposobie zarządzania rekrutacją
i zwiększonego naboru kandydatów. Typowa w systemach informatycznych wymiana informacji nie oznacza jeszcze w istocie komunikowania się ludzi. Słowo „komunikacja” (od
łac. communis – wspólny) oznacza tworzenie więzi między osobami, budowane jest zaufanie w relacjach miedzy kandydatami i pracownikami uczelni. Pozostawienie komunikacji
z kandydatem tylko do wymiany danych poprzez system informatyczny jest znacznym
ograniczeniem możliwości budowania dobrych relacji z młodymi osobami i tworzenia pozytywnego wizerunku uczelni. Komunikacja to nie tylko wzajemne wysłanie komunikatów,
to również przetworzenie i przyjęcie go, co prowadzi do wymiany myśli i osądów. Element
bezpośredniej komunikacji z kandydatem często decyduje o jego dalszej drodze edukacji.
Wydzielenie poszczególnych funkcji systemu i jego elastyczność pozwala na szybkie dostosowanie do zmieniających się warunków prawnych oraz zmieniającej się oferty edukacyjnej
uczelni.
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Realizacja alternatywy dla komercyjnych
systemów eye trackingu
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Abstract:
Contemporary solutions available on the market for eye tracking are expensive. With high
prices these solutions remain inaccessible for practical use. Article addresses the problem of
low cost eye tracking. Head mounted system composed of eye tracking glasses and open
source software is proposed. Conducted experiments demonstrated high accuracy of gaze
tracking with constructed solution.
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1. Wprowadzenie
Eye tracking (eye gaze tracking) to dziedzina, której zadaniem jest śledzenie punktu
spojrzenia człowieka. Dzięki technikom eye trackingu można ocenić miejsce, w które w
danej chwili spogląda użytkownik. Nowoczesne systemy do estymacji punktu spojrzenia
wykorzystują obraz oka uzyskany przy pomocy urządzeń wideo. Opierają one swoje
obliczenia na modelu oka człowieka, jego aparycji w świetle podczerwonym oraz punktach
odniesienia. Punkty odniesienia to miejsca w rejonie oka, które nie zmieniają swojego
położenia podczas ruchów gałki ocznej. Zaliczyć do nich można kącik oka lub odbicie
rogówkowe powstające w świetle IR. W połączeniu ze środkiem źrenicy tworzą wektor
zmian, który pozwala oszacować punkt spojrzenia. Wynikiem działań eye gaze trackera
mogą być mapy cieplne określające częstotliwość spojrzeń w danym rejonie, mapy fiksacji i
sakad lub pliki z zachowanymi współrzędnymi położenia wzroku. Przykład mapy cieplnej
uzyskanej w wyniku badania użtkownika podczas oglądania strony internetowej pokazany
został na rys. 1. Czerwony kolor wskazuje miejsca, nad którymi najdłużej zatrzymywał się
użytkownik (wartości skumulowane).
Śledzenie punktu spojrzenia znacznie rozszerza możliwości człowieka w aspekcie diagnostyki ludzkich zachowań. Jako narzędzie naukowe znajduje zastosowanie w dziedzinach, takich jak kognitywistyka, psychologia poznawcza, inżynieria i psychofizjologia [1].
Ich wspólnym zadaniem jest lepsze zrozumienie ludzkiej percepcji, uwagi i wysiłku umysłowego w ramach wykonywania rzeczywistej pracy na wielu płaszczyznach. Eye tarcking
w informatyce wykorzystywany jest do projektowania interfejsów aplikacji pod kątem potrzeb użytkowników. Badane są procesy postrzegania zdjęć, przeglądania stron internetowych (rys. 1).W marketingu eye tracking pozwala ocenić skuteczność reklamy i sposób
stopniowego jej odbioru. Eye tracking może zostać użyty w procesie komunikacji człowiekkomputer. Stanowi szansę dla osób, które nie mają innej możliwości komunikacji z komputerem i światem zewnętrznym. Systemy takie zwykle wykorzystują położenie oka do określenia pozycji kursora a mrugnięcie do wywołania kliknięcia lub innej akcji[2].
Metody Informatyki Stosowanej, nr 3/2010 (24), s. 129-139
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Rysunek 1. Wynik badania użytkownika podczas przeglądania strony internetowej
(Źródło: [online] http://gesterling.files.wordpress.com/2007/01/nielsen.jpg [dostęp: 2010-10-25])

Głównym problemem upowszechniania systemów eye trackingu jest ich cena. Stanowi
ona (przynajmniej obecnie) barierę niepozwalającą na ich powszechne stosowanie w praktyce. Dla przykładu zakupiony do celów badawczo-dydaktycznych przez Wydział Informatyki ZUT komercyjny eye tracker firmy SMI kosztował 122 tys. zł. Koszt konkurencyjnych
rozwiązań (np. firmy Tobii to wydatek przynajmniej 80 tys. zł). Te kwoty są zaporowe dla
przeciętnego użytkownika, chcącego korzystać z możliwości eye trackera.
W związku z powyższym autorzy podjęli próbę stworzenia taniej alternatywy dla
komercyjnych systemów eye gaze trackingu. W artykule opisane zostało opracowane
rozwiązanie pozwalające na śledzenie obszarów zainteresowania użytkownika. Składa się
ono z okularów oraz dostęnego publicznie oprogramowania open source.
W dalszej części artykułu w rozdziale 2 omówiono podejścia stosowane do określania
punktu spojrzenia obserwatora. W rozdziale 3 sformułowano założenia oraz zaproponowano
rozwiązanie postawionego problemu. Przy czym dokonano analizy możliwości dostępnego
publicznie oprogramowania oraz przedstawiono etapy konstrukcji okularów. Rozdział 4
zawiera weryfikację zaproponowanego rozwiązania oraz wyniki przeprowadzonych
eksperymentów z udziałem 30 użytkowników. Artykuł zakończono podsumowaniem.

2. Określenie punktu spojrzenia obserwatora
Postęp technologiczny i dostępność kamer przyczyniła się do rozwoju wielu algorytmów
śledzenia wzroku bazujących na obrazie oka. Punkt spojrzenia liczony jest w czasie
rzeczywistym przy wykorzystaniu urządzeń przetwarzających obraz [3]. Możemy wyróżnić
dwa główne podejścia lokalizacji kamery: systemy mobilne - kamera zamontowana na
głowie (ang. head mounted system) [4] lub systemy zdalne – kamera umiejscowiona w
pobliżu monitora (ang. table mounted system) [5].
Główną ideą znanych metod śledzenia wzroku jest rekonstrukcja pozycji oka człowieka
oraz kierunku jego patrzenia względem współrzędnych 3D na podstawie uzyskanego obrazu
2D. Możemy uogólnić pracę takich systemów do czterech etapów: określenie pozycji oczu i
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kontrola ich ruchu; kalkulacja kierunku patrzenia na podstawie położenia oka i modelu gałki
ocznej; kompensacja ustawienia danego użytkownika (pozyskiwane są w procesie
kalibracji) z wyliczonym kierunkiem patrzenia; estymacja ostatecznego punktu spojrzenia.

2.1. Budowa oka

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Oko ludzkie swoim kształtem przypomina bryłę kulistą o średnicy ok. 2 cm . Jest organem reagującym na światło, umożliwiającym człowiekowi widzenie. Budowę oka przedstawiono na rys. 2 (obraz po lewej stronie). Światło dociera do oka przez rogówkę (ang.
cornea) – przeźroczystą membranę przypominającą kształtem wypukłe zwierciadło wybrzuszające się z powierzchni gałki ocznej. Twardówka (ang. sclera) stanowi największą, widzialną część oka. Połączenie twardówki i rogówki zwane jest rąbkiem rogówki (ang. limbus). Limbus otacza pierścieniowy kawałek tkanki nazywany tęczówką. Centralny otwór
znajdujący się w tęczówce nazywany jest źrenicą (ang. pupil). To przez niego światło trafia
do wnętrza oka [6].

Rysunek 2. Budowa oka człowieka – widok frontalny:
wygląd naturalny (po lewej), wygląd w podczerwieni (po prawej)

Powierzchnia rogówki jest bardzo gładka. Posiada cienką warstwę łzawej cieczy co w
rezultacie sprawia, że rogówka zachowuje się jak lustro. Widoczne są refleksy powstające w
skutek padania światła widzialnego z otoczenia. Obraz oka uzyskany w bliskiej
podczerwieni i przechwycony przez kamerę z odpowiednim filtrem zostaje oczyszczony z
refleksów. Właściwość ta została pokazana na rys. 2 (obraz po prawej stronie). Źrenica
wygląda jak ciemny dysk otoczony pierścieniem. Ta aparycja oka jest najczęściej
wykorzystywana do określania kierunku patrzenia. Na oku pozostają widoczne tylko
odbicia rogówkowe (zwane także błyskami) pochodzące z doświetlacza podczerwieni.
Względny ruch źrenicy i powstałych błysków może służyć do wyznaczenia wektora zmian
oraz rotacji oka a w konsekwencji estymacji kierunku spojrzenia.
Warto jeszcze zaznaczyć, że oświetlenie oka podczerwienią nie powoduje zmęczenia
badanego, jako że narząd wzroku nie reaguje na zakres fal podczerwonych (człowiek nie
widzi światła z zakresu podczerwonego).

2.2. Sposoby określania obszaru zainteresowań
Można wyróżnić kilka podejść estymacji kierunku patrzenia, które od kilku lat są
stosowane w praktyce w darmowych jak i komercyjnych systemach eye trackingu. Wiele
metod wyznaczania kierunku spojrzenia bazuje na odbiciu rogówkowym i pozycji środka
źrenicy. Aby uzyskać czytelny odbłysk wymagane jest oświetlenie oka źródłem
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podczerwieni. Źrenica wygląda wtedy jak czarny dysk a odbicie rogówkowe to biały punkt
położony na powierzchni oka [7]. Sytuację obrazowo przedstawia rys. 3.
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Rysunek 3. Położenie kamery i oświetlacza podczerwieni oraz uzyskany dzięki temu obraz oka [10]

Zakładając, że oko jest kulą i obraca się wokół własnego środka a kamera i źródło
podczerwieni są nieruchome to położenie odbicia rogówkowego nie zmienia się i jest takie
samo niezależnie od rotacji gałki ocznej. Odbłysk może być wówczas wykorzystany jako
punkt odniesienia. Środek źrenicy (lub tęczówki) wraz z odbiciem rogówkowym tworzą
wektor, który po procesie kalibracji można mapować na współrzędne monitora.
Rozwinięcie powyższej metody znaleźć można w [8]. Do estymacji kierunku patrzenia
wykorzystano cztery odbicia rogówkowe pojawiające się na powierzchni oka (rys. 4, po
lewej). Twarz użytkownika oświetlona jest przez specjalnie skonstruowane źródła podczerwieni umieszczone na rogach monitora (rys. 4, po prawej). W efekcie w oku człowieka powstaje rzut powierzchni ekranu reprezentowany przez cztery odbłyski.

Rysunek 4. Cztery odbicia rogówkowe oraz sposób rozmieszczenia źródłem podczerwieni [8]

Na podstawie środka źrenicy oraz pozycji czterech odbić rogówkowych można obliczyć
miejsce spojrzenia na ekranie pomijając proces kalibracji. Jeśli użytkownik spogląda w
monitor to środek źrenicy będzie się zawsze znajdował w obrębie uzyskanego czworokąta.
Korzystając z analizy geometrycznej między środkiem źrenicy a czworokątem możliwe jest
oszacowanie pozycji wzroku na ekranie.
Inny sposób estymacji, wykorzystujący środek tęczówki i kącik oka, wykorzystano w
[Zhu, Yang, 9]. Estymacja kierunku patrzenia wykorzystuje zmiany wektora łączącego
wewnętrzny kącik oka i środek tęczówki. Podobnie jak odbicie rogówkowe, kącik oka nie
zmienia swojego położenia podczas rotacji gałki ocznej i zmiany wyrazów twarzy (może
służyć za punkt referencyjny).
Dopasowanie modelu elipsy do zlokalizowanych punktów na krawędzi źrenicy zaproponowano w [Starburst, 10]. Metoda ta łączy więc w sobie dwa podejścia eye trackingu
bazujące na cechach i modelu. Punkty krawędzi źrenicy lokalizowane są za pomocą metody
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iteracyjnej bazującej na cechach. Elipsa jest dopasowywana do znalezionych punktów przy
użyciu konsensusu próby losowej (ang. Random Sample Consensus - RANSAC ). Uzyskano
kompromis pomiędzy zamierzoną dokładnością i wydajnością. Głównym celem tej metody
jest zlokalizowanie środka źrenicy (lub rąbka rogówki) i śledzenie jego położenia w kolejnych klatkach. Algorytm przeznaczony jest dla eye trackerów mobilnych.

3. Propozycja systemu
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Dwa główne kryteria, którymi kierowano się przy opracowywaniu rozwiązania to: dokładność obliczeń oraz końcowa cena. Na rys. 5 pokazano schemat proponowanego rozwiązania. Opracowane stanowisko do śledzenia wzorku składa się z dwóch głównych części:
skonstruowanych okularów oraz komputera wyposażonego w oprogramowanie open source. Okulary założone na głowę użytkownika dostarczają komputerowi dwuwymiarowe
zdjęcie oka wykonane w podczerwieni. Obraz ten poddawany jest obróbce przez oprogramowanie. Znajdowany jest środek źrenicy i estymowany punkt spojrzenia. Program zapisuje współrzędne położenia wzroku do pliku log lub przekazuje bezpośrednio przez protokół
UDP. Założono także możliwość opracowywania programów dedykowanych stworzonemu
środowisku.

Rysunek 5. Schemat proponowanego rozwiązania

3.1. Budowa okularów
Skonstruowane okulary wykonano z dostępnych na rynku elementów, pokazanych na
rys. 6 i zestawionych w tab. 1. Przy konstrukcji opierano się na rozwiązaniach zaproponowanych w [04, 11, 12] uzupełniając je własnymi pomysłami.
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Rysunek 6. Elementy konstrukcyjne okularów: 1) koszulka termokurczliwa, 2) negatyw filmu
fotograficznego, 3) rezystory, 4) paski montażowe, 5) drut aluminiowy, 6) diody IR, 7) kamera
internetowa Lifecam VX-1000, 8) okulary ochronne
Tabela 1. Części wykorzystane w konstrukcji okularów do eye gaze trackingu
Nazwa części
Kamera internetowa Mixrosoft LifeCam VX-1000
Okulary ochronne
Dioda IR (nadajnik podczerwieni)
Rezystor węglowy 1/4W 22R
Wywołany film z aparatu fotograficznego
Drut aluminiowy ø 5mm
Paski montażowe 2.4mm x 100mm
Koszulka termokurczliwa ø 10mm

Ilość
1 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.
20 cm
30 cm
5 szt.
15 cm

Pierwszy etap tworzenia okularów to wydzielenie kamery. Z kamery internetowej VX1000 zdemontowano układ scalony. Stanowi on główną część modułu rejestrującego okularów. Kolejny krok to modyfikacja obiektywu. Na rys. 7 A widać odkręcony obiektyw z
wbudowanym filtrem (szklany kwadracik). Umożliwia on rejestrowanie obrazów w sposób
zbliżony do ludzkiego oka. Ponieważ okulary mają dostarczać obraz oka w podczerwieni,
niezbędna jest modyfikacja obiektywu. W miejsce usuniętego filtra światła widzialnego
wstawiono filtr podczerwieni. Profesjonalne filtry IR są kosztowne. Jako alternatywę filtru
IR użyto fragmentu prześwietlonej kliszy z aparatu fotograficznego (rys.7 B).
W celu poprawy jakości przechwytywanych zdjęć, oko doświetlono diodami IR. Opierając się na specyfikacji standardu USB dokonano integracji diod IR z układem scalonym
kamery według schematu przedstawionego na rys. 7 C. Końcowy rozkład oświetlenia został
pokazany na rys. 7 D. Przygotowanie konstrukcji okularów polegało na odpowiednim wycięciu i sfrezowaniu szkieł okularów ochronnych tak, aby zapewnić odpowiednią sztywność
i wystarczająco odsłonić gałki oczne.
Ostatni etap to montaż wszystkich elementów składowych w całość. Moduł rejestrujący
połączono za pomocą drutu aluminiowego i pasków montażowych z przygotowanymi
oprawkami. Ostatecznie okulary prezentują się w sposób przedstawiony na rys. 8.
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Ryssunek 7. Wyybrane etapy konstrukcji okularów:
o
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Rysunek 8.
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mercyjnymi i darmowymi jest osiągnięcie zamierzonej dokładności przy niskim nakładzie
finansowym.
W toku prac przygotowawczych dokonano analizy następującego oprogramowania open
source: The EyeWriter1, The ITU Gaze Tracker2, openEyes3, Opengazer4, myEye Project5.
Z przebadanych aplikacji wybrano ITU Gaze Tracker do zastosowania w opracowywanym
systemie. Jego interfejs przedstawiony został na rys. 9. ITU Gaze Tracker działa w czasie
rzeczywistym w środowisku Windows. Posiada możliwość pracy w trybach eye trackingu
mobilnego i zdalnego. Został zaimplementowany w języku C# z wykorzystaniem biblioteki
open CV. Posiada możliwość zapisywania współrzędnych punktu spojrzenia w pliku log
oraz przekazywania ich za pośrednictwem protokołu UDP. Na witrynie projektu dostępne
są: pliki źródłowe aplikacji, rozbudowana dokumentacja, forum tematyczne oraz publikacje
[2, 3, 13].

Rysunek 9. Interfejs graficzny aplikacji ITU Gaze Tracker 1.6

4. Weryfikacja proponowanego rozwiązania
Weryfikacji zaproponowanego rozwiązania dokonano na grupie trzydziestu osób. Na
każdym uczestniku wykonano dwa testy. Stanowisko badawcze zaprezentowano na rys. 10.
Użytkownik zasiadał przed biurkiem, na którym stał monitor. W czasie pierwszego testu
użytkownik miał możliwość ruchu głową (rys. 10 A; badanie bez stabilizacji). W czasie
drugiego testu (rys. 10 B) badanie wykonywano z unieruchomioną głową na statywie okulistycznym (ze stabilizacją). W każdym teście badani wodzili wzrokiem za pojawiającą się na
ekranie kulką. Okrąg zatrzymywał się w szesnastu wyznaczonych na monitorze położeniach, w których dokonywany był pomiar punktu spojrzenia. Współrzędne zapisywano w
pliku tekstowym wraz z położeniem kulki na ekranie. Dane te pozwoliły ocenić jak duże
jest przesunięcie względem punktu odniesienia.

1

http://www.eyewriter.org/
http://www.gazegroup.org/
3
http://thirtysixthspan.com/openEyes/
4
http://www.inference.phy.cam.ac.uk/opengazer/
5
http://myeye.jimdo.com/
2
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Rysunek 10. Stanowisko badawcze: A) bez stabilizacji B) ze stabilizacją

W badaniu określono dwie miary dokładności: odległość euklidesową oraz kąt widzenia.
Odległość euklidesowa liczona była pomiędzy wykrywanymi punktami spojrzenia, a faktycznym położeniem wzorca. Wyliczona została w pikselach. W przypadku rozwiązań komercyjnych jako miarę dokładności stosuje się kąt widzenia (ang. visual angle) [6]. Jest to
kąt jakim patrzy człowiek na obiekt położony naprzeciw oka. Rysunek 11 obrazowo pokazuje położenie kąta oraz niezbędne dane do jego obliczenia:
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A = 2arctan

,

(1)

gdzie: A – kąt widzenia, D – odległość człowieka od monitora (przyjmuje się, że jest to ok.
50cm), S – odległość między punktem odniesienia a punktem spojrzenia estymowanym
przez eye gaze tracker.

Rysunek 11. Miara dokładności - kąt widzenia

Wynik przeprowadzonych eksperymentów ze stabilizacją zawarty został na rys. 12.
Przedstawiono rozkład wszystkich estymowanych punktów spojrzenia (grupy pikseli) oraz
statystyczną odległość od danego punktu odniesienia (ukazany z pomocą okręgu). Zaproponowane stanowisko osiąga średnią dokładność 30 pikseli (0.87 ̊ kąta widzenia) przy rozdzielczości 1920x1080 na monitorze 21.5”. Wartości te uzyskano dla wariantu badań ze
stabilizacją. W przypadku braku stabilizacji zauważalne jest większe rozstrzelenie estymowanych punktów. Różnica w odległości od punktów pomiarowych była o 10 pikseli większa
niż w przypadku badań ze stabilizacją. Typowa precyzja rozwiązań komercyjnych wynosi
ok. 0.4-0.5 ̊ kąta widzenia (np. Tobii6). Różnica w precyzji wynosi więc ok. 0.3 ̊ kąta widzenia. Koszt stworzonego stanowiska jest jednak kilkaset krotnie niższy od rozwiązań komercyjnych. Należy jednak przyznać, że rozwiązania komercyjne są mniej inwazyjne dla użytkownika. Użytkownik nie jest zmuszony do zakładania okularów oraz ma większy dopuszczalny zakres ruchów głową.

6

URL: www.tobii.com
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Rysunek 11. Rozkład estymowanych punktów spojrzenia (kolor niebieski) oraz średnia odległość
euklidesowa (kolor zielony) od punktu odniesienia (czerwony plus)

5. Podsumowanie
W artykule autorzy podjęli próbę stworzenia taniej alternatywy dla komercyjnych
systemów eye gaze trackingu. Opisane zostało opracowane rozwiązanie pozwalające na
śledzenie obszarów zainteresowania użytkownika składające się z okularów oraz dostęnego
publicznie oprogramowania open source.
Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że zaproponowane rozwiązanie cechuje się
wysoką precyzją wynoszącą 0.87 ̊ kąta widzenia (przy stabilizacji) – co nie ustepuje
znacznie od współczesnych rozwiązań komercyjnych, bedąc jednocześnie o dwa rzędy
wielkości tańsze.

Bibliografia
[1] Riad I. Hammoud. Passive Eye Monitoring - Algorithms, Applications and Experiments. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.
[2] Javier San Agustin, Henrik Skovsgaard, John Paulin Hansen, Dan Witzner Hansen.
Low-Cost Gaze Interaction: Ready to Deliver the Promises. CHI 2009, Boston, Massachusetts, USA.
[3] J. San Agustin, H. Skovsgaard, E. Mollenbach, M. Barret, M. Tall, D. W. Hansen and
J. P. Hansen. Evaluation of a low-cost open-source gaze tracker. Proceedings of the
2010 Symposium on Eye-Tracking Research & Applications. Austin, Texas, 2010.
[4] Jason S.Babcock and Jeff B. Pelz. Building a lightweight eyetracking headgear. Eye
Tracking Research & Application. Texas, 2004.
[5] C.H. Morimoto, D. Koons, A. Amir, M. Flickner. Pupil detection and tracking using
multiple light sources. Image and Vision Computing 18 (2000) 331–335.
[6] Andrew Duchowski. Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. SpringerVerlag London Limited, 2007.
[7] C. H. Morimoto, Marcio R.M. Mimica. Eye gaze tracking techniques for interactive
applications. Computer Vision and Image Understanding 98 (2005) 4–24.

Realizacja alternatywy dla komercyjnych systemów eye trackingu

139

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

[8] You Jin Ko, Eui Chul Lee, Kang Ryoung Park. A robust gaze detection method by
compensating for facial movements based on corneal specularities. Pattern Recognition
Letters 29 (2008) 1474–1485.
[9] J. Zhu, J. Yang. Subpixel eye gaze tracking. Proceedings of the 5th IEEE International
Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, Washington, DC, 2002, pp.
131–136.
[10] Dongheng Li, David Winfield, and Derrick J. Parkhurst. Starburst: A hybrid algorithm
for video-based eye tracking combining feature-based and model-based approaches.
Proceedings of the IEEE Vision for Human-Computer Interaction Workshop at CVPR,
2005.
[11] J. Babcock, J. Pelz and J. Peak. The Wearable Eyetracker: A Tool for the Study of
High-level Visual Tasks. February 2003.
[12] D. Li, J. Babcock, D. J. Parkhurst. openEyes: A low-cost head-mounted eye-tracking
solution. Proceedings of the ACM Eye Tracking Research and Applications Symposium, 2006.
[13] ITU Gaze Tracker. A brief users guide v1.0b.
[online] http://www.gazegroup.org/software/GT_Users_Guide.pdf [dostęp: 2010-1025]

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Problematyka zarządzania informacją i wiedzą
w instytucjach sektora publicznego na przykładzie
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Marcin Krawczyk
Urząd Komunikacji Elektronicznej, Delegatura w Rzeszowie

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Abstract:
The article is devoted to issues of information management and knowledge management in the
organization. At the beginning the difference between data, information, knowledge and wisdom was indicated. Definitions of the knowledge management system, information management system and differences between these systems were presented in the next part of the document. Types of knowledge and knowledge conversion processes, as well as the processes occurring in the areas of knowledge management in the organization were also brought closer.
The next section assessed the degree of management knowledge of the state administration
and presented detailed internal and external benefits arising from the implementation of such
system in the administration. The last part of the paper was devoted to discussing the project
of knowledge management in the Office of Electronic Communications. The publication includes a list of activities in the area of human resources, processes and technologies which
ensure positive implementation of the system in the office. The article was ended with a block
diagram illustrating the IT system providing knowledge management in an organization.
Keywords:
data, information, knowledge, wisdom, information management, knowledge management,
knowledge conversion.

1. Wprowadzenie
Informacja jest jednym z podstawowych zasobów każdej organizacji, a można
zaryzykować także stwierdzenie, że jest ona jednym z najważniejszych zasobów, co
wyjaśnia jak istotnym problemem staje się kwestia efektywnego zarządzania informacją.
Każdy z podmiotów zarządza informacją poprzez jej pozyskiwanie, przetwarzanie,
udostępnianie, a także magazynowanie. Proces ten przebiega z większym bądź mniejszym
poziomem świadomości jej właściciela. Większość firm i instytucji skupia się przede
wszystkim na aspektach bezpieczeństwa informatycznego związanego z obiegiem
informacji mając świadomość, że nagła utrata zasobów informacji doprowadzi do
katastrofalnych skutków. Niestety w obecnym okresie mamy do czynienia z natłokiem
informacji, często wręcz szumem informacyjnym. Łatwość dostępu do szerokiego spektrum
informacji skutkuje łatwością jej dalszej dystrybucji. Powoduje to, że coraz trudniej jest się
nam doszukać tej właściwej, pożądanej informacji. Według badań IDC przeciętny
pracownik umysłowy 15-30% czasu pracy poświęca na wyszukiwanie informacji, a średnio
tylko połowa wyszukań kończy się sukcesem. Statystyka ta wskazuje jak ważnym - również
z ekonomicznego punktu widzenia - zagadnieniem staje się problem zarządzanie informacją
w organizacji. Według niektórych specjalistów, zarządzanie informacją staje się krytyczną
funkcją działalności każdej organizacji. Realizacja wszystkich podejmowanych przez
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przedsiębiorstwo zadań opiera się bowiem na kluczowych decyzjach kadry kierowniczej.
Natomiast trafność tych decyzji niemal bezpośrednio zależy od jakości informacji oraz ich
dostępności w odpowiednim czasie (czyli od tego, co jest podstawową funkcją systemu
zarządzania informacją w firmie), które posłużyły menedżerom, uruchamiającym proces
decyzyjny.
Zarządzanie informacją de facto stanowi dopiero wstęp do procesu zarządzania wiedzą
w organizacji i budowy organizacji opartej na wiedzy.

2. Zarządzanie informacją i wiedzą

Ludzie

MĄDROŚĆ

WIEDZA

INFORMACJE
(Przeanalizowane dane)
DANE
(surowe fakty)

Systemy IT
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W literaturze często procesy zarządzania informacją i zarządzania wiedzą omawiane są
wspólnie, a granica między wspomnianymi procesami ulega naturalnemu zatarciu. Niemniej
jednak procesy te należy rozdzielić ze względu na różnice w obszarach oddziaływania. Jak
zostało to przestawione na rys. 1 wiedza jest pojęciem szerokim i ma nadrzędną pozycję w
stosunku do danych jak i informacji, choć na nich bazuje.

Rysunek 1. Wiedza a dane, informacje i mądrość

Dane definiuje się jako niepołączone ze sobą fakty. Poprzez informacje rozumiemy te
dane, które zostały poddane kategoryzacji i klasyfikacji lub w inny sposób zostały uporządkowane. Natomiast wiedza oznacza uporządkowane i "oczyszczone" informacje. Powstaje
ona dopiero po wyciągnięciu wniosków z dostępnych danych i informacji. Wiedza ma charakter intuicyjny, przez co jest trudniejsza do zdefiniowania i analizy. Davenport i Prusak
[2] twierdzą, że dane są przekształcane w informacje, a następnie w wiedzę poprzez takie
dodatki jak kontekst, doświadczenie i interpretacja. Posiadanie bogatej wiedzy na dany
temat prowadzi zaś do mądrości. Mądrość oznacza więc użycie wiedzy w praktyce. W przeciwieństwie do danych i informacji, które są gromadzone w systemach IT, wiedza i mądrość
jest przechowywana w umysłach ludzkich i jest ją niezwykle trudno przenieść do systemów
komputerowych.
System zarządzania informacją można zdefiniować jako zespół ludzi, środków i metod
zbierania, kodowania, dekodowania, przechowywania, przetwarzania, odnajdywania i komunikowania, a także aktualizacji i użytkowania danych, potrzebnych kadrze kierowniczej
do podejmowania decyzji i kierowania. Celem funkcjonowania systemu zarządzania infor-
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macją jest zapewnienie pracownikom organizacji dostępu do prawdziwej, aktualnej i wystarczającej do wspomagania procesu decyzyjnego informacji.
W odróżnieniu od zarządzania informacją zarządzanie wiedzą obejmuje ogół procesów
umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystanie wiedzy do realizacji celów
organizacji. Według modelu I. Nonaki [3] wiedza w organizacji występuje w dwóch postaciach ukrytej (tacit) i jawnej, dostępnej (explicit). Pierwszą można opisać stwierdzeniem:
„Wiemy więcej niż potrafimy powiedzieć”, druga, to wiedza skodyfikowana, zapisana w
formalnym i usystematyzowanym języku. Przekształcenie wiedzy ukrytej w jawną poprzez
wyrażanie jej w publicznie dostępnej i przyswajalnej postaci następuje w procesie eksternalizacji wiedzy i to ten proces jest kluczowy z punktu widzenia zarządzania wiedzą.
Z kolei G. Probst, D. Raub i K. Romhardt [4] w swoim modelu zdefiniowali sześć procesów związanych z zarządzaniem wiedzą. Schemat modelu został przedstawiony na rys. 2.
Składają się na niego:
— Pozyskiwanie wiedzy – proces pobierania wiedzy ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych (kontakty z klientami, dostawcami, firmami partnerskimi). Wiedza może
być również zakupiona np. poprzez zatrudnienie ekspertów, bądź konsultantów zewnętrznych.
— Rozwijanie wiedzy – na ten proces składa się zdobywanie umiejętności, usprawnianie istniejących procesów, prowadzenie badań rynkowych. Na obszar rozwijania
wiedzy zasadniczo wpływa stosunek organizacji do nowych pomysłów i kreatywności pracowników.
— Dzielenie się wiedzą i rozpowszechnianie jej – na tym etapie następuje identyfikacja
źródeł wiedzy indywidualnej tworzącej wiedzę grupową, jak również określenie interesariuszy systemu zarządzania wiedzą i wskazanie pokładów wiedzy, do której
powinni mieć dostęp. Proces rozpowszechniania ma na celu udostępnienie pojedynczych porcji informacji i umiejętności pracowników tak, aby mogły służyć całej organizacji.
— Wykorzystywanie wiedzy – skupienie się na produktywnym wykorzystaniu istniejących zasobów wiedzy organizacji, a przede wszystkim na pokonywaniu barier takich
jak: rutyna, obawa o pozycję, przecenienie własnej wartości, łamanie niepisanych
reguł, źle zorientowane przywództwo.
— Zachowywanie wiedzy – to proces składowania i aktualizacji wyselekcjonowanych
porcji wiedzy w systemie informatycznym.
— Lokalizowanie wiedzy – to proces przeszukiwania zgromadzonych zasobów wiedzy.
— Cele zarządzania wiedzą – to zbiór założeń, planów i zadań stawianych systemowi
zarządzania wiedzą. To wytyczne, w oparciu o które kreuje się organizację opartą na
wiedzy.
— Ocena wiedzy - polega na pomiarze efektywności funkcjonowania systemu zarządzania wiedzą. Ocena ta w kolejnym etapie stanowi sprzężenie zwrotne w tak zdefiniowanym modelu zarządzania wiedzą.
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Rysunek 2. Obszary zarządzania wiedzą

Mnogość procesów występujących w obszarze zarządzania wiedzą, a przede wszystkim
współuczestnictwo czynnika ludzkiego jako wytwórcy, a zarazem nośnika wiedzy, powoduje, że zadanie zarządzania wiedzą w organizacji jest przedsięwzięciem zdecydowanie bardziej skomplikowanym od wdrożenia systemu zarządzania informacją. Wprowadzenie systemu zarządzanie informacją stanowi etap wstępny, konieczny, w procesie budowy systemu
zarządzania wiedzą w organizacji.

3. Zarządzanie informacją i wiedzą w administracji państwowej
Instytucje sektora publicznego (w szczególności urzędy administracji publicznej) coraz
częściej sięgają po rozwiązania informatyczne – w zakresie zarządzania informacją – pozwalające na gromadzenie, aktualizację i korzystanie z danych zgromadzonych wewnątrz
organizacji. Wdrożenia systemów zarządzania informacją są szczególnie korzystne w sytuacjach, w których pracownicy instytucji w pracy codziennej korzystają z dużej ilości aktów
prawnych (ustaw, rozporządzeń), analiz, prognoz, czy opracowań. Również dane statystyczne, sprawozdania z działalności podmiotów zewnętrznych lub raporty przygotowywane przez ekspertów stanowią kolejną grupę informacji przechowywanej przez instytucje
sektora publicznego. Wymienione źródła danych zawierają ogromną ilość informacji, często
w nieustrukturalizowanej formie, co dodatkowo utrudnia proces ich przeszukiwania. Proces
ten szczególnie nasila się w przypadku organizacji posiadających struktury terenowe. Trudność z propagowaniem wszystkich informacji w dół struktury organizacyjnej z reguły skutkuje rozbieżnym interpretowaniem aktów prawnych, niespójnym stosowaniem procedur
wewnętrznych, bądź wydawaniem sprzecznych decyzji administracyjnych przez te jednostki. Z drugiej zaś strony dużym problemem jest określenie przez organizację, które informacje powinny być przekazywane na wyższy lub niższy poziom zarządzania (w tym do jednostek terenowych), a które powinny pozostać w miejscu wytworzenia, bądź pozyskania.
Przekazywanie niewystarczającej ilości informacji prowadzi do niepewności decyzyjnej, a
w przypadku udostępniania zbyt dużego zakresu informacji odnalezienie tych wymaganych
jest bardzo trudne i czasochłonne. Innym aspektem jest kwestia udostępnianie rzetelnej tj.
aktualnej, prawdziwej i pełnej (lecz bez przekroczenia uprawnień) informacji publicznej.
Jak widać w przypadku instytucji publicznych, a szczególnie urzędów wydających decyzje
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administracyjne wdrożenie sprawnie działającego systemu zarządzania informacją staje się
koniecznością.
Z raportu OECD [5] wynika, że wzrasta liczba państw postrzegających zarządzanie wiedzą jako obszar mający znaczący wpływ na poprawę jakości rządzenia, a 75% respondentów twierdzi, że wdrożenie systemu zarządzania wiedzą pozwoli na znaczny wzrost efektywności i skuteczności administracji państwowej.
W artykule „Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publicznej” [6] S. Mazur
stwierdził, że polską administrację cechuje nadmiar danych, niepełny zasób informacji i
ograniczony potencjał wiedzy, która stanowiłaby podstawę dla podejmowania racjonalnych
ekonomicznie i społecznie decyzji oraz działań publicznych.
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4. Projekt zarządzania wiedzą w UKE
Urząd Komunikacji Elektronicznej jest centralnym urzędem administracji rządowej o
szerokich kompetencjach w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego i pocztowego,
gospodarki częstotliwościami i numeracją, a także pełniącym rolę organu wyspecjalizowanego w ramach nadzoru nad rynkiem wyrobów. W ramach struktury organizacyjnej w skład
UKE wchodzi Centrala Urzędu obejmująca 15 komórek organizacyjnych oraz 16 delegatur
obejmujących swoją właściwością miejscową obszary poszczególnych województw kraju.
Potrzeba podejmowania szybkich działań regulacyjnych, nadążających za zmianami występującymi na w/w rynkach, rosnąca liczba zadań i obszarów aktywności urzędu, a przede
wszystkim lawinowo rosnąca ilość informacji wymagających przetworzenia w procesie decyzyjnym były głównymi przyczynami zainicjowania projektu budowy systemu zarządzania
wiedzą w UKE.
Budowa systemu zarządzania wiedzą oraz jego wdrożenie będzie przebiegało równolegle w trzech obszarach: zasobów ludzkich, procesów oraz technologicznym. Do określenia
zadań wykorzystano metodologię budowy systemu zarządzania wiedzą opisaną przez X.
Cong i K. V. Pandaya [7]
W obszarze zasobów ludzkich ciąg działań będzie zmierzał do zmiany bądź wykształcenia kultury organizacyjnej w zakresie dzielenia się wiedzą i będzie obejmował:
• zwiększenie świadomości korzyści wynikających z dzielenia się wiedzą w organizacji,
• niwelowanie naturalnych obaw pracowników przed dzieleniem się latami gromadzoną wiedzą i doświadczeniem,
• wskazanie liderów wspierających proces wymiany wiedzy w organizacji,
• wdrożenie mechanizmów motywowania pracowników do współdzielenia wiedzy, a
także nagradzania osób już dzielących się wiedzą,
• organizowanie i wspieranie naturalnych procesów wymiany informacji, jak np.
wspólnoty praktyków.
W drugim obszarze zdefiniowano następujące procesy przepływu i wykorzystania wiedzy,
które zostaną uwzględnione w podejściu procesowym stosowanym w urzędzie:
• identyfikacja zadań, kompetencji, źródeł wiedzy, a także jej deficytów,
• pozyskiwanie wiedzy poprzez jej kodyfikację ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych,
• selekcja zasobów wiedzy – ocena wartości źródeł wiedzy, weryfikacja jej przydatności i stopnia wykorzystywania,
• gromadzenie wiedzy na poziomie rozwiązań proceduralno-organizacyjnych,
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•

współdzielenie wiedzy poprzez zapewnienie dostępu do obszarów wiedzy osobom
uprawnionym,
• wykorzystywanie wiedzy w procesie szkoleniowym i decyzyjnym,
• tworzenie wiedzy bazującej na wiedzy skodyfikowanej w urzędzie, a także przygotowywanie bazy dobrych praktyk.
Trzeci obszar budowy systemu zarządzania wiedzą w urzędzie obejmuje rozwiązania technologiczne tj. platformę informatyczną zapewniającą sprawne zarządzanie informacją i
wiedzą oraz jej przepływem w organizacji. W obszarze tym wyszczególniono:
• bazę sprzętową spełniającą wymagania systemu informatycznego i pozwalającą na
przechowywanie kodyfikowanej wiedzy,
• oprogramowanie informatyczne realizujące założoną funkcjonalność systemu,
• obsługę kanałów przepływu wiedzy – intranet, narzędzia pracy grupowej, bazę obsługującą wspólnoty praktyków, tematyczne grupy dyskusyjne,
• mechanizmy spersonalizowanego dostępu do wiedzy.
Na rys. 3. przedstawiono schemat blokowy platformy informatycznej zapewniającej wymaganą przez urząd funkcjonalność systemu zarządzania wiedzą.
Na schemacie tym systemy dziedzinowe obejmują wszystkie dotychczas używane w urzędzie aplikacje bazodanowe wspomagające wykonywanie zadań statutowych. Pod pojęciem
źródeł informacji rozumiane są dodatkowe kanały (wewnętrzne i zewnętrzne) którymi informacje docierają do organizacji.

Rysunek 3. Schemat blokowy systemu zarządzania informacją i wiedzą w UKE

Na kolejnym poziomie została umiejscowiona fizyczna baza wiedzy skodyfikowanej a
także obszar wiedzy kontekstowej. Kluczowe znaczenie dla efektywnej pracy systemu będzie miał blok klasyfikacji informacji i wiedzy bazujący na przygotowanej dla urzędu ontologii. Hurtownia danych pozwoli na integrację posiadanych przez urząd danych, informacji
oraz wiedzy skodyfikowanej i udostępnianie ich w celu wizualizacji w module prezentacji
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wyników. Filtrowanie wyników pod kątem praw dostępu będzie realizowane przez moduł
zawierający profile użytkowników. Realizacja systemu zgodnie z zamieszczonym schematem blokowym pozwoli na integrację źródeł informacji i wiedzy w spójny system informatyczny zapewniający dostęp do tak ważnych zasobów urzędu.
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5. Podsumowanie
Bez wątpienia koniec XX wieku rozpoczął erę, w której znaczenie szeroko rozumianej
informacji i wiedzy w funkcjonowaniu organizacji stało się kluczowe. Zjawisko to jest widoczne zarówno w przedsiębiorstwach jak i instytucjach sektora publicznego. Dodatkowo
stale rosnące możliwości sprzętu informatycznego, koniecznego do przetwarzania informacji powodują, że organizacje posiadają praktycznie nieograniczone możliwości w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu informacji i wiedzy. Skutkuje to z jednej strony
możliwością zapewnienia pracownikom dostępu do wszelkich informacji, z drugiej zaś
wzmaga problem wyszukania tych pożądanych, wymaganych informacji. W takiej sytuacji
nieuchronnie pojawia się problem zarządzania informacją w organizacji. Organizacje zaczynają postrzegać zarządzanie informacją i wiedzą jako element wpływający na ich efektywność, a w przypadku podmiotów komercyjnych ten obszar zarządzania decyduje o
przewadze konkurencyjnej na rynku.
Problem zarządzania informacją i wiedzą pojawił się także w Urzędzie Komunikacji
Elektronicznej. Ogrom przetwarzanych przez instytucję informacji, informacji wytwarzanych samodzielnie jak i pozyskiwanych z rynku krajowego i rynków UE, a także problem
zarządzania wiedzą wytwarzaną i magazynowaną w urzędzie spowodował, że podjęta została decyzja o budowie i wdrożeniu w nim systemu zarządzania informacją i wiedzą.
Za S. Mazurem można podsumować, że bez dobrej administracji nie ma sprawnego państwa, a bez dobrze działającego państwa rozwój społeczno-gospodarczy cechuje się słabą
dynamiką, niepewnością oraz brakiem spójności w jej szerokim rozumieniu. Jednym z warunków sprawnie działającej administracji jest wdrażanie metod zarządzania informacją i
wiedzą w organizacji [6].

Bibliografia
[1] L. Heracleous, Better than the Rest: Making Europe the Leader In the Next Wale of
Innovation and Performance. Long Range Planning, February1998
[2] Thomas H. Davenport, Laurencje Prusak, Working Knowledge. How Organizations
Manage What They Know. Harvard Business School Press, Boston 1998
[3] I. Nonaka, H Takeuch, Kreowanie wiedzy w organizacji. Polska Fundacja Promocji
Kadr, Warszawa 2000
[4] G. Probst, D. Raub i K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
[5] OECD Report: The Learning Government: Introduction and Draft Results of the Survey
of Knowledge Management Practices in Ministries/Departments/Agencies of Central
Government. GOV/PUMA(2003)1, 2003
[6] S. Mazur, Zarządzanie wiedzą w polskiej administracji publiczne. Środowisko i
warsztat ewaluacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008
[7] XCong, K.V. Pandya, Issues of Knowledge Management in the Public Sector. Electronic Journal of Knowledge Management Volume 1 Issue 2 (2003)

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Two-dimensional principal component analysis
for face image representation and recognition
Georgy Kukharev1,2, Nadezhda Shchegoleva 2
1

West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland,
St.-Petersburg Electrotechnical University, St.-Petersburg, Russia

2

Abstract:

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Paper presents two-dimensional principal component analysis (2D PCA) applications for face
image analysis. The method is based on representation of an image as a collection of its rows
and columns, and application of PCA to these collections. Two versions of 2D PCA implementation called parallel and cascade forms and their specific characteristics are presented.
In experiments both forms are applied to representation and recognition of face images using
two standard databases ORL and FERET.
Keywords:
two-dimensional 2D PCA, parallel and cascade algorithm PCA.

1. Introduction
In the task of face image recognition there are three basic input parameters {M, N, K},
where M and N – number of rows and columns of input image, and K – number of images
[1-4]. First two parameters determine the dimension of input feature space DIM=MN. Note
that in recognition task the small sample size problem (designated as SSS [4, 5]), where
DIM >>K, usually appears.
Dimension of input feature space DIM determines the numerical complexity of algorithms used for recognition. Principal component analysis (PCA [1-5]) is one of the main
methods in face image recognition used to reduce the dimensionality of input feature space
and satisfy the condition:
DIMnew ≤ K,

(1)

where DIMnew - dimensionality of the new feature space.
Images in reduced feature space are used as their compact (compressed) representations,
with enhanced important characteristics. Effective application of PCA requires fulfilling the
following condition:
DIM <<K.

(2)

Application of PCA in image processing is based on two conditions: input data should
be represented as vectors [1, 2], and the condition (2) should be satisfied.
First approach requires reduction of input images to smaller size m×n, and transformation to vectors of dimension DIMnew = mn ≤ K, to which basic PCA procedure can be applied [2].
Another approach [3, 4, 14, 15] is based on representation of an image as a collection of
rows and columns, and application of the basic PCA procedures to this data. This is an idea
of so called 2D PCA.
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In [4] 2D PCA method has been applied to solve face image recognition task for small
number K of large images of size M×N (max{M, N}>100 and K ≥2). Using programming
languages supporting matrix operations the vector-matrix 2D PCA procedure was presented
for the first time. In [4] 2D PCA method has been called PCArc/KLTrc, because PCA and
KLT (Karhunen-Loeve transform) procedures were applied to the rows („r”) and columns
(„c”) of input images.
The paper presents two methods of implementation of the 2D PCA procedure: parallel in
version PCArc/KLTrc, and the new cascade version.
Please, note that analogous ideas concerning implementation of 2D PCA were described
in [6, 11-13] published later then [4]. However, the simplifications and errors in [6, 11-13]
in description of basic 2D PCA procedure, and the lack of detailed analysis make specification of its characteristics impossible. Besides, eclectic description of conducted experiments
does not allow using their results in the frame of meta-analysis. These factors motivated
presentation of this paper.
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2. Short history of methods 2DPCA in face recognition
For the first time the idea of treating the image as collection of its rows and columns
originated in 1998 in application to face recognition in the paper [3]. In this paper presents
an algorithm 2D PCA,, called vector based approximation of Karhounen-Loeve Transform
(VKLT). The VKLT eliminates large memory demands and singularity of the covariance
matrix which are the main disadvantages of the KLT. Authors claimed that VKLT performed better than “eigenface” method under variation in illumination, translation, and facial expression. Treating the image as collection of its rows and columns introduces a
framework which greatly simplifies calculations involving image data. Besides, it can be
used in virtually all methods based on second order statistics (i.e. scatter matrices) like PCA,
LDA.
Inspired by the article [3] we have presented in [14, 15, 4] a precise matrix form of this
method, named 2DPCA, specifying the size of involved matrices corresponding to face images. Complete algorithm of two-dimensional PCA has been presented taking into account
the structure and parameters of face images database, specifying {K, L, Q-L, M×N}, where
K is a number of classes, L is a number of training images in each class, Q – L is a number
of test images, and M×N is a size of image matrix. Specification of this set of input parameters allows implementing above method in the MATLAB environment. Combining 2DPCA
with 1D LDA we have presented an application to face image recognition, as well as to recognition of satellite and aerial images. Here we have separated the stage of 2DPCA from the
two-dimensional KLT. We have also presented a graphical illustration of the stages of feature space dimension reduction, leading from input image of size M×N to image of size
p×p, where p << min{M, N}. The whole procedure has been analyzed and named as
2DPCA/2DKLT. Several new applications of this procedure have been also presented. Recognition rate as a function of class number (K), number of images in each class (L), noise
level and image scale has been discussed. Robustness of procedure against mentioned disturbances has been confirmed. Papers [14, 15] were published in 2000 and 2001, respectively, and described the application of 2DPCA/2DKLT to image compression.
The books [4, 16] published in 2001 and 2003, respectively, for the first time have presented the algorithm 2DLDA/2DKLT using two covariance matrices - one for columns and
one for rows of image matrix. The procedures implementing 1DPCA (local and global variant) and 2DPCA/2DKLT in face recognition systems have been described. As in method
2DPCA/2DKLT row-row and column-column covariance matrices of images are used, we
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called this method PCArc/KLTrc. Basic characteristic of such algorithm is a direct diagonalization of both covariance matrices. This procedure has been implemented in a package
called FaReS-Mod [17] and used for modeling the face recognition systems. We have
shown application of PCArc/KLTrc + 1DLDA for face recognition and described a scheme
for specifying the algorithms.
Article [17], published in 2004 and further extended in [7, 18-20], presented algorithm
which explicitly took into account the structure and parameters of a face image database. It
has shown graphical interpretation of 2DKLT procedure of feature space dimension reduction, transforming the input image of size M×N into small image of size s×s, where s <<
min{M, N}.
Papers [19-20] describe face images dimensionality reduction by 2DKLT for two variants: 2DPCA and 2DLDA, applied for face image databases: FERET, ORL, BioID,
Face94, Face95, mainly for the case when training set has more than one image. The papers
also contain evaluation of numerical complexity for method 2DLDA/2DKLT and evaluation
of the parameters FAR and FRR for described face recognition systems. Besides, the influence of different kinds of deformations, such as folding down, tearing, blurred eyes, and
noise added to face image, on the face recognition effectiveness has been demonstrated. Because of this we have omitted description of mentioned problems in the current paper.
Generally, two-dimensional methods are those methods which calculate image covariance matrices directly using original image matrices. Methods presented in this paper belong to two-sided non-iterative type. Similar approaches in [6, 11-13] were presented later
than in [3, 4, 14-16].

3. Idea of 2D PCA methods
Given a set X consisting of K centered and normalized to «1» images X (k ) of dimension M×N:
X = [ X (1) X ( 2) ... X ( K ) ] , ∀ k = 1, 2,…, K and K<<MN.

(3)

The purpose of 2D PCA is to find two projection matrices W1 , W2 , transforming input
data into a new feature space, satisfying the following condition:

X ( k ) − W1T X ( k )W2 → min, ∀ k = 1, 2,…, K

(4)

where W1 ,W2 - оorthogonal matrices of size M and N, respectively.
Parallel scheme of 2D PCA implementation

Here, principal component analysis is independently implemented on rows and columns
of the input data, and is performed in parallel according to the basic PCA procedure. In result we get two independent eigenbases. Projection of the input images into the new space is
performed based on two-dimensional Karhunen-Loeve Transform (KLT) in the new basis.
Two-dimensional principal component analysis and corresponding two-dimensional
Karhunen-Loeve transform are implemented here in two steps:
R
1.0. X ⎯⎯→
X 1;

PCAr
1.2. X 1 ⎯⎯
⎯→ W2 ;

1.1. X ⎯PCAr
⎯
⎯→W1 ;

2. Y ( k ) = W1T X ( k )W2 , ∀k = 1, 2,..., K

(5)
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In stage 1.0 reorganization of the input data structure is made as transposition of all matrices of size M×N from set X and creation of the new data set X1. In the stage 1.1 the basic
PCA procedure is performed along the rows (PCAr) of original data. In stage 1.2 PCA is
performed along the columns of data from the set X1 or, what is identical, along the columns
of original input data (PСАr). In stages 1.1 and 1.2 two projection matrices W1 and W2 are
calculated. These stages can be implemented in parallel because PCA procedure is applied
to two independent data sets X and X1. Finally, stage 2 is a transformation of all input data
from set X into the new feature space Y.
Parallel implementation of 2D PCA (5) is illustrated in Fig. 1. Here block “R” defines
transposition of all matrices of size M×N from set X. Blocks designated by “⊗” implement
the projection procedure of input data along both directions, rows and columns. Block outlined with dotted line implements full two-dimensional procedure of Karhunen-Loeve transform performing the stage 2 from (5).

Figure 1. Parallel implementation of 2D PCA

Note that in presented method two-dimensional KLT is performed in cascade mode: at
first the input image is processed along the rows, and then obtained result is processed along
the columns (in practice, this order can be reversed). This is similar to any two-dimensional
discrete orthogonal transformation of images [7]. However, it is contrary to the process of
obtaining eigenbasis in (5).
Cascade scheme of 2D PCA implementation.

Here in the first cascade basic PCA is performed along rows, and in second, PCA is performed along the columns of the results from the first cascade (or vice versa – first for columns, then for rows of the result). Thus, we obtain two interrelated eigenbases. The twodimensional Karhunen-Loeve transform is also implemented in cascade scheme along interrelated basis.
Model of the cascade scheme of 2D PCA can be described as follow:
~
~
R
R
X ⎯PCAr
⎯⎯→{W1 ; X 1} ⎯⎯→
X 1 ⎯PCAr
⎯⎯→{W2 ;Y } ⎯⎯→
Y.
(6)
Calculation scheme, corresponding to model (6), is presented in Fig. 2.
In the first stage the basic PCA procedure operates with the rows of the input images belonging to set X. This stage is finished with calculation of projection matrix W1, and reor-
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ganization of input data to form the matrix X1. In set X1 each block of variables of size M×N
represents result of projection of each image belonging to input data set.
~
Second stage starts with reorganization of variables in X1 into the new data set X 1 . This
is implemented in block «R» as transposition of all individual matrices X 1( k ) of size M×N.
~
Next, the basic PCA procedure is executed against the rows of reorganized data set X 1 .
~
Thus, we obtain new projection matrix W2, used for projection of X 1 into the new feature
~
~
space Y . As the data in Y are reorganized by the transposition procedure, PCA in this stage
is performed along the columns of matrix containing results of the first projection.
~
This stage ends with reorganization of variables Y1( k ) .
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We obtain the set Y = [Y (1)Y ( 2) ... Y ( K ) ] , where each individual matrix is presented in the
coordinate system corresponding to input data set X.

Figure 2. Cascade scheme of 2D PCA implementation

4. Formal description of 2D PCA/2D KLT methods
4.1. PCArc/KLTrc version (or parallel calculation organization)

Taking into account input data reorganization and evaluation of X 1 according to (5), the
covariance matrix can also be calculated in the following form:
C ( r ) = XX T and C ( c ) = X 1 X 1T

(7a)

In order to reduce memory requirements, we can calculate two covariance matrices – for
rows («r» – row) and columns («c» – column) of input images (3):
C (r ) =

K

 X (k ) ( X (k ) )T and C (c) =

k =1

K

 ( X (k ) )T X (k ) , ∀ k = 1, 2,…, K.

(7b)

k =1

Taking into account (7) we solve two eigenproblems to determine the eigenvalues and
corresponding eigenvectors for data (3):
W1T C ( r )W1 = Λ1; W2T C (c )W2 = Λ 2 .

(8)
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Here W1T W1 = I1 and W2T W2 = I 2 , I 1 and I 2 – identity matrices of sizes M and N, respectively.
Тransformation of input data in to the new feature space is implemented as twodimensional Karhunen-Loeve Transform based calculated according to (8) as follow:
Y ( k ) = (W1T X ( k ) )W2 or Y ( k ) = W1T ( X ( k )W2 ) ∀ k = 1, 2,…, K

(9)

where Y (k ) – matrices of size M×N, representing the input images in the new feature space:
(k )
 y (1,1) ... y ( M ,1) 
 y (2,1) ... y ( M ,2) 

Y (k ) = 
, ∀ k = 1, 2,…, K
  ... ... 


 y ( M ,1) ... y ( M , N )

(10)
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4.2. Version of calculation in cascade scheme

At first the covariance matrix for the rows («r» - row) of the input images (3) is calculated:

C (r ) =

K

 X ( k ) ( X ( k ) )T

, ∀ k = 1, 2,…, K ,

(11)

k =1

where the matrix C (r) has the size M.
Using (11) for data (3), the eigenvalues and corresponding eigenvectors are obtained as
solution to the following eigenproblem:
W1T C ( r )W1 = Λ1 ,

(12)

where the matrix W1 has the size M.
In (12) the condition W1T W1 = I1 is held, where I 1 – identity matrix of size M, because
all covariance matrices are symmetrical from definition (11).
Now we make projection of input data, so that:
X 1( k ) = W1T X ( k ) , ∀ k =1, 2,…, K

(13)

where X 1( k ) – matrix of size M×N, representing input images (3) in the new (intermediate)
feature space.
Next, the covariance matrix determined with regards to columns («с» - column) of (13)
is calculated:
C (c ) =

K

 ( X 1(k ) )T X 1(k )

, ∀ k = 1, 2,…, K,

(14)

k =1

where the matrix C (c) has the size N.
Using the matrix (14), we determine the eigenvalues and corresponding eigenvectors,
solving the following eigenproblem for data (13):
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(15)

where the matrix W2 has the size N.
Also in (15) the condition W2T W2 = I 2 is held, where I 2 – identity matrix of size N,
because the covariance matrix is symmetrical from definition (14).
Transformation of the input data into the new feature space is implemented here as twodimensional Karhunen-Loeve Transform in the following way:
Y ( k ) = W1T X ( k )W2 , ∀ k = 1, 2,…, K

(16)
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where: Y (k ) – matrices of size M×N having structure (10), representing input images in
new feature space; W1 , W2 - matrices of size M and N, respectively, determined in (12) and
(15).
The stage (16) in cascade scheme of 2D PCA/2D KLT implementation is similar to
stage (9) of parallel scheme of 2D PCA/2D KLT, if not taking account how the projection
matrices W1 , W2 are formed.
4.3. Input feature space dimensionality reduction

Let’s change (9) and (16), so that only eigenvectors corresponding to «d» principal
components (d<max{M,N}) were used in further transformations.
For this, two rectangular reduction matrices are formed in the following manner: we select «d» (соresponding to «d» greatest eigenvalues) rows from the matrix W1T , and «d» columns from matrix W2 . These partial matrices form two reduction matrices F1 and F2 .
Then «truncated» two-dimensional Karhunen-Loeve Transform is performed:
(k )
 y (1,1) ... y (d ,1) 
 y (2,1) ... y (d ,2) 
 ,∀k
Yˆ ( k ) = F1 X ( k ) F2 , where Yˆ (k ) = 
  ... ... 


 y (d ,1) ... y (d , d )

(17)

and illustrated in Fig. 2.
In (17) F1 and F2 – matrices of size d × M and N × d, respectively (or d1 × M and N × d2
in general case); sign «^» is used to indicate difference in result of (17) and (9), as well as in
(16). Here d < min{M, N}, or d1 < M; d2 < N, if d1 ≠ d2. Lower and upper bounds for the
parameter «d» are set experimentally taking into account the criterion (4). In general matrices obtained in (17) have the size d1× d2 and are representing the images in the new feature
space.
4.4. Characteristics of the methods 2DPCA/2DKLT

1. Method 2DPCA/2DKLT is based on representation of the individual images as the
collection of rows and columns, and implementation of PCA for these collections using the
basic PCA procedure. This is achieved by implementation of two-dimensional principal
component analysis (2D PCA) and associated two-dimensional Karhunen-Loeve transform
(2D KLT).
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2. Result of two-dimensional principal component analysis is two projection matrices:
W1 and W2. Then two-dimensional Karhunen-Loeve Transform returns the set of features
with the structure corresponding to input data.
Parallel and cascade schemes of 2D PCA/2D KLT implementations can be presented in
the following compact forms:
PCArc
KLTrc
→ ⎯⎯ ⎯⎯→{Y } ;
{W1 , W2 }
cascade 2D PCA/2D KLT
{X } →
→ {Y }
~
{W1 , Y , W2 }
{X } →

(18)

2

2

3. Implementation of full 2D KLT ( (9) or (19) requires (NM +MN ) operations, and
2
according to (17)implementation of «truncated» 2D KLT requires (Md +MNd) operations.
Reduction in the number of operations can be approximately estimated as (M+N)/d, because:
NM 2 + MN 2
Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Md 2 + MNd

=

MN ( M + N ) M + N
≈
, for d<<N.
M (d + N )d
d

(19)

E.g., for face image database ORL, where M=112 and N=92, and d=10 reduction of feature space dimension is about 20 times (!) for each image.
4. The matrix Yˆ ( k ) in (17) consists of d 2 elements, so the reduction ratio of the original
image size equals to MN/d2 times. E.g. for M=112, N=92 and d=10 the feature space dimensionality reduction is over 100 times (!) for each image.
5. The maximal size of the covariance matrices in expressions (8), (12) and (15) is equal
to max{M,N}. In practical situations it guarantees correct and stable solution to the eigenproblems in 2D PCA [1, 5, 6] for all acceptable sizes of face images in biometrics.
6. Using representation of input images as collection of rows and columns, total number
of images equals to K(M+N), and dimension of the input feature space is defined as DIM
=max{M, N}. Thus, for any values of M and N the ratio «dimension/number of images» always satisfies the condition max{M, N}<< K(M+N), «avoiding» the problem SSS (or S3).
Combination of above characteristics differentiates the method of two-dimensional principal component analysis from other known methods [3, 6].

5. Applications of 2D PCA method for face images representation
1. One of the tasks where PCA finds application is the reduction of feature space dimension (RFSD). Additional facts concerning this application are given below. Let the input data belongs to 5 classes of face images [8], each class contains 2 images, as shown in Fig. 3.
Data structure for this case is the following {K=5; L=2; M=112; N=92}, hence the dimension DIM of the original feature space is DIM = M×N = 10304. The condition (2) for
this data is not met, because DIM>>KL.
RFSD for such or similar input data will be solved using the 2D PCA method. Result of
reduction (for reduction parameter d=2) is presented in 3D space in the lower part of Fig. 3.
Here each vertical line defines the mean value for each class, and red dots present individual
images in these classes. Dot coordinates consist of three features [y(1,1), y(2,1), y(1,2)] from
the matrix (10) containing results for each value of k.
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Figure 3. Input data and their representation in 3D space

These values are given in Table below.
Feature
y(1,1)
y(2,1)
y(1,2)

Image class
1
2
3
4
5
-61 -72
33
51
81 68 -50 -125 50
24
-119 -120 -141 -150 154 170 91 48
35
31
-61 -84 106 105 121 136 -42 -46 -110 -124

Making analysis of these results one can observe, that in the 3D feature space individual
image classes are well separated from each other, and individual images are also well separated. Exactly this characteristic of features makes possible attaining good quality of individual images classification in automatic mode, independent of their subjective perceiving
in input feature space.
2. In examination of properties of PCA method, representation of RFSD in 2D or 3D,
and relation of the new features with input data features are helpful and interesting.
Fig. 4 and 5 show such relations for images from the 1st and 4th classes of ORL image
database [8]. In both classes the structure of input data is the following: {K=10; M=112;
N=92}, and investigations were done using 2D PCA presented above.
After analysis of this figure it can be noted that location of the image in relation to the
center of class is determined by the horizontal angle of head in input image. Faces with angle close to «en face» are located around class center. Faces looking to the right are located
in lower part of feature space. Faces directed to the left are located on the right and above
the «en face» images. Exact position of an image in these regions is closely connected with
actual angles of head rotation in relation to horizontal and vertical axes of input image.
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Figure 4. Illustration of relationships between input data in 2D space

In Fig. 5 position of image in relation to class center depends on head rotation in input
image, and presence or absence of glasses. Faces with angles close to position «en face»
(groups B and E) are located around the class center – on both sides of point with coordinates (0,0,0). Faces directed to left are in the top left part of subspace (groups A and D).
Faces directed to right are located in the right lower part of subspace (groups C and F). Faces with glasses are located in left half of subspace, and faces without glasses occupy its right
half.
In this way in subspaces determined by 2D PCA, location of image depends on current
coordinates (as result of Karhunen-Loeve Transform), and this location is directly connected
with input face image. In result there is a possibility to mutually transform one image in
another in this subspace. For example, from one head angle into another, or image, corresponding to the face with glasses - into image of face without glasses. Inverse KarhunenLoeve Transform makes possible reconstruction of desired image. Such ideas represented,
for example, in [10], and implemented based on 1D PCA.
3. Consider the task of building the face model, using series of images of faces rotated
around «Y» axis. Say we have face image database with parameters {K=16, M=40, N=38}.
Example images are shown in Fig. 6. These are artificial faces characterized by rotation
around Y axis within the angle ±180О. Our task is to answer to the following questions:
which features are responsible for face rotation around Y axis; is it possible to construct
model of face having parameters of variation of its rotation around Y axis. Input data are
transformed with 2D PCA, and after calculation of matrices containing eigenvectors (7), the
2D KLT procedure (9) is implemented using the reduction parameter d=2. Let define for
matrices of results (10) a feature vector with two values [y(1,1), y(2,1)] for all input images
in 2D space. In total there are 16 such vectors - equal to the number of input images.
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Figure 5. Illustration of relationships between input data in 3D space

Figure 6. Face images of input database

Intermediate results of implemented two-dimensional principal component analysis are
shown in Fig. 7. It shows an average image of all input data, distribution of eigenvalues of
covariance matrices calculated along rows and columns, and values of two features [y(1,1),
y(2,1)]. These features are shown for all 16 input images, with X axis showing the image
number and Y axis showing the value of feature.

160

Georgy Kukharev, Nadezhda Shchegoleva

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Figure 7. Intermediate results of 2D PCA/2D KLT

It can be seen that the first feature changes from „+” to „-” values, similar like the sinus
function. In point corresponding to image no. 8 this feature has 0 value. The second feature
varies symmetrically in relation to image no. 8. It is shown in Fig. 6 that image no. 8 is captured «en face»; images no. 1 and 16 correspond to images rotated to the left and to the
right, respectively. Face rotation to the left will be designated with „+” and to the right with
„-”. Face in position «en face» can be designated with „0”. From the other side the faces in
images no. 1 and 16, in Fig. 6, have the biggest size, and face in the image no. 8 has the
smallest size. This can be designated with „+” for images no. 1 and 16, and „–” for image
no. 8. To finalize the analysis, we can say that the first feature is «responsible» for rotation
around Y axis. The second feature is «responsible» for size of face and is proportional to the
size. Given the range of these two features in 2D feature space, we place the face images in
this space using coordinate system (feature1, feature 2). Result is shown in Fig. 8.

Figure 8. Coordinates of features and corresponding face images
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Now it is clearly seen that feature 1 is responsible for face rotation around Y axis in input images. Influence of feature 2 is not so clear. The role of other features has not been
analyzed. Also answer to the second question is now possible. It is obvious that the model
of face image can be built. For instance, it will change face orientation around Y axis according to variation of feature 1. Examples of this are shown in [4, 16].

6. Experiments on image recognition
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The goal of the first experiment is comparison of two presented versions of 2D PCA implementation for face image retrieval based on a given test image. Conducted experiments
used database ORL [8]. Example images are shown in Fig. 9.

Figure 9. Examples of face images from database ORL

Database ORL consists of 40 different classes of images (images of human face for
people of various nationalities), each class contains 10 images. All images in database ORL
are „indoor” images with size 112 time 92 pixels and are gray level images (256 levels of
intensity). Image capturing conditions for database ORL are differed in respect of:
— image contrast and intensity of face background;
— size of face images, with different scales in X and Y directions
— head rotation in 3D space within the range of ±20о in axis X, ±30о in axis Y and ±10о in
axis Z;
— face expressions, face details smoothing.
Besides, database ORL consists of images of a person with or without glasses, with eyes
wide open or closed, etc, introducing additional variability to face images.
Retrieval process was conducted with 40 classes. Only one image from each class has
been selected to the database of retrieval system, and remaining nine images were used for
testing. Thus, retrieval problem was formulated with 40 template images (one for each
class) and 360 testing images (nine from each of 40 classes).
To insure representativity of obtained results, cross validation was used twice: in each
experiment the number of template images has been changed, and within each experiment
the reduction parameter «d» was also changed (d=3, 4,…,10). In total 10×8=80 experiments
were conducted. The results are presented in Table 1.
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Таble 1.
Implementation method «Parallel»

Implementation method «Cascade»

Reduction parameter «d»

Reduction parameter «d»
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Template No.
3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

1

63

66

70

69

69

66

66

66

64

66

69

68

69

65

65

66

2

58

61

69

68

68

69

68

68

57

63

67

68

68

68

68

67

3

58

64

70

71

68

68

68

67

57

64

71

70

69

68

69

69

4

54

61

63

64

64

65

64

63

53

60

64

64

63

66

65

64

5

53

59

62

63

65

64

65

63

53

59

63

63

65

65

65

65

6

53

57

62

64

60

60

59

59

54

57

64

63

61

60

61

59

7

54

66

69

68

65

65

66

66

54

65

68

69

66

66

66

67

8

57

63

70

69

69

66

66

68

53

66

70

71

70

67

66

68

9

55

68

71

69

71

70

68

66

53

66

70

71

70

67

66

68

10

50

60

66

64

64

65

63

64

50

62

65

65

64

64

63

63

Mean

56

63

66

67

66

66

65

65

55

63

67

68

67

66

65

65

The first column shows experiment number (number of images used as templates for a
class in the retrieval system's base). Remaining columns contain (rounded to integer) numbers of correctly recognized test images. Result is recognized as correct, if image from the
same class as test image is in the first place (rank=1) among recognized images. Classification of test images is based on minimum distance criterion, using the L1 metric (MDC/L1).
Mоdel of conducted experiment has the following form:
ORL(40/1/9/CV){2DPCA/2DKLT: 112×92→d×d}[MDC/L1/rank=1],

(20)

where: ORL(40/1/9/CV) – face database, data structure in cross validation procedure (CV);
{2DPCA/2DKLT: 112×92→d×d} – method, and image size before and after dimensionality reduction of feature space, as well as «signal» about change of parameter «d»;
[MDC/L1/rank=1] - criterion of classification (here - Minimal Distance), used metric, and
rank of result.
Current results of each experiment were evaluated as the ratio of the number of correctly
classified test images to the total number of test images 360. Total number of test images for
each value of parameter was 3600. It is seen in Table 1 that the best result was obtained in
experiment no. 9 for parameter 6≤d≤8. Cascade method gave better results than parallel method of 2D PCA implementation.
The best retrieval result was obtained for the value d=6. Reduction degree of feature
space dimension was in this case equal to 103 (because 112×92/100=103).
Goal of the second experiment is comparison of the three methods of 2D PCA implementation (parallel and two cascade) applied for the task of face image recognition with different number of training images (templates) in database of FaReS (Face Recognition
System). Model of conducted experiment has the following form:
ORL(40/L/10-L/R+CV){2DPCA/2DKLT: 112×92→8×8}[MDC/L1/rank=1].

(21)

Model description shows that: L training images were randomly (R) selected from each
of 40 classes of database, and the cross validation procedure (CV) was applied. Number of
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test images is 10-L for L= 1, 2, 3, 4, 5. Image numbers, selected in 10 experiments were indicated in Table 2.
Таble 2.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Exp

Image number

1

5

8 7 3 10 1

9

4

2

6

2

2

9 1 4

7

5

8

6

3

10

3

6

4 2 5

3

9

7

1 10

8

4

10 8 1 2

5

6

9

4

3

7

5

4

2 1 9 10 5

8

3

6

7

6

1

8 3 6

2

5

7 10

4

7

5

6 2 9 10 7

4

8

1

3

8

5

3 9 2

8

4

6

1 10

7

9

2

3 6 4

7

5

1

8 10

9

10

1

5 4 3

2

9 10 6

9

7

8

Results of conducted experiments are presented in Table 3. Here: Exp – is the experiment number; L – number or template images in each class; 40/360 …200/200 – total number of template images and test images in each experiment; implementation methods P, C1
and C2 – parallel, and two cascade methods.
Таble 3.
1/40/360

L

2/80/320

3/120/280

4/160/240

5/200/200

Exp

P

C1 C2

P

C1 C2

P

C1 C2

P

C1 C2

P

C1 C2

1

68

68

67

78

78

79

93

93

93

94

94

94

97

97

96

2

68

68

67

78

78

78

88

88

89

90

90

90

95

96

95

3

70

70

70

82

84

82

90

90

90

94

94

93

95

94

95

4

66

68

67

83

83

84

91

90

90

93

93

93

95

93

94

5

71

71

71

83

84

83

90

90

90

91

90

91

92

91

92

6

71

71

71

83

84

83

90

90

90

91

92

92

95

95

95

7

70

70

70

87

86

87

91

91

92

93

93

93

96

97

96

8

64

64

64

90

89

90

91

91

91

94

95

94

95

95

95

9

67

67

68

82

81

81

89

88

88

90

89

88

94

95

94

10

66

68

67

82

83

82

89

89

89

92

92

92

96

96

95

mean 68

69

68

83

83

83

90

90

90

92

92

92

95

95

95

Obtained results show that substantial increase in recognition rate occurs at L = 2, and
for the value of L = 5 the recognition rate attains (rounding to the nearest integer) at average
95% and maximum 97%. Effectiveness of all methods of 2D PCA implementation is practically the same.
Fig. 10 presented the dynamics of recognition of test images in experiment no. 1, for
200 test images and parameter d=8.
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Figure 10. Dynamic and recognition rate

In the lower part of Fig.10 dynamics of recognition with increased number of test images are shown. X axis shows the number of test images, and Y axis shows recognition result for parallel and cascade methods of 2D PCA implementation.
Reconstruction/approximation of input images

Reconstruction of the input face images using the inverse Karhounen-Loeve transform is
implemented in the following procedure:
X ( k ) = W1Y ( k )W2T , ∀ k = 1, 2,…, K

(22)

Approximation of input face images is implemented using the similar procedure, but instead of matrices W1 and W2 we have to use matrices F1 and F2:
Xˆ ( k ) = F1T Yˆ ( k ) F2 , ∀ k = 1, 2,…, K

(23)

taking into account the way of formulating the related reduction matrices.
Approximation results for input images used in conducted experiment (model (21)) are
shown in Fig. 11.
Here in the left column are the matrices of size 112 × 92 from database ORL are presented, in the middle column – the results of (17) – are the matrices of size 8×8 of features,
in the last column - outcome of input data approximation with parameter d = 8.
Please note that images obtained after approximation have the size of input images, i.e.
the size 112 times 92 pixels, in spite of the fact that they were generated from the feature
matrices of size 8 times 8 pixels. Here the dimensionality reduction of feature space is
greater than two orders, because 112×92 ≈ 161.
Presented approximation images preserve good visibility of the individual oval of face,
region of eyes, region of nose, the border of hairs ( head and beard) as well as some region
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of lips. This is the result of PCArc and KLTrc methods, as presented in the paper, applied to
the two-dimensional original data.

Figure 11. Input images, feature matrices and results of approximation

The third experiment is the face image retrieval for a given test image in database
FERET [9]. The goal of experiment is retrieval of test face image from group „fa” based on
given image from group „fb. Recall that in database FERET each image from group „fa”
corresponds only to one image from group „fb”, with different face expressions and slight
change in head orientation. Images from both groups are frontal images. In conducted experiment we split first two thousand images (from group „fа” and „fb”) according to variant
1000/1000 into templates (images from group „fа”) and test images (images from group
„fb”), or vice versa. In each group of images localized face areas (experiment 1) and the
central parts of facial areas (experiment 2) were taken. Separated parts in both cases were
horizontally aligned with regards to the line of eyes, and have size of 112×92 pixels. The
parameter d was fixed to 8. The feature space dimensionality reduction was more than 160
times (i.e. 112×92/64≈161).
Model of conducted experiments in both cases has the following form:
FERET(1000/1000) {2DPCA/2DKLT: 112×92→8×8}[КМР/L1/rank=1].

(24)

Recognition result for the whole area of face is presented in Fig. 12. In lower part of the
figure dynamics of recognition versus number of test images are shown. Axis X shows the
number of test images, and axis Y shows the recognition results for three methods of 2D
PCA implementation.
Recognition results for selected central parts of faces are presented in Fig. 13. In comparison with previous result it can be seen that the recognition result is better achieving
about 86.4%. In this way only 136 images from 1000 of test images were incorrectly recognized at rank=1.
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Figure 12. Recognition dynamic for selected faces from database FERET

Figure 13. Recognition dynamic for central part of faces from database FERET
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7. Conclusions
In presented experiments we have to solve the eigenproblem two times. The orders of
the covariance matrices were 112 and 92. Total number of «image vectors» was equal to
40×(112+92) for ORL database and 1000×(112+92) for FERET database. Therefore matrices were good conditioned and did not need any regularization procedures.
The high quality solution of eigenvalue problem is indirectly supported by the shape of
eigenvalues distribution, as presented in Fig. 10, namely their fast decay.
Strongly marked presence of the «principal components» in the set of eigenvalues guarantees high quality of input data representation in the new feature space. It was confirmed
by analysis of experimental results. Selected value of parameter d≤8 ensures high speed of
solving test images classification problem.
Generally face retrieval and recognition problems were solved successfully, especially if
we take into account the specific input data - face images in databases ORL and FERET, аs
well as the small number of training images in the case of retrieval - one training image in
every class. Results presented in Table 1 are better than results presented in [6], for solving
the analogous tasks.
The paper also presents solution to the representation, analysis and interpretation problems of input images, in 2D and 3D subspaces, obtained in RFSD with the aid of 2D
PCA/2D KLT procedures. The problem of compact representation of face images in subspace and/or finding their important characteristics forms the basis of many various image
processing tasks in biometrics and pattern recognition.
Consequently the 2D PCA method can be widely and efficiently applied in various face
image processing problems. Parallel and cascade methods can be easily implemented using
the high level programming languages supporting matrix operations. Variants of such implementation were used in conducted experiments discussed in this paper. Programs for experiments were implemented in the language of MATLAB.
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Czy prawidłowa sieć Petriego
jest siecią doskonałą?
Kamil Mielcarek, Marian Adamski, Wojciech Zając
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Abstract:
In this paper Petri nets properties have been analyzed for their application in reachability
graph researches. There has been proved that proper nets [1] describe global states space
and they could be analyzed in polynomial time with perfect graphs algorithms.
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1. Wprowadzenie
Współcześnie prowadzone prace badawcze w dziedzinie teorii sieci Petriego pozwalają
dostrzec wyłaniające się podziały sieci na klasy. Przynależność do poszczególnych klas
bardzo silnie rzutuje na właściwości, parametry oraz zakres stosowalności sieci.
W artykule podjęto próbę usystematyzowania tematyki klasyfikacji sieci Petriego
w zakresie tych klas sieci, które znajdują zastosowanie w opisie rzeczywistych układów
i procesów.

2. Sieci Petriego w modelowaniu procesów dyskretnych
Od 1960 roku znaczenie sieci Petriego do opisywania procesów współbieżnych rośnie.
Nasilenie tego procesu wiąże się z używaniem wieloprocesorowych, klastrowych czy
wielowątkowych systemów komputerowych. Analogicznie rozwijają się współczesne
układy scalone, w których wiele procesów potencjalnie może być wykonywanych
współbieżnie. Zastosowanie opisu, wykorzystującego sieci Petriego pozwala na uzyskanie
pewności, że wykonany projekt będzie realizował postawione zadanie poprawnie.
Mimo, że tematyka korzystania z sieci Petriego jest rozwijana od wielu lat, część
rozwiązań nadal nastręcza problemy. Szczególnie problematyczne jest dobre określenie
relacji współbieżności w konkretnych klasach sieci Petriego [1], znane są także
kontrowersyjne sposoby interpretacji sieci i opisu relacji [3]; odrębnym problemem jest
również zagadnienie znajdowania szybkich a zarazem wydajnych algorytmów potrafiących
weryfikować właściwości poszczególnych sieci Petriego.

2.1. Pojęcia podstawowe
Na potrzeby prowadzenia dalszego wywody niezbędne jest wprowadzenie kilku pojęć
podstawowych.
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Sieć Petriego (ang. Petri Net) jest trójką N=(S, T, F), przy S ∩ T = ∅ oraz F ⊆ (S×T) ∪
(T×S). W tym zapisie S jest zbiorem miejsc, T jest zbiorem tranzycji natomiast F jest relacją
połączeń między miejscami i tranzycjami.
Wierzchołek sieci definiuje się jako x ∈ X = S ∪ T, gdzie dla każdego x definiuje się
zbiór poprzedzający •x zdefiniowany jako •x = {y∈X (y,x)∈F} oraz zbiór następników x•
definiowany jako x• = {y∈X (x,y)∈F}.
W artykule przyjmuje się rozważanie sieci skończonych (ang. finite) i sieci połączonych
(ang. connected), chyba, że zostanie to wyraźnie zaznaczone inaczej.
Znakowana sieć Petriego jest reprezentowana jako =(S, T, F, M0) gdzie N=(S, T, F)
jest siecią z oznakowaniem początkowym M0.
Sieć jest nazywana S-siecią (ang. S-net) wtedy i tylko wtedy t∈T |•t|=1=|t•|.
Sieć jest nazywana T-siecią (ang. T-net) wtedy i tylko wtedy s∈S |•s|=1=|s•|.
 jest bezpieczna (ang. safe) wtedy i tylko wtedy gdy ∀s∈S M(s) ≤ 1 w każdym Mn
osiągalnym z M0.
 jest żywa (ang. live) wtedy i tylko wtedy, gdy M osiągalnych z M0 ∀t∈T ∃M1
osiągalne z M1.
W procesie projektowania rzeczywistego układu za pomocą sieci Petriego konieczne
jest, aby sieć spełniała warunek bezpieczeństwa oraz warunek żywotności. Niespełnienie
tych warunków może powodować wadliwą prace układu, dyskwalifikując taki projekt. W
dalszych rozważaniach rozważane będą sieci skończone i połączone.
Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean
nec lorem. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc.
Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy.

2.2. Prawidłowa sieć Petriego
Dla ogólnej klasy sieci Petriego mówi się, że sieć jest prawidłowa (ang. proper) wtedy i
tylko wtedy, gdy dla każdego znakowania istnieje sekwencja odpaleń tranzycji prowadzące
do znakowania początkowego. Oznacza to, że system jest w stanie powrócić do stanu
początkowego.
Sieciami prawidłowymi przedstawionymi w [1] są sieci typu maszyna stanów, sieci EFC
(ang. Extended Free Choice) - sieć rozszerzonego wyboru (Rys. 1. b) i ich podsieci oraz
szersza, nie sprecyzowana jeszcze i trudna do rozpoznania podklasa sieci regularnych,
spełniająca warunki przedstawione w pracy [1].

a)

b)

c)

Rysunek 1. Fragment sieci swobodnego wyboru a), rozszerzonego swobodnego wyboru b)
oraz nie będący siecią ani swobodnego, ani rozszerzonego swobodnego wyboru c)

W pracy [1] wyróżnia się klasę sieci pokrywanych S-sieciami, w których S-sieci są
sieciami prawidłowymi. Według definicji taka sieć jest S-pokrywalna, jeśli istnieje zbiór
cov S-komponentów. Ten sam autor definiuje S-sieć jako sieć w której zachodzi |•t|=1=|t•|.
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2.3. Doskonała sieć Petriego
Pojęcie doskonałości sieci opisywane jest przez wykorzystanie grafów doskonałych.
Różnica między grafem w ogólności przedstawiają zależności (1) i (2).
ϖ(G) = χ(G)

oraz

α(G) = κ(G)

(1)

ϖ(G) ≤ χ(G)

oraz

α(G) ≤ κ(G)

(2)
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Graf doskonały dla pełnego dowodu spełnia następujące właściwości udowodnione
w [5]:
(wł. I) ω(GA) = χ(GA) dla ∀ A ⊆ V

(3)

(wł. II) α(GA) = k(GA) dla ∀ A ⊆ V

(4)

(wł. III) ω(GA) α(GA) ≥ |A| dla ∀ A ⊆ V

(5)

gdzie:
χ(G) - liczba chromatyczna - minimalna liczba kolorów do pokolorowania grafu,
ϖ(G) - liczba klikowa - wielkość największego grafu pełnego (liczebność największej
kliki),
α(G) - liczba stabilności - liczba wierzchołków największego zbioru niezależnego,
κ(G) - liczba pokrycia - minimalna liczba klik do pokrycia nimi grafu.
P1
P1

T1

P1

P2
T2
P3
T3

P2

P4

P2

P4

P4
T4
P3

a)

P3

b)

c)

Rysunek 2. Maszyna stanów a), jej graf sekwencyjności rzeczywistej b)
oraz graf współbieżności rzeczywistej c)

Na rysunku 2. c) przedstawiony jest przykładowy graf, dla którego ω(G) = α(G) = 4
oraz α(G) = κ(G) = 1. Ten graf jest grafem doskonałym.
Doskonałą siecią Petriego nazywamy prawidłową sieć Petriego, według [2] której graf
współbieżności i graf sekwencyjności są grafami doskonałymi spełniającymi (3), (4), (5)
oraz są swoimi dopełnieniami.
Analiza przykładu z rysunku 2 pokazuje, że graf opisujący współbieżność (z konstrukcji
także sekwencyjność) zawsze będzie opisany grafem doskonałym, gdzie GS będzie bez
krawędzi, natomiast GW będzie grafem pełnym. Sieci maszyn stanów są przez konstrukcję
sieciami doskonałymi.
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2.4. Współbieżność strukturalna i rzeczywista
Z uwagi na różnice wyznaczania grafów współbieżności oraz pojęcia współbieżności
strukturalnej i współbieżności rzeczywistej należy wprowadzić kilka dodatkowych definicji
(na podst. [1], [2] i [3]):
Graf Współbieżności rzeczywistej (GWR) to graf otrzymywany z grafu osiągalności,
reprezentujący rzeczywistą współbieżność między miejscami sieci Petriego.
Graf Współbieżności strukturalnej (GWS) to graf wyznaczany na podstawie relacji
strukturalnego następstwa (algorytm w [1]) przedstawiający potencjalną równoległość
sugerowaną przez konstrukcję sieci Petriego.
Graf Sekwencyjności rzeczywistej (GSR - inaczej graf niewspółbieżności rzeczywistej)
wyznaczany jest na podstawie cechowania sieci Petriego. (por. p-kolorowanie w [4]).
Graf Sekwencyjności strukturalnej (GSS - inaczej graf niewspółbieżności strukturalnej)
wyznaczany jest jako dopełnienie GWS.
Należy zwrócić uwagę na to, że grafy GWR = /GSR oraz GWS = /GSS.
Z uwagi na stosowanie sieci Petriego do rzeczywistych układów cyfrowych pod uwagę
w całym artykule brane są grafy współbieżności i sekwencyjności rzeczywistej.
Analizując zależności podane w [1], dotyczące sieci EFC konieczne jest, aby relacja
współbieżności strukturalnej i rzeczywistej były sobie równe (|| = ||A). W takim przypadku
zachodzi zależność, w której siec EFC jest siecią dekomponowalną na S-sieci. Skoro S-sieci
z definicji są sieciami doskonałymi, tak samo jak maszyny stanów, można stwierdzić, że
sieci EFC, w których || = ||A są sieciami doskonałymi.
Przypadek, w którym || ≠ ||A przedstawiono na rysunku 3 natomiast GW na rysunku 4.
Powstające dla takiej sieci grafy współbieżności i sekwencyjności nadal są grafami
doskonałymi. Powstają w nich pozorne stany globalne, złożone ze sklejonych rzeczywistych
stanów globalnych. Pozorny stan globalny, złożony ze stanów lokalnych P1, P2 i P3, składa
się z rzeczywistych stanów globalnych P1,2, P2,3 i P1,3 (rysunek 5).
Jest to przesłanką, każącą umieścić podklasę sieci właściwych wewnątrz klasy sieci
doskonałych.

t1

t2

t3

t4
P1

P2

t5

t6

P4

P3

Rysunek 3. Żywa i bezpieczna siec z [1] nie będąca EFC
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P1

P1

P4

P3

P2

a)

P2

P3

b)

A

Rysunek 4. Graf współbieżności strukturalnej GWS || a)
oraz graf współbieżności rzeczywistej GWR || b)
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Rysunek 5. Graf osiągalności GO sieci, przedstawionej na rysunku 3
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Rysunek 6. Przykład nieprawidłowo zaprojektowanej
sieci Petriego [6]
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P2,5

Rysunek 7. Graf osiągalności GO sieci z rys. 6
P1

P1

M1
P2
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P2

P5

M2

M3

P4

P3

a)

P4

P3

b)

Rysunek 8. Graf współbieżności rzeczywistej GWR a)
i graf sekwencyjności GSR b) dla sieci z rys. 6

Aby uniknąć powstawania stanów pozornie współbieżnych, których przykład widać na
rysunku 8, wykonanym dla sieci z rysunku 6, na podstawie grafu osiągalności (rysunek 7),
należy analizować grafy współbieżności i sekwencyjności wyznaczane bezpośrednio z wejściowej sieci Petriego, które powinny spełniać:
GWR = /WSR

(6)

GWS = /GSS

(7)

Przy założeniu wyznaczania GS na postawie dopełnień GW jak i przy założeniu wyznaczania GW na postawie dopełnień GS oraz || ⊆ ||A.
GWR ⊆ GWS

(8)

GSR ⊆ GSS

(9)

W ogólności zachodzą też relacje:

Czy prawidłowa sieć Petriego jest siecią doskonałą?

175

GWR ⊆ /GSS

(10)

GWS ⊇ /GSR

(11)

Dla sieci prawidłowej, gdzie || = ||A otrzymuje się następujące zależności
GWR = GWS

(12)

GSR = GSS

(13)
D

Jednak GWR wyznaczany z GSR przez dopełnienie może być inny od GWR (ang.
Dynamic - dynamicznej) wyznaczonego bezpośrednio z sieci.
Analogicznie GWS wyznaczanego z GSS może być inny od GWSD wyznaczonego na
podstawie sieci.
Z uwagi na || = ||A otrzymamy
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GWRD = GWSD

(13)

Sytuacja, w której (6) i (7) nie zachodzą a sieć opisująca rzeczywisty układ jest żywa i
bezpieczna, prowadzi do wniosku, że sieć nie została poprawnie zaprojektowana i
najprawdopodobniej istnieje w niej błąd. Pochodzenie błędu będzie wiąże się z postulatem
Petriego [7], mówiącym o jedności miejsca i czasu, która musi zostać spełniona w
przypadkach opisywania rzeczywistych układów cyfrowych. W takim przypadku zdarzenia
zachodzą w konkretnym czasie a ich rezultaty są widoczne w rzeczywistych miejscach.
Stwierdzenie czy sieć prawidłowa jest siecią żywą nie warunkuje ani nie wpływa na
przynależność do sieci doskonałych. Istnieje możliwość zbadania żywotności sieci z
użyciem zależności grafu osiągalności i grafów doskonałych [2] i nie wpływa na analizę.
Sieci Petriego opisujące rzeczywiste układy, które nie są sieciami doskonałymi można
poddać próbie naprawy, jednak dokładane miejsca powodują, że powstała sieć będzie
należeć do sieci doskonałych - o ile podczas naprawy nie zostaną popełnione kolejne błędy.
Przykład naprawy sieci można odszukać w [2].
Brak doskonałości sieci bardzo często wpływa na jej prawidłowość i taka sieć nie daje
się pokryć składowymi automatowymi, jednak zależność między przynależnością do sieci
prawidłowych i sieci doskonałych nie jest równoważna.
Rozszerzenie wnioskowania prac [1] można znaleźć w [3] jednak komplikacja i
niestandardowe podejście powodują, że analiza zagadnień opisywanych w pracy [3] jest
czasochłonna i stanowić będzie ona kierunek dalszych prac.

3. Podsumowanie
W wyniku analizy materiałów literaturowych oraz przeprowadzonych na ich podstawie
prac własnych można dojść do wniosku, że sieci Petriego, których graf współbieżności jest
opisany grafem doskonałym, są sieciami bezpiecznymi przy spełnieniu (6). Jednocześnie na
podstawie grafu osiągalności sieci (określenia jej parametrów) można określić czy sieć ta
będzie siecią żywą.
Zależności można wyrazić w postaci szeregu twierdzeń sformułowanych w oparciu
o wnioski, przestawione także w pracy [1].
Twierdzenie (I). Jeśli sieci EFC są sieciami prawidłowymi to ich grafy sekwencyjności
dynamicznej są opisane grafami doskonałymi [1].
W wyniku analizy prac [1] i [3], a także rozważań i wywodów, przeprowadzonych
w [2], sformułowano kolejne twierdzenia.
Twierdzenie (II). Dla żywych i ograniczonych sieci swobodnego wyboru zachodzi
równość rzeczywistej relacji współbieżności i strukturalnej relacji współbieżności || = ||A [1].
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Twierdzenie (III). Graf współbieżności sieci Petriego dającej się poprawnie pokryć
maszynami stanów jest opisany grafami doskonałymi [2].
Twierdzenie (IV). Dobrze zdefiniowana sieć, w której brak stanów pozornie
współbieżnych (|| = ||A) jest żywa i ograniczone a relacja współbieżności jest opisana
grafami doskonałymi [2].
Powyższe twierdzenia oraz analiza przeprowadzona w [1] potwierdza, że sieci
prawidłowe, rozumiane zgodnie z definicjami [1] są sieciami dekomponowanymi na
skończone maszyny stanów, które prze konstrukcję będą opisane grafami doskonałymi a ich
graf współbieżności rzeczywistej oraz graf sekwencyjności rzeczywistej są własnymi
dopełnieniami. Zgodnie z definicją sieci doskonałych [2] oraz zachowując zależności
współbieżności strukturalnej jak i rzeczywistej, składowe będą sieciami doskonałymi. Sieci
prawidłowe są nadzbiorem sieci doskonałych. Dalsze prace będą skierowane na znalezienie
informacji czy zbiory sieci prawidłowych i sieci doskonałych są identyczne. Prace [1]
wskazują, że istnieje część jeszcze nie przeanalizowanych sieci mogących wypełnić
powstałą lukę.
Udowodnienie, że sieci prawidłowe są sieciami doskonałymi korzystnie wpłynęło by na
rozwój oprogramowania wspomagającego automatyczną syntezę i weryfikacje układów
cyfrowych, przez implementacje algorytmów działających na grafach doskonałych. Dzięki
temu algorytmy pokrewne z kolorowaniem itp. Daje się wykonać w czasie wielomianowym
przy uzyskaniu wyników dokładnych (nie przybliżonych).
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Abstract:
Specialist software packages performing many different functions are usually equipped with
very complex graphical user interfaces. Most of users find it difficult to comprehend such
GUIs, hence they are unable to fully utilize the potential offered by the software. One of the
solutions to that problem could be an interface based on natural language messages. The paper presents a model of such interface to a system supporting statistical data analysis.
Keywords:
human-computer interaction, natural language interfaces, statistical analysis systems

1. Wprowadzenie
Specjalistyczne systemy informatyczne (SSI) pełnią we współczesnym świecie coraz
bardziej kluczową rolę w niemal wszystkich obszarach ludzkiej aktywności zawodowej. W
większości przypadków z systemów takich muszą zatem korzystać osoby bez przygotowania informatycznego. Dla ludzi tych często bardzo trudne lub wręcz niemożliwe okazuje się
opanowanie sprzęgu użytkownika SSI w takim stopniu, aby mogli oni w efektywny sposób
wykorzystać potencjał oferowany przez system.
Jednym z najważniejszych powodów występowania tego typu trudności jest bardzo rozbudowana i złożona struktura graficznego sprzęgu użytkownika. Sytuacja taka z konieczności występuje w przypadku dużej części specjalistycznych pakietów oprogramowania realizujących wiele odrębnych funkcji. Bardzo dobrym przykładem są tutaj pakiety wspomagające statystyczną analizę danych np. pakiet Statistica powszechnie stosowany w wielu polskich środowiskach akademickich w badaniach z zakresu medycyny.
Dodać można, że dodatkowe trudności powoduje fakt, iż różne systemy pomimo realizowania podobnych funkcji, oferują najczęściej inne, różniące się sprzęgi użytkownika.
Osoba korzystająca z kilku systemów musi poznać sprzęg użytkownika każdego z nich.
Specjaliści z dziedziny komunikacji człowiek-komputer są zgodni, że dobrym rozwiązaniem powyższych problemów byłoby wyposażanie SSI w możliwość komunikacji za pomocą języka naturalnego [10]. Język ten z jednej strony jest użytkownikom bardzo dobrze znany, z drugiej zaś posiada dużą siłę ekspresji pozwalającą na swobodne opisanie praktycznie
każdego problemu, którego rozwiązania można oczekiwać.
Na przestrzeni lat prowadzonych było wiele projektów mających na celu opracowanie
metod pozwalających na realizację sprzęgów bazujących na języku naturalnym (BJN).
Wśród przykładowych klas systemów, dla których zaproponowano mniej lub bardziej skuteczne rozwiązania, wskazać można:
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bazy danych (np. [16, 18]),
bazy wiedzy (np. [4, 6]),
systemy wizualizacji informacji (np. [5]),
systemy agentowe (np. [11, 29]),
systemy sterowania (np. [28]).
Niestety, w przypadku wszystkich wymienionych prac przedmiotem zainteresowania
były języki zachodnioeuropejskie, w tym głównie język angielski. Ponieważ metody analizy
znaczenia poleceń użytkownika, stanowiące jeden z „filarów” sprzęgów BJN, są silnie zależne od gramatyki danego języka naturalnego, to nie mogą one być stosowane w przypadku innego języka – dla języka polskiego należy poszukiwać metod uwzględniających specyfikę jego gramatyki.
Do chwili obecnej prowadzonych było jednak niewiele badań mających na celu opracowanie metod analizy semantycznej zdań w języku polskim. Ich wynikiem są rozwiązania
przeznaczone do zastosowania w następujących obszarach:
a) akwizycji reguł dla medycznych systemów ekspertowych [20],
b) ekstrakcji informacji z tekstów [12, 21, 27]),
c) modelowaniu procesów biznesowych na podstawie opisów dziedziny problemu [13],
d) komunikacji z bazami danych [2],
e) komunikacji z komputerowymi systemami wspomagania nauczania [22],
f) komunikacji z prologowymi bazami faktów [27],
g) systemach sterowania [14, 27],
h) systemach konwersacyjnych [3, 9, 15],
i) tłumaczeniach elektronicznych z języka polskiego na język angielski [8],
j) translacji zdań z języka polskiego na język migowy [26].
Analiza wymienionych rozwiązań, a w szczególności tych, które mogą znaleźć zastosowanie w sprzęgach do systemów informatycznych (punkty od d) do g)), prowadzi do wniosku, że są one silnie ukierunkowane dziedzinowo i nie mogą zostać bezpośrednio (tj. bez
odpowiednich modyfikacji) użyte do konstrukcji sprzęgów do systemów informatycznych
innej klasy, w tym na przykład sprzęgów do systemów statystycznej analizy danych.
Z powyższych względów, tj. a) dużej potencjalnej przydatności sprzęgów BJN i b) braku odpowiednich rozwiązań dla języka polskiego, badania związane z tą problematyką podjęto na Wydziale Informatyki ZUT. W wyniku przeprowadzonych prac powstał model
PJN/AS, który zostanie przedstawiony w dalszej części artykułu.

2. Model PJN/AS
Model PJN/AS stanowi realizację uogólnionego modelu AOI, opisującego klasę sprzęgów użytkownika bazujących na komunikatach w języku naturalnym. Model AOI, schematycznie przedstawiony na rysunku 1 a), składa się z trzech warstw (nazwa modelu pochodzi
od pierwszych liter ich nazw):
– analizatora,
– obiektowej reprezentacji znaczenia komunikatów użytkownika,
– interpretera.
W postaci uogólnionej wskazana jest wyłącznie podstawowa funkcjonalność wymienionych warstw, nie jest natomiast określona metoda osiągnięcia tej funkcjonalności. Zadaniem
poszczególnych warstw jest:
– Dla warstwy 1: analiza składniowo-semantyczna komunikatów użytkownika i generowanie (na podstawie wyników tej analizy) opisu znaczenia komunikatu.
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– Dla warstwy 2: opis znaczenia komunikatu w postaci „zrozumiałej” dla komponentów
programowych. Zakłada się, że model opisu znaczenia będzie zorientowany obiektowo.
a)
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b)

Rysunek 1. Schematy: a) uogólnionego modelu AOI oraz b) jego realizacji w modelu PJN/AS

– Dla warstwy 3:
a) interpretacja znaczenia komunikatów użytkownika i generowanie na tej podstawie
komunikatów w języku zrozumiałym dla docelowego systemu użytkownika (np. SQL
w przypadku sprzęgu do relacyjnej bazy danych),
b) interpretacja odpowiedzi systemu i generowanie odpowiedzi w języku naturalnym.
Takie określenie modelu w postaci trzech abstrakcyjnych warstw zapewnia jego dużą
uniwersalność aplikacyjną. Dzięki realizacji odpowiednich modeli warstw pierwszej i trzeciej możliwe jest zastosowanie modelu AOI do tworzenia sprzęgów użytkownika zarówno
dla różnych języków naturalnych (odpowiedni analizator), jak i dla systemów informatycznych różnego typu (odpowiedni interpreter).
W prezentowanym w artykule modelu PJN/AS (rysunek 1 b)) do realizacji poszczególnych warstw zastosowano:
– model OAS dla warstwy analizatora,
– model ORS dla warstwy reprezentacji znaczenia,
– model I-ORS/AS dla warstwy interpretera.
Modele OAS i ORS zostały zaproponowane i szczegółowo przedstawione w pracy [19],
ich krótkie omówienie zawiera rozdział 2.1. Szersze omówienie modelu I-ORS/AS, opracowanego specjalnie na potrzeby modelu PJN/AS, przedstawione zostanie w rozdziale 2.2.

2.1. Modele OAS i ORS
Model obiektowo-zorientowanej analizy semantycznej (OAS) definiuje proces analizy
składniowo-semantycznej zdań języka polskiego, mogących stanowić polecenia i zapytania
do wybranych klas systemów informatycznych. Model bazuje na spójnym zestawie mikro-
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teorii heurystycznych odpowiedzialnych za identyfikację struktur stanowiących elementy
zdania o rosnącym stopniu złożoności. Ważnymi cechami modelu OAS jest powiązanie
procesów analizy składniowej i semantycznej (zazwyczaj realizowanych osobno), przyjęcie
modelu predykatowo-argumentowego [7] jako podstawy determinującej strukturę zdania
oraz założenie obiektowego zorientowania wyniku procesu analizy, którym jest opis rozpoznanego znaczenia zdania.
Model obiektowej reprezentacji semantyki (ORS) określa sposób opisu znaczenia zdania
w postaci odpowiedniej dla celów automatycznej przetwarzania przez warstwę interpretera
„tłumaczącego” polecenia i zapytania użytkownika na język docelowego systemu informatycznego. Jak wynika z samej nazwy modelu, kluczowym założeniem jest jego zgodność z
paradygmatem obiektowym powszechnie obecnie stosowanym w branży informatycznej.
W modelu ORS zakłada się, że każdy komunikat użytkownika (zdanie w języku naturalnym) stanowi opis pewnego stanu rzeczy, na który składają się:
a) opisywana w zdaniu sytuacja, której elementami są reprezentowane w tym zdaniu obiekty, relacja i związki, w których te obiekty występują, oraz atrybuty charakteryzujące
obiekty i relację,
b) postawa nadawcy względem komunikowanej sytuacji (postawa modalna).
Założono również, że:
– obiekty (ο) odpowiadają pojęciom reprezentowanym w zdaniu przez elementy nominalne lub grupy takich elementów,
– relacja (ρ) jest wyrażana w zdaniu za pomocą czasownika pełniącego rolę orzeczenia
i wyznaczającego strukturę predykatowo-argumentową zdania,
– znaczeniem zdania będzie nazywana klasa stanów rzeczy opisywanych przez dane zdanie,
– opis znaczenia stanowić będzie zestaw informacji pozwalających ustalić wszystkie, wyżej wymienione składowe stanu rzeczy reprezentowanego (opisywanego) przez to zdanie.
Zgodnie z powyższymi założeniami obiektową reprezentację semantyki () danego
zdania ζn stanowi trójka postaci:
i =  ιmti, δρζi, οζi 

(1)

w której:
– ιmti jest identyfikatorem typu modalności zdania ζi o wartościach mtOznajmienie,
mtPolecenie lub mtPytanie,
– δρζi jest opisem relacji reprezentowanej w zdaniu ζi,
– οζi jest listą opisów obiektów reprezentowanych w zdaniu ζi.
Opis δοζj obiektu οj reprezentowanego w danym zdaniu ζi jest szóstką postaci:
ζ

δοζj =  ιΟk, k, ιmultj, ο.αζj, δ

oa
j, ι j 

(2)
w której:
– ιΟk jest identyfikatorem reprezentowanego w zdaniu ζi typu obiektowego Οk do którego
należy obiekt οj,
– k jest zbiorem identyfikatorów typów obiektowych uogólnionych określonych dla typu
Οk,
– ιmultj jest identyfikatorem liczebności egzemplarzy określonym dla obiektu oj w zdaniu ζi,
– ο.αζj jest listą opisów atrybutów prostych określonych dla obiektu οj w zdaniu ζi,

– δ ζj jest opisem roli semantycznej określonej dla obiektu oj w zdaniu ζi,
– ιoaj jest identyfikatorem atrybutu obiektowego określonego dla obiektu oj w zdaniu ζi.
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Opis δρζi relacji ρi reprezentowanej w danym zdaniu ζi jest czwórką postaci:
ζ

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

δρζi =  ιΡn, Δρ.αζi, Δ

ζ

(3)
i
gdzie:
– ιΡn jest identyfikatorem reprezentowanego w zdaniu ζi typu relacyjnego Ρn do którego
należy relacja ρi,
– Δρ.αζi jest listą opisów atrybutów prostych określonych dla relacji ρi w zdaniu ζi,

– Δ ζi jest listą opisów argumentów określonych dla relacji ρi w zdaniu ζi,

– Δ ζi jest listą opisów atrybutów obiektowych określonych dla relacji ρi w zdaniu ζi.
Pojęcia stosowane w powyższych określeniach mają następujące znaczenie:
– argumentem relacji jest obiekt występujący w sytuacji, czynności, procesie lub stanie
stanowiącym daną relację,
– atrybutem obiektowym relacji jest obiekt (lub grupa obiektów) stanowiący podstawę do
określenia umiejscowienia czasowego lub przestrzennego sytuacji (czynności, procesu
itp.) stanowiącej daną relację,
– atrybutem prostym jest cecha lub własność obiektu lub relacji dla określenia których
wystarczająca jest informacja o typie i wartości.
Wszystkie wymienione składowe modelu ORS oraz sposób ich wyznaczania na podstawie wyników procesu składniowo-semantycznej analizy zdania zostały szczegółowo omówione w pracy [19]. Na rysunku 2 przedstawiony jest przykład opisu znaczenia w postaci
ORS, wygenerowany dla zdania:
1)
Czy rozkład wartości cechy X różni się w grupach R i S?
i, Δ

=
ιmt = mtPytanie,
δρζ = 
ιΡ = rtRoznicSie,
Δρ.αζ = { δαζ0 =  aptTwierdzeniePrzeczenie, apwTwierdzenie,
δαζ1 =  aptCzas, apwCzasTeraźniejszy },
Δ
Δ

ζ
ζ

ζ

= { δζ0 =  rstPodmiot, 0 , δ

1 =  rstMiejsce,

2  },

=∅

,
οζ = {
δοζ0 =  ιΟ = otRozkład,  = ∅, ιmult = 1, ο.αζ = ∅, δζ =  rsrR-ARG, rstPodmiot ,
ιoa = 1 
δοζ1 =  ιΟ = otZmienna,  = ∅, ιmult = 1, ο.αζ = { δαζ0 =  aptNazwa,  ”X”, 100  },
δζ =  rsrOBJ, rstWłaściciel , ιoa = -1 
δοζ2 =  ιΟ = otGrupa,  = ∅, ιmult = 2, ο.αζ = { δαζ0 =  aptSpójnik,  ”i”, 1 ,
δαζ1 =  aptNazwa,  ”R”, 151 , δαζ2 =  aptNazwa,  ”S”, 152  },
δζ =  rsrR-ARG, rstMiejsce , ιoa = -1 
}

Rysunek 2. Przykład ORS zdania
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2.2. Model I-ORS/AS
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Jak stwierdziliśmy na początku rozdziału 2, model I-ORS/AS stanowi realizację warstwy interpretera w ogólnym modelu AOI. Procesor I-ORS/AS będzie zatem odpowiedzialny za dwa zadania:
a) Interpretację znaczenia komunikatów użytkownika i generowanie na tej podstawie komunikatów w języku zrozumiałym dla docelowego systemu użytkownika, którym w tym
przypadku będzie system statystycznej analizy danych (SSAD).
b) Interpretację odpowiedzi systemu i generowanie odpowiedzi w języku naturalnym.
W modelu PJN/AS pierwsze zadanie będzie zatem polegać na generowaniu komunikatów opisujących odpowiednie testy statystyczne na podstawie wyników interpretacji ORS
opisującego znaczenie polecenia użytkownika. Zauważmy jednak, iż format komunikatu
opisującego test powinien być dostosowany do wymagań konkretnego SSAD. W celu uzyskania jak największej uniwersalności modelu I-ORS/AS, wprowadzono w nim dwie dodatkowe warstwy: deskryptor analizy (DA) oraz interpreter DA. Dla zwiększenia przejrzystości dwa bloki odpowiedzialne za bezpośrednią komunikację z SSAD zgrupowano w moduł
sprzęgu SSAD. Uzyskaną w ten sposób strukturę modelu I-ORS/AS przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Schemat modelu modułu I-ORS/AS

2.2.1. Deskryptor analizy
Omawianie składowych modelu I-ORS/AS rozpoczniemy od deskryptora analizy. Jego
zadaniem jest opisanie problemu statystycznego przedstawionego przez użytkownika w
poleceniu/zapytaniu do systemu. Jak wspomniano, elementy DA mają być z założenia niezależne od szczegółów technicznych interfejsu udostępnianego przez SSAD, z którym komunikuje się użytkownik. Deskryptor analizy pełni zatem w modelu rolę warstwy pośredniczącej między jego częściami uniwersalną i zależną od SSAD. Pozwala to zastosować ten
sam interpreter ORS w sprzęgach do różnych SSAD.
Technicznie rzecz ujmując, deskryptor analizy jest trójką o postaci:
δα =  ια, Δν, Δγ 

(4)

gdzie:
ια – identyfikator typu analizy,
Δν – lista nazw zmiennych analizowanych,
Δγ – lista etykiet grup.
Identyfikator typu analizy określa rodzaj badania statystycznego odpowiadającego problemowi wskazanemu przez użytkownika w zapytaniu. Przykładowo, istotą zapytania:
2)
Czy grupy S i R różnią się pod względem wartości cechy X?
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jest (ujmując rzecz językiem analizy statystycznej) ustalenie istotności różnic dla prób niezależnych. Istotę tę będzie reprezentował właśnie identyfikator typu analizy (w leksykonie,
przyjętym w modelu I-ORS/AS, ma on w tym przypadku wartość ια = taIRPN).
Dla podanego wyżej zapytania deskryptor analizy miałby postać następującą:
δα =  taIRPN, { "X" }, { "S", "R" } 
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2.2.2. Interpreter ORS
Podstawę procesu generowania deskryptora analizy przez interpreter ORS stanowi metoda kontekstowego wiązania deskryptorami reprezentacji obiektowej (KW-DRO). Wskazywanym w nazwie metody elementem wiązanym jest identyfikator typu analizy.
Deskryptory reprezentacji obiektowej są uproszczonym zapisem określonego fragmentu
ORS tworzonym na potrzebę jego interpretacji. W metodzie KW-DRO stosowane są deskryptory poziomu pierwszego złożone z identyfikatorów typów relacyjnych i obiektowych
[18].
Istotę metody KW-DRO stanowi zasada, zgodnie z którą o rozpoznaniu danego typu
analizy decyduje wystąpienie określonej relacji w odpowiednim kontekście, na który składają się jej argumenty i typ modalności. Proces realizujący tę metodę jest zatem dwufazowy:
– w fazie pierwszej rozpoznawany jest typ relacji opisanej w ORS,
– w fazie drugiej dokonywana jest próba dopasowania kontekstu do jednego ze zdefiniowanych, dla tej relacji, wzorców.
Przebieg omawianego procesu ilustruje rysunek 4.

Rysunek 4. Przykład ilustrujący działanie metody KW-DRO

Jak widzimy, w pierwszej fazie interpreter ustalił, że typem relacyjnym określonym w
ORS jest rtRóżnićSię. W fazie drugiej dokonał zatem próby dopasowania identyfikatora
typu modalności oraz DRO opisujących argumenty relacji do jednego z wzorców kontekstów określonych dla tego typu relacyjnego. Wynikiem udanej próby jest rozpoznanie typu
analizy jako „ustalenie istotności różnic dla prób niezależnych” i odpowiednie określenie
wartości pola ια w deskryptorze analizy.
Bardzo ważną cechą metody stosowanej w interpreterze ORS jest zdolność do wiązania
tego samego typu analizy z różnymi strukturami predykatowo-argumentowymi. Pozwala to
użytkownikowi w różny sposób formułować polecenia i zapytania opisujące problem, którego rozwiązania oczekuje. Przykłady poprawnych, ale różniących się pod względem struktury zdania, poleceń opisujących analizę tego samego typu co zapytanie 2), wymienione są

184

Piotr Pechmann, Magdalena Moeller, Liliana Zaremba-Pechmann

w tabeli 1. Procesor metody KW-DRO potrafi każdy z nich poprawnie powiązać z typem
taIRPN.
Tabela 1. Przykłady różnych poleceń opisujących analizę typu taIRPN

Zapytanie lub polecenie

Typ analizy

Czy grupy S i R różnią się pod względem wartości cechy X?
Czy rozkład wartości cechy X różni się w grupach R i S?
Czy cecha X jest różna w grupach R i S?
Jak różni się rozkład wartości cechy X w grupach R i S?

„ustalenie
istotności różnic
dla prób
niezależnych”

Sprawdź różnice wartości cechy X w grupach R i S.
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Pozostałe składowe DA, tj. lista nazw zmiennych i lista etykiet grup, określane są w fazie uzupełniającej procesu generacji. Nazwy te pobierane są z zawartych w ORS opisów
atrybutów prostych obiektów typu otGrupa i otZmienna. Ten etap procesu ilustruje przykład
podany na rysunku 5.

Rysunek 5. Przykład ilustrujący drugi etap procesu generacji deskryptora analizy

2.2.3. Sprzęg SSAD
W skład sprzęgu SSAD wchodzą dwa niezależne moduły:
– interpreter deskryptora analizy,
– interpreter deskryptora wyniku.
Interpreter DA
Interpreter DA (I-DA) pełni dwie ważne funkcje:
a) dokonuje wyboru testu statystycznego, którego wartość należy obliczyć w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikowi,
b) generuje komunikat żądania obliczenia tego testu zgodnie z wymagania interfejsu udostępnianego przez SSAD, z którego korzysta użytkownik.
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Pierwsze z zadań związane jest z faktem, iż ten sam problem statystyczny może wymagać zastosowania różnych testów w zależności od cech analizowanych zmiennych lub porównywanych grup. Cechami takimi są np.:
– liczebność,
– rodzaj wartości (ilościowe, porządkowe, jakościowe),
– typu rozkładu (rozkład normalny lub nie).
Przykładowo, wspomniany w pkt. 2.2.1 problem ustalenia istotności różnic dla prób niezależnych będzie wymagał zastosowania jednego z następujących testów: t, Cohrana-Coxa,
z, U Manna-Whitneya, χ2 [25]. Wyboru odpowiedniego testu należy dokonać na podstawie
wartości wspomnianych cech zgodnie z algorytmem przedstawionym na rysunku 6.

Rysunek 6. Algorytm wyboru testu dla badania istotnosci różnic prób niezależnych

Z powyższych względów interpreter DA realizuje obsługę polecenia użytkownika w
procesie czterofazowym:
1) W fazie pierwszej I-DA ustala, na podstawie zawartości DA, jakiego problemu oraz których zmiennych i grup dotyczy zapytanie użytkownika.
2) W fazie drugiej określane są wartości cech wskazanych zmiennych oraz dokonywany jest
wybór właściwego testu statystycznego.
3) W fazie trzeciej generowany jest deskryptor testu (DT) opisujący komunikat żądania
obliczenia testu w sposób zgodny z interfejsem udostępnianym przez dany SSAD.
4) W fazie czwartej DT przekazywany jest SSAD do realizacji.
Interpreter DW
W modelu I-ORS/AS zakłada się, że SSAD odpowiada na żądanie opisane komunikatem DT przesyłając zwrotny komunikat w formie deskryptora wyniku (DW). Postać tego
deskryptora jest zależna od rodzaju testu, którego wynik jest opisywany. Elementem wspólnym dla wszystkich DW jest identyfikator testu.
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Odpowiedź SSAD w postaci DW jest odbierana przez moduł nazywany interpreterem
DW (I-DW), który na podstawie danych, zawartych w deskryptorze, generuje odpowiedź
dla użytkownika w postaci zdania w języku polskim.
Przykładowo, deskryptor wyniku dla testu U Manna-Whitneya jest szóstką:

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

δω =  ιτ, γ1, γ2, ν, U, p 

(5)

gdzie:
ιτ – identyfikator testu o wartości ttMWUT,
γ1 – nazwa pierwszej z porównywanych grup,
γ2 – nazwa drugiej z porównywanych grup,
ν – nazwa cechy, której wartości stanowią podstawę porównania,
U – wartość statystki U,
p – poziom prawdopodobieństwa błędu związanego z odrzuceniem hipotezy o braku istotności różnic.
Dla odpowiedzi SSAD w postaci deskryptora zawierającego następujące dane:
δω =  ttMWUT, "S", "R", "X", 10, 0.015 
interpreter DW powinien wygenerować odpowiedź podobną do poniższej:
Różnica wartości cechy ‘X’ jest w grupach ‘S’ i ‘R’ istotna statystycznie (p=0.015,
test U Manna-Whitneya).

3. Weryfikacja modelu
Efektywność modelu PJN/AS została zweryfikowana na drodze testów z użyciem prototypu sprzęgu BJN [17]. Jako przykładowy SSAD wybrany został pakiet Statistica [24], ze
względu na dużą popularność wśród polskich zespołów prowadzących badania z zakresu
medycyny.
Prototyp został stworzony i był testowany na platformie Java w wersji 1.6.0_16. Testy
prowadzone były na komputerze z procesorem CoreDuo 1,6 GHz i 2 GB pamięci RAM
działającym pod systemem Windows XP SP3 w wersji 32-bitowej.
W stosunku do modelu przedstawionego w punkcie 2, w prototypie dodano kilka modułów funkcjonalnych, w tym:
– Moduł obsługi arkuszy danych programu Microsoft Excel, pozwalający na podgląd i dostęp do zbiorów danych przechowywanych w tym formacie. Podstawą realizacji modułu
była biblioteka Apache POI [1].
– Moduł preanalizy zmiennych i grup zawartych w arkuszu danych, którego celem było
wstępne określenie ich liczebności, rodzaju wartości i typu rozkładu.
– Moduł klienta zdalnej komunikacji z serwerem Statistica. Komunikacja odbywała się w
trybie klient-serwer za pomocą uproszczonych usług sieciowych udostępnianych poprzez protokół HTTP.
W sprzęgu zaimplementowano obsługę poleceń i zapytań pozwalających na dokonywanie podstawowych analiz statystycznych stosowanych w badaniach medycznych. Były to
(jako podpunkty poniższej listy podane zostały przykładowe polecenia/zapytania w języku
polskim obsługiwane przez sprzęg) :
– wyznaczanie statystyk opisowych:
Podaj własności zmiennej X.
Jaka jest mediana cechy X?
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– badanie czy zmienna ma rozkład normalny:
Jaki jest rozkład cechy X?
Czy zmienna X ma rozkład normalny?
– badanie istotności różnic dla prób niezależnych:
Czy rozkład wartości cechy X różni się w grupach R i S?
Czy cecha X jest różna w grupach R i S?
– badanie istotności różnic dla prób zależnych (założenie o powiązaniu zmiennych):
Czy próby X i Y różnią się w istotny?
Czy różnice wartości prób X i Y są istotne?
– badanie korelacji:
Czy zmienne X i Y są skorelowane?
Czy występuje korelacja między cechami X i Y?
W przeprowadzonych testach efektywności osobno oceniano skuteczność i wydajność
sprzęgu. W badaniu skuteczności brało udział pięcioro specjalistów prowadzących badania
naukowe z dziedziny medycyny. W ramach testów każda z tych osób miała za zadanie
przeprowadzić zestaw dziesięciu badań statystycznych dotyczących przykładowego zbioru
danych. Zestaw zawierał po dwa zadania należące do pięciu wymienionych wyżej typów
analiz. Badanie miało zostać wykonane poprzez sformułowanie odpowiedniego polecenia
lub zapytania w języku naturalnym, które miało zostać obsłużone przez prototyp sprzęgu.
Wyniki badania wykazały wysoką skuteczność opisywanego rozwiązania. Osobom testującym sprzęg udało się wykonać wszystkie z 50 zadań (5 specjalistów, 10 zadań w zestawie). W 46 przypadkach (92%) odpowiednie polecenie zostało sformułowane w pierwszej próbie, w 4 pozostałych konieczne było jednokrotne przeformułowanie polecenia.
Podstawą testów wydajności był pomiar czasu obsługi zapytania/polecenia przez prototyp sprzęgu. Również w tym przypadku testy dały dobre rezultaty – wyznaczony średni czas
całościowej obsługi zapytania na opisanej wyżej platformie wyniósł 678 ms (tmin= 438 ms,
tmax= 872 ms), co oznacza że obsługa ta prowadzano była praktycznie bez widocznych dla
użytkownika opóźnień.

4. Dalsze prace
Planowane są dwa kierunki dalszych prac. Celem pierwszego, związanego z samym
modelem PJN/AS, jest stworzenie metod i algorytmów pozwalających na obsługę sesji dialogowych. Model OAS, w wersji obecnie stosowanej w pierwszej warstwie, wymaga, aby
polecenie miało postać pełnego zdania. Powoduje to, że każde polecenie musi stanowić odrębną i kompletną całość. Nie jest w związku z tym możliwy scenariusz, w którym użytkownik modyfikuje wydane wcześniej polecenie podając jedynie część informacji w postaci
frazy nominalnej np.:
Pyt.> Czy zmienne X i Y są skorelowane?
Odp.> Występuje niewielka, dodatnia korelacja...
Pyt.> a zmienne T i U?
Planowane badania mają umożliwić również taki tryb interakcji z systemem.
Druga część prac będzie mieć na celu sprawdzenie przydatności modelu PJN/AS w
sprzęgach do innych (niż Statistica) systemów statystycznej analizy danych. W pierwszej
fazie podjęta zostanie próba stworzenia sprzęgu SSAD dla systemu SAS [23].
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5. Podsumowanie
W artykule przedstawiony został model PJN/AS opisujący klasę bazujących na języku
naturalnym sprzęgów użytkownika do systemów statystycznej analizy danych. Model ten
jest zgodny z trójwarstwowym, uogólnionym modelem AOI. W przedstawionym rozwiązaniu warstwa pierwsza, tj. analizator składniowo-semantyczny komunikatów użytkownika o
postaci zdań języka polskiego, jest realizowana za pomocą modelu OAS. Podstawę realizacji warstwy drugiej stanowi model ORS definiujący obiektowo zorientowany sposób opisu
znaczenia takich komunikatów. Warstwę trzecią realizuje model I-ORS/AS. Jego trzy
pierwsze składowe, model I-ORS, model DA i model I-DA, są wspólnie odpowiedzialne za
proces generowania komunikatów wywołujących funkcje udostępniane przez interfejs systemu statystycznej analizy danych. Składowa czwarta, model I-DW, określa proces generowania zdań w języku polskim stanowiących odpowiedź na zapytanie lub polecenie użytkownika. Wszystkie wymienione modele zostały omówione w punkcie drugim artykułu.
W punkcie trzecim przedstawione zostały wyniki prac, których celem była praktyczna
weryfikacja efektywności modelu PJN/AS – model testowany był w prototypie sprzęgu do
pakietu Statistica.
Najważniejszymi, omówionymi w artykule, cechami prezentowanego rozwiązania są:
– uniwersalność aplikacyjna rozumiana jako możliwość zastosowania modelu PJN/AS w
sprzęgach do różnych systemów statystycznej analizy danych,
– swoboda w formułowaniu poleceń i zapytań w języku polskim opisujących interesujący
użytkownika problem statystyczny (ten sam problem może być opisany za pomocą różnych poleceń lub zapytań),
– duża efektywność, stanowiąca wypadkową skuteczności i wydajności sprzęgu.
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Emergence, in case of distance learning systems and in the context of new challenges of educational organizations, means that in the European Higher Education Area exist many educational organizations connected by common standards of the Bologna Process and computer
solutions, which provide competences required in the job market by creating a knowledge
space. Such situation is different than the state of the education system (including distance
learning) until now, where student by choosing a university declared what knowledge he
wanted to obtained. The article presents and discusses technical, organizational and social
factors which consist for the phenomenon of emergence in distance learning and allow developing new distance learning information systems..
Keywords:
distance learning systems, emergence, knowledge systems

1. Introduction
Distance learning systems can be currently interpreted as knowledge management systems in market-related conditions [10]. The aim of each educational organization is to provide required competences according to market needs. The distance learning system of
modern Europe is being modeled by several factors. On one hand, high level was achieved
by computer standards of distance learning, providing distance learning systems with the
following features [19]: availability, adaptability, independence, mobility, durability, reusability. On the other hand, legal and administrational frameworks were created, provided by
the Bologna Process, which integrate European educational organizations into a common
mechanism of European Higher Education Area [14,17]. The above features enabled creating an open-access knowledge space based, among others, on distance learning mechanisms
using the phenomenon of emergence.
In a traditional situation choosing a university means choosing a specific learning program. This choice determines the period of study and the scope of competences to be mastered by a student during the learning cycle. The quality of the mastered competences depends on the education level of a university and on the student’s motivation.
The new educational situation, which takes place in Europe currently, is not about
choosing a learning program, but about choosing a set of competences to master. Thanks to
a high level of standardization of education programs and computer systems it is possible to
build an education path in a flexible manner. Distance learning is the answer to liberty in
searching for competences.
Emergence, in case of distance learning systems and in the context of new challenges of
educational organizations, means that in the European Higher Education Area exist many
educational organizations connected by common standards of the bologna process and comMetody Informatyki Stosowanej, nr 3/2010 (24), s. 191-196
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puter solutions, which provide competences required in the job market by creating a knowledge space.
The article presents and discusses technical, organizational and social factors which consist for the phenomenon of emergence in distance learning and allow developing new distance learning information systems. Additionally, an analysis will be presented on how to
improve the functionality of a given educational organization in the frames of the common
knowledge space, through improving communication interfaces deciding about the common
emergence of the system.
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2. Discussion on the emergence phenomenon
Basing on the definition by Tadeusz Kotarbiński [8] we can say, that emergence is a
special characteristic of complex systems. Emergence consists in the fact that characteristics
of the system as a whole cannot be derived from the characteristics of its parts, considered
individually or in other configurations [9]. To put it simpler, when a system, in the process
of evolution, changes and “moves” into the next level of organization, new features appear
in it, that are not a result of combining the system’s elements and neither of multiplying the
number of parts from the previous state of the system. It may be therefore said that such a
system, when it comes to its characteristics, is something new, for it possesses features never found in it before and unexpected. This “something new”, the occurrence of new characteristics of the whole is called emergence.
From the methodological point of view, the phenomenon of emergence is possible to
achieve only when the functionality of a system cannot be described entirely using models
[18]. Additionally, the discussed system has to be an open one. The complexity of a given
system does not allow explaining a given phenomenon entirely, because we do not know the
model of the global system’s functionality [16]. We do know, however, the models and
rules concerning the local systems’ functioning. Emergence occurs on the border between
the system (fig.1 macro level) and its components (fig.1 micro level), e.g. local level – macro level, micro level – macro level, individual level – collective activity. Taxonomy of the
concept of emergence was presented in [8].

Rysunek 1. Emergence phenomenon (on the basis of [8])

The phenomenon of emergence is only possible in the cases when at the micro level
(fig.1) an interface exists, allowing interaction between the local systems. Through the interface each local system plays a certain role in the main system at the macro level (fig.1). To
sum up the discussions in scientific literature (e.g. [1,5,13,18]) we can say that the following
rules of emergence exist:
— local systems possess a common mechanism (interface),
— the mechanism considers all elements,
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— the phenomenon occurs at the same time.
Emergence is most useful for a large number of systems of relatively small intelligence.
It is, however, a wrong assumption that emergence is contradictory to intelligence. Emergence can also occur in intelligent systems. It is for example applied in MAS (Multi-Agent
Systems) [12] and CA (Cellular Automata) systems [4,8], where the work of the system can
be deducted from the role of a single agent. Examples of emergence applied in computer
science:
Semantic Web: in this case, the essence of emergence consists in web pages becoming
understandable for computers through the use of ontological description mechanisms (OWL
standard) and standard structure of reality description (RDF standard). In such case, internet
resources would be also searched at the level of semantic relationships [2,3].
Multi-Agent Systems (MAS): many intelligent, independent programs, called agents,
work together on achieving a common goal. A common agent mechanism posseses characteristics of a self-organizing open system [4].
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3. Characteristics of emergence in distance learning
In order to occur, emergence requires using an interface (a common mechanism) enabling interaction of individual subsystems consisting for the main system. The presented mechanisms work at the micro level (fig.1). In case of distance learning, the following components of interface can be distinguished:

3.1. Technical elements
They enable communication between systems at the data and information level. In distance learning emergence occurs in two systems [19]: (i) Learning Management Systems –
LMS, manages the processes of information exchange between all participants of distance
learning, (ii) Learning Content Management Systems LCMS allows modeling knowledge
during the learning process. At the technical level in distance learning emergence is supported by the following elements:
— Communication between the user and the distance learning system: Sharable Content
Object Reference Model (SCORM),
— Communication between distance learning systems: SCORM,
— Data exchange: XML, DublinCore,
— Network infrastructure: Internet, Grid.

3.2. Organizational elements
They enable organizing systems in the frames of a common organizational – legislative
space, what helps placing the educational organization based on distance learning at the
educational market. All organizational elements, which are the components of the discussed
emergence, are introduced in the frames of the Bologna Process [10,11]. The Bologna
Process can be seen as a kind of social-political movement, aimed at transforming the educational systems of European countries into a common area of educational services based on
accepted tools and methods. In detail, emergence at the organizational level consists of the
following elements (in Europe):
— Description of qualifications and competences connected to a given course: European Framework for Qualification,
— Course Description Metadata,
— ECTS - European Credit Transfer System.
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3.3. Social elements
Due to the fact that knowledge is quickly becoming outdated, a new quality of education has found its place in the society. The traditional education system alone can no longer
solve this problem, distance learning systems solutions are necessary. Emergence is visible
in the common aim to learn over the entire life. The following elements consist for emergence in social components for distance learning:
— information society based on knowledge access through,
— mobility: following work, knowledge,
— work over distance.
Each of the subsystems is a participant of a common learning space and plays a defined
role. The participants of the common emergent system are [10]: big corporations taking care
of educating their own staff, individual small and medium companies offering educational
services connected to different topics, specialized companies producing on demand components of a learning system (e.g. administrational databases, knowledge repositories, LMS)
traditional educational organizations, that partially use elements of distance learning, virtual
universities.
A result of emergence is the creation of European Higher Education Area. In fig.1 it is
placed at the macro level. In European Higher Education Area each student can freely shape
his own education path on the basis of courses and didactic materials available in the European education system.

4. Distance learning management systems perspective
On the basis of the management structure of the open system of distance learning developed in [6,10] we will consider different ways of increasing emergence in a computer system of distance learning. The analized structure consists of four embedded management
cycles, and each cycle has its decident performing the management action [10]. Tab. 1
shows actions that need to be performed during each management cycle in order to increase
(or at least maintain) an appropriate level of emergence.
Table 1. Distance learning management systems analysis in the emergence context
Cycle name

Organization life cycle

Profile life cycle
Teaching/learning life
cycle

Student’s life cycle

Cycle description
The organization life cycle is a subsystem of education organization
strategic management which aims at
maintaining a high position of organization’s graduates on the job
market.
The profile life cycle is a subsystem
of managing the adaptation of competence to the student’s profile.
The teaching/learning life cycle is a
subsystem providing an intelligent
and network space of the learning/teaching system.
The student’s life cycle is a subsystem that allows following and monitoring administrative correctness of
the learning process, and evaluating
the competence-gaining process
with given knowledge model and
teaching/learning system.

Increasing emergence methods
- membership of distance learning
organization
- open system architecture

- competency catalog
- client-server architecture
- interoperability increasing

- knowledge model development
- XML family open standards using
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5. Conclusion
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Controlling emergence is difficult, due to non-linear dependencies between subsystems
of the main system. The phenomenon of emergence additionally requires meeting many
demands, the most important of which is introducing a common interface [7]. Fortunately,
the development of computer distance learning systems proceeds in the direction that ensures increasing the level of emergence in the future.
One of the results of emergence is creation of the European Higher Education Area. As a
target, the common education system should cover the entire world, according to the concept of Open and Distance Learning implemented by UNESCO [14]. This will allow, on
one hand, to create the education market, and on the other hand, to ensure the possibility of
knowledge flow at an entirely new level.
The phenomenon of emergence is desired in complex systems. An equally important
characteristic of complex systems is synergy. In systems based on distance learning the issue of synergy is connected to the increase of educational potential expressed in i.a. greater
access to knowledge repositories or didactic materials (e.g. on the basis of the Open Distance Resources standard).
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Optymalizacja parametrów metod redukcji bazujących
na dekompozycji SVD dla celów redukcji liniowych
modeli obiektów sterowania typu MIMO
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Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
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Abstract:
The paper presents issues connected with the reduction of complex linear models of MIMO
type control objects. Basic reduction methods based on a system balance (SVD methods), and
especially the methods introducing the frequency tapering functions, have been presented.
Based on the model of a one-phase zone of evaporating tubes the BP-1150 boiler, the influence of the parameters of the reduction methods on the approximation error of the reduced
model obtained has been discussed. Optimization of the reduction parameters using evolutionary algorithms has been suggested. The usefulness of multi- and single-point evolutionary
algorithms for the reduction of complex models based on the example of the power boiler subsystems has been investigated.
Keywords:
reduced models, evolutionary algorithms

1. Wprowadzenie
Od wielu lat w praktyce inżynierskiej mamy do czynienia ze wzrostem złożoności modeli matematycznych obiektów sterowania. Wysoka złożoność modelu pociąga za sobą długie czasy symulacji komputerowej, znaczne zapotrzebowanie mocy obliczeniowej procesorów oraz problemy numeryczne. Z tego względu dużego znaczenia praktycznego nabiera
umiejętność odpowiedniej redukcji złożoności modelu.
Ogólnie zadanie redukcji modelu liniowego można przedstawić następująco: na podstawie stabilnego (lub niestabilnego) modelu rzędu , przedstawionego w przestrzeni stanu (1),
należy wyznaczyć model zredukowany rzędu (2), gdzie < taki, aby określona norma
błędu ‖ ( ) − ( )‖ przyjmowała wartość minimalną.
( )=
( )=
( )=
( )=

( )+
( )+
( )+
( )+

( )
( )
( )
( )

(1)
(2)

gdzie: ∈ ℝ × ,
∈ℝ × , ∈ℝ × ,
∈ℝ × , ∈ℝ × ,
∈ℝ × , ∈ℝ × ,
×
∈ℝ
, , – liczba wejść/wyjść modelu matematycznego.
Redukcja modelu jest związana z jego uproszczeniem, w wyniku którego zmniejsza się
liczebność zmiennych stanu. Nie jest ona operacją jednoznaczną, dlatego też istnieje cały
szereg technik pozwalających na przeprowadzenie redukcji modelu złożonego [2, 3, 7, 12].
Metody Informatyki Stosowanej, nr 3/2010 (24), s. 197-220
Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, Komisja Informatyki

ISSN 1898-5297
http://pan.wi.zut.edu.pl

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

198

Marek Rydel, Włodzimierz Stanisławski

Prace nad zaawansowanymi metodami redukcji modeli trwają od końca lat 60. ubiegłego stulecia. W latach 80. nastąpił znaczny wzrost zainteresowania tą dziedziną wskutek prac
Moore’a nad redukcją wykorzystującą teorię zrównoważonej realizacji modelu. Umożliwia
ona w prosty sposób wydzielenie części dominującej modelu oraz jego redukcję poprzez
„obcięcie” macierzy opisujących dynamikę modelu w przestrzeni stanów (metoda BTA –
ang. Balanced Truncation Approximation) [2, 14, 15].
Uogólnieniem metody BTA są metody wprowadzające funkcje wagowe, tj.: FW (ang.
Frequency Weighted) [2, 3, 6, 17, 22], FD (ang. Frequency Domain) [1-3, 8, 17] oraz
TLBT (ang. Time Limited Balanced Truncation) [2, 8, 10, 11]. Przy odpowiednim dobraniu
funkcji wagowych metody te umożliwiają znaczne zmniejszenie błędów aproksymacji dla
zadanego przedziału częstotliwości. Jest to szczególnie istotne dla celów redukcji złożonych
modeli obiektów sterowania, gdyż charakteryzują się one określonym zakresem adekwatności (dla modeli liniowych określa się ją poprzez podanie maksymalnej częstotliwości), dla
której model poprawnie aproksymuje charakterystyki częstotliwościowe obiektu. Dla częstotliwości większych od zakresu adekwatności błąd aproksymacji może znacznie wzrosnąć, nie wpływając negatywnie na ocenę przydatności modelu dla celów sterowania. Celem redukcji modeli obiektów sterowania jest zatem wyznaczenie modelu zredukowanego
o jak najniższym rzędzie, który będzie się charakteryzował określonym błędem aproksymacji dla zadanego zakresu adekwatności.

2. Miary błędu aproksymacji modeli zredukowanych
Ocena zredukowanych modeli matematycznych obiektów sterowania, uzyskanych z zastosowaniem różnych technik redukcji, wymaga wprowadzenia odpowiednich miar błędu
aproksymacji. Ze względu na ograniczony zakres adekwatności modelu zredukowanego,
miary te powinny określać wartość błędu aproksymacji wyłącznie dla ograniczonego przedziału częstotliwości [17, 18]. Metody redukcji, bazujące na dekompozycji SVD, umożliwiają ‘a priori’ oszacowanie normy ℋ∞ błędu aproksymacji modelu zredukowanego, który
jest mniejszy niż podwojona suma wartości Hankela modów, które zostają odrzucone:
‖ (

)−

(

)‖ℋ = max
∈ℜ

( (

)−

(

)) ≤ 2

(3)

gdzie: k – rząd modelu zredukowanego, – wartości szczególne Hankela,
- największa wartość szczególna macierzy różnicy transmitancji modelu pierwotnego i zredukowanego dla danej częstotliwości .
Z literatury znane są również oszacowania normy ℋ∞ błędów aproksymacji dla metod
wprowadzających wagi częstotliwościowe (FW [22], FD [11], TLBT [10]). Nie istnieją
jednak żadne zależności analityczne, które umożliwiałaby oszacowanie wartości błędu
aproksymacji dla określonego zakresu częstotliwości, np.: zakresu adekwatności modelu.
Ponadto modele MIMO mogą charakteryzować się znacznymi różnicami wartości modułów transmitancji dla poszczególnych torów oraz wartości mogą one podlegać znacznej
zmienności w funkcji częstotliwości. Z tego względu zastosowanie normy ℋ∞ błędu aproksymacji nie zawsze pozwala poprawnie ocenić jakość aproksymacji modelu zredukowanego
[17, 18]. Z tego względu, dla celów oceny jakości aproksymacji modeli zredukowanych
obiektów sterowania typu MIMO, wprowadzono m.in. miarę średniokwadratowego
względnego błędu aproksymacji dla zakresu adekwatności modelu [17, 18]:
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)

(4)

gdzie: G( , ) – transmitancja pomiędzy wejściem x a wyjściem y modelu, – liczba punktów aproksymacji w dziedzinie częstotliwości, p, m – liczba wejść/wyjść modelu.

3. Algorytmy redukcji bazujące na dekompozycji SVD
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3.1. Algorytm redukcji metodą Frequency Weighted
Podstawą metody BT jak również FW jest wyznaczenie części dominującej modelu na
podstawie jego realizacji zrównoważonej. Model można nazwać zrównoważonym, jeśli jego
gramiany sterowalności i obserwowalności są identyczne oraz równe macierzy diagonalnej (zawierającej na diagonali wartości szczególne Hankela). Zrównoważenie układu
wymaga wyznaczenia odpowiedniego przekształcenia → , spełniającego następujące
równanie [2, 3]:
′
= =
= ( ′)
= diag( ⋯ )
(5)
Metoda FW umożliwia dodatkowo wprowadzenie transmitancji filtrów wagowych na
wejściu
(macierze stanu ,
, ,
) i wyjściu modelu pierwotnego
(macierze
stanu , , , ), które modyfikują opis modelu w przestrzeni stanu (rysunek 1).

Rysunek 1. Model zmodyfikowany poprzez wprowadzenie częstotliwościowych filtrów wagowych

Gramian sterowalności
obliczany jest wówczas na podstawie transmitancji modelu
z uwzględnieniem wagi wejściowej (
), natomiast obserwowalności
z uwzględnieniem wagi wyjściowej (
):
(6)

(7)
+
′

+

′

′

=−
=−

′

(8)
(9)

W wyniku wprowadzenia wag częstotliwościowych gramiany sterowalności i obserwowalności modelu zmodyfikowanego funkcjami wagowymi mają wymiar większy niż model
pierwotny, ponieważ uwzględniają dynamikę wprowadzonych filtrów wagowych. W algorytmie zaproponowanym przez Enssa [6], za gramiany sterowalności i obserwowalności
przyjęto podmacierze gramianów modelu zmodyfikowanego funkcjami wagami [6, 22]:
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, gdzie:
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∈ℝ

×

(10)

=

, gdzie:

=

′

,

∈ℝ

×

(11)

Przyporządkowanie takie daje w większości aplikacji poprawne wyniki. Metoda ta gwarantuje zachowanie stabilności układu redukowanego jedynie w przypadku zastosowania
tylko jednej wagi częstotliwościowej (ang. one-side weighting). Druga z wag częstotliwościowych musi być filtrem wszechprzepustowym [6, 22].
Podstawowym zadaniem algorytmów redukcji opartych na dekompozycji SVD jest wyznaczenie przekształcenia nieosobliwego → , które zrównoważy model pierwotny.
Przekształcenie to nie jest jednoznaczne i w literaturze opisanych jest wiele różnych algorytmów wyznaczania macierzy transformacji (o wymiarach × ) oraz jej odwrotności
[2, 14-17]. Dla modeli o znacznej liczbie zmiennych stanu, macierz transformacji często ma właściwości zbliżone do macierzy osobliwej, co powoduje duże błędy numeryczne
podczas wyznaczania jej odwrotności. Dlatego też większość odpornych numerycznie algorytmów bazuje na jednoczesnym wyznaczeniu macierzy prostokątnych i o wymiarach
odpowiednio × oraz × , które umożliwiają jednoczesne zrównoważenie oraz wydzielenie części dominującej modelu pierwotnego:
∗

=

∗

= diag(

⋯

(12)

)

Istnieje szereg algorytmów wyznaczania macierzy transformacji, do najważniejszych
można zaliczyć algorytm SR (ang. square-root) [2, 16, 27] oraz jego modyfikację BFSR
(ang. balanced-free square root) [2, 16, 17, 21].
Na podstawie wyznaczonych macierzy transformacji model zredukowany można uzyskać według następujących zależności:
=

,

=

,

=

,

=

(13)

3.2. Algorytm redukcji metodą FD oraz TLBT
Metody redukcji modeli tj. BTA czy FW bazują na gramianach sterowalności i obserwowalności obliczanych w dziedzinie czasu. Równanie Parsevala, wiążące dziedzinę czasu
oraz częstotliwości, umożliwia przedstawienie gramianów w dziedzinie częstotliwości:
=

1
2

=

1
2

∗

∗ ∗

∗

(14)

(15)

− ) .
gdzie: = (
− ) , ∗ = (−
Metoda FD [1-3, 8, 11, 173] (ang. Frequency Domain) wprowadza pojęcia gramianów
sterowalności i obserwowalności dla określonego przedziału częstotliwości [ , ]. Przedział częstotliwości, dla którego liczone są gramiany, można przedstawić jako funkcję wagową równą 1 dla przedziału częstotliwości [ , ] oraz 0 poza tym przedziałem. Z tego
względu metodę FD można rozpatrywać jako szczególny przypadek metody FW, w której
zastosowane zostały idealne filtry pasmowo-przepustowe [11].
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Gramiany sterowalności i obserwowalności dla przedziału częstotliwości [
przyjmują następującą postać:
[

,
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Identycznie, jak dla gramianów w dziedzinie czasu, podstawę numerycznego wyznaczenia stanowi rozwiązanie macierzowego równania Lapunowa [11]:
[
∗

gdzie:

[

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

(
=

,

)=

1
2

]

=
∗ ∗

=

(
+

]

,
[

,

)−
,

[

+

]

[

(

∗

]

,

]

,

),

(

∗

ln (

2

+

[

,
∗

)=

+ )(−

=

[

,

]

(18)

=

[

,

]

(19)

]

=
+

(
∗ ∗

)−

(

),

,

+ )

Algorytm redukcji metodą FD jest analogiczny do metody FW, z tą różnicą że w miejsce gramianów modelu pierwotnego, podstawiane są gramiany obliczone dla zadanego
przedziału częstotliwości.
Metodą komplementarną do FD jest TLBR [2, 3, 8, 10, 11] (ang. Time-Limited Balanced Reduction), która wprowadza gramiany dla zadanego przedziału czasu [ , ]. Wprowadzenie granic całkowania można traktować jako funkcję wagi równą 1 dla przedziału
czasu [ , ] oraz równą 0 poza tym przedziałem. Gramiany time-limited sterowalności
i obserwowalności dla zadanego przedziału czasu [ , ] są definiowane następującymi
zależnościami:
∗

=

∗

=

∗

(20)

(21)

∗

gdzie: > ≥ 0.
Identycznie jak w przypadku gramianów dla określonego przedziału częstotliwości,
gramiany sterowalności i obserwowalności dla założonego przedziału czasu wyznaczane są
na podstawie równania Lapunowa [10, 11]:
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4. Wpływ parametrów redukcji na błąd aproksymacji zredukowanego
modelu strefy dogrzewu rur ekranowych parownika
Metody redukcji tj.: FW, FD czy TLBR, umożliwiają znaczną zmianę właściwości modelu zredukowanego poprzez dobór parametrów redukcji:
— dla metody FD jest to określony przedział częstotliwości [ , ], dla którego obliczane
są częstotliwościowe gramiany sterowalności [ , ] i (lub) obserwowalności [ , ]
— dla metody TLBR jest to określony przedział czasu [ , ], dla którego obliczane są
gramiany sterowalności i (lub) obserwowalności,
— dla metody FW transmitancja filtrów wagowych dołączonych do wejść i (lub) wyjść
modelu pierwotnego.
Dla modeli SISO wyznaczenie optymalnej transmitancji filtru jest zazwyczaj proste.
Znacznie trudniejszym zadaniem jest wyznaczenie charakterystyk częstotliwościowych wielu filtrów dla modeli MIMO, gdyż poprawa aproksymacji jednego z torów zazwyczaj powoduje pogorszenie aproksymacji dla innych torów modelu. Metoda FW daje dużą swobodę w projektowaniu transmitancji częstotliwościowych funkcji wagowych. Jedynymi warunkiem jest identyczna liczba wyjść funkcji wagowej
oraz wejść modelu pierwotnego
(analogicznie liczba wejść funkcji
musi być równa liczbie wyjść modelu) [6].
Dla modeli obiektów sterowania, których przedział adekwatności określony jest przez
częstotliwość maksymalną, najbardziej naturalnym wydaje się dobór funkcji wagowych
w postaci filtrów dolnoprzepustowych dołączonych na wszystkich wejściach i (lub) wyjściach modelu. Typowe charakterystyki filtrów (np. Butterwortha czy Bessela) można opisać za pomocą dwóch parametrów: częstotliwości granicznej
oraz rzędu filtru . Dodatkową zaletą wyboru takiego opisu charakterystyk częstotliwościowych funkcji wagowych jest możliwość zastosowania identycznych algorytmów optymalizacji jak dla pozostałych metod redukcji.
Przykładem złożonego modelu matematycznego obiektu sterowania jest parownik kotła
energetycznego [17, 19, 20]. Dla celów określenia wpływu parametrów metod redukcji zastosowano uproszczony model strefy dogrzewu rur ekranowych parownika. Model ten
otrzymano w wyniku dyskretyzacji, a następnie linearyzacji zestawu nieliniowych równań
różniczkowych cząstkowych o stałych współczynnikach, którymi opisano strefę dogrzewu
parownika kotła energetycznego [19]. Uzyskany model zawiera 4 wejścia, 3 wyjścia, 300
zmiennych stanu.
W celu optymalizacji właściwości modelu zredukowanego konieczne jest wyznaczenie
od 2 (dla metody FD, TLBT oraz FW przy założeniu, że wszystkie filtry wagowe będą posiadać identyczne parametry
oraz
), poprzez 6 lub 8 (przy zastosowaniu filtrów wagowych wyłącznie na wejściu lub wyjściu modelu - metody one-side weighting FW) do aż
14 parametrów (w przypadku zastosowania filtrów wagowych jednocześnie na wejściu
i wyjściu modelu - metody two-side weighting FW). Na rys. 2 przedstawiono model strefy
dogrzewu z dołączonymi funkcjami wagowymi metodą FW.
Na rysunku 3 przedstawiono zależność średniokwadratowego błędu aproksymacji (6)
modelu strefy dogrzewu rur ekranowych parownika w funkcji parametrów wyjściowego
filtru wagowego (w postaci dolnoprzepustowych filtrów Butterwortha o identycznych parametrach rzędu filtru
oraz częstotliwości granicznej ) dla metody FW oraz w funkcji
częstotliwości [ , ], dla metody FD .
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Ryssunek 3. Średdniokwadratoowy względnny błąd aproksymacji moodelu strefy ddogrzewu rurr ekranowyych parownikka BP-1150 w funkcji parrametrów filttru wagoweggo
dla meetody FW, w funkcji
[ , ] dla meetody FD
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ów aproksym
macji oraz parametry optymalnych filtrów waggowych dla jakich zostały one uzy
yskane.
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Tabela 1. Błąd aproksymacji modelu zredukowanego (rząd modelu =15)

Buterworth Wi

Bessel Wi
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Czebyszew Wi

0.1212
nf=2
ωf =0,363
0.1227
nf=2
ωf =0,331
0.1193
nf=2
ωf =0,380

Buterworth Wo

Bessel Wo

Czebyszew Wo

0.08856
nf=6
ωf =0,501
0.09343
nf=8
ωf =0,575
0.08574
nf=4
ωf =0,479

Buterworth Wi Wo

Bessel Wi Wo

Czebyszew Wi Wo

0.1845
nf=16
ωf=4,17
0.1983
nf=9
ωf=5,25
0.1839
nf=8
ωf=4,17

Przedstawione wyniki wskazują, że typ filtru ma minimalny wpływ na uzyskany błąd
aproksymacji. Pomimo, że charakterystyki błędu aproksymacji dla poszczególnych typów
filtrów różnią się nieznacznie, to może zmienić się położenie ekstremum.
Duży wpływ na wartość błędu aproksymacji może mieć natomiast sposób umieszczenia
filtrów wagowych (wejściowe lub wyjściowe). Wynikiem jednoczesnego zastosowania obu
wag częstotliwościowych w algorytmie Ennsa może być utrata stabilności modelu zredukowanego. Zastosowanie algorytmu Wanga umożliwia zachowanie stabilności modelu zredukowanego [22], jednak znaczna część uzyskanych wyników redukcji podsystemów parownika uległa znacznemu pogorszeniu [17]. Jak można zaobserwować, dla modelu zredukowanego rzędu =15 zastosowanie obu wag częstotliwościowych nie skutkuje zmniejszeniem błędów aproksymacji (na skutek odrzucenia 2/3 wyników redukcji, ze względu na
niestabilność uzyskanych modeli zredukowanych).
Przedstawione wyniki nie mogą być oczywiście rozciągnięte na ogólne przypadki redukcji modeli MIMO, zwłaszcza że wyznaczono je przy założeniu jednakowych wartości
rzędu filtru
oraz częstotliwości granicznej
. Ogólny problem wyznaczenia optymalnych parametrów filtrów wagowych dla modeli obiektów sterowania wymaga wyznaczania
najlepszych rozwiązań dla różnych sposobów dołączania filtrów i następnie wybór tego,
które charakteryzuje się najmniejszą wartością błędu.

5. Algorytmy doboru parametrów redukcji
Poważnym problemem praktycznym jest wybór algorytmu optymalizacji parametrów
dla metod redukcji. Najprostszą, ale jednocześnie najbardziej złożoną obliczeniowo metodą,
jest przeszukanie zakresu fizycznie możliwych do realizacji rozwiązań. Wiąże się to z wykonaniem ogromnej liczby operacji redukcji. Jednocześnie metoda ta nie gwarantuje odnalezienia minimum globalnego w przypadku, gdy wybrany został zbyt duży krok z jakim
przeszukiwana jest dziedzina rozwiązań.
Algorytmy ewolucyjne (AE) są jedną z metod rozwiązania zadania optymalizacji globalnej. Nie można ich jednak traktować jako algorytmów optymalizacji w ich ścisłym znaczeniu. Realizują one proces adaptacji, co oznacza że głównym celem jest znalezienie rozwiązania lepszego od dotychczas uzyskanego [9]. Nie można zagwarantować, że wynikiem
tego procesu będzie znalezienie najlepszego rozwiązania. Wraz ze zwiększaniem liczby
iteracji algorytmu prawdopodobieństwo wyznaczenia wartości ekstremum globalnego wzrasta i asymptotycznie dąży do jedności.
Algorytmy ewolucyjne powstały w wyniku inspiracji genetyką i ewolucją, co spowodowało powstanie szczególnej terminologii, która łączy język biologii oraz informatyki. AE
jest wykorzystywany do przeszukania przestrzeni alternatywnych rozwiązań. Każde z rozwiązań nazywane jest osobnikiem. Algorytm przetwarza zatem populację osobników.
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Osobnik jest wyposażony w informację stanowiącą jego genotyp (jest to zbiór cech,
np.: częstotliwość graniczna filtru, rząd filtru dolnoprzepustowego itd.). Każda z tych cech
nazywana jest chromosomem. Punkt w przestrzeni rozwiązań problemu (zestaw konkretnych cech) nazywany jest fenotypem. Co najmniej jeden z chromosomów zawiera kod
określający fenotyp. Pozostałe mogą natomiast zawierać informacje istotne dla algorytmu
(np.: zasięg mutacji każdego z chromosomów).
AE działa w środowisku, które definiowane jest na podstawie postawionego problemu
optymalizacji. Środowisko można opisać za pomocą funkcji przystosowania (ang. fitness),
która zawsze jest maksymalizowana w trakcie działania algorytmu. Każdemu z osobników
przyporządkowywana jest wartość liczbowa, która określa jakość reprezentowanego przez
niego rozwiązania. Wartość ta jest nazwana przystosowaniem osobnika.
Działanie algorytmu ewolucyjnego sprowadza się do wykonywania następujących po
sobie operacji: reprodukcji, operacji genetycznych, oceny i sukcesji [4, 9]. Cykl ewolucji
może skończyć się wówczas, gdy przystosowanie osiągnie odpowiednio dużą wartość lub
stan populacji bazowej świadczy o stagnacji algorytmu.
W wyniku przeprowadzanych operacji możemy rozróżnić następujące populacje:
— populację bazową PT, która poddawana jest reprodukcji w wyniku której otrzymuje się
populację tymczasową,
— populację tymczasowa TT, która w wyniku operacji genetycznych przekształcana jest w
populację potomną,
— populacja potomna OT, która poprzez operację sukcesji staje się nową populacją bazową.

5.1. Algorytm wzrostu ( + ,

+ )

Podstawą strategii ewolucyjnych jest algorytm nazwany strategią 1 + 1. Schemat strategii można przedstawić następująco:
Pojedynczy chromosom bazowy
podlega mutacji w każdej kolejnej generacji algorytmu. Każdy gen chromosomu potomnego
jest generowany poprzez dodanie losowej
wartości o rozkładzie normalnym:
=

+

( , )

(24)

gdzie: wartość określa zasięg mutacji.
Otrzymany chromosom potomny
podlega ocenie i wyznaczana jest dla niego wartość
funkcji przystosowania. Podczas sukcesji porównywane są wartości przystosowania obu
chromosomów i nowym chromosomem bazowym
zostaje lepiej przystosowany.
W początkowej fazie działania algorytmu pożądane są duże perturbacje przetwarzanego
chromosomu, gdyż umożliwia to zlokalizowanie obszaru przyciągania ekstremum globalnego. Przyjęcie zbyt małej wartości zasięgu mutacji powoduje wyłącznie lokalne działanie
algorytmu. W końcowej fazie działania algorytmu należy zmniejszyć zasięg mutacji, aby
umożliwić zbieżność do ekstremum funkcji. Przyjęcie zbyt małej wartości powoduje jednak małą szybkość zbieżności.
Konieczne jest więc wprowadzenie mechanizmu adaptacji zasięgu mutacji. Najprostszą
metodą jest ustalanie zasięgu mutacji według określonego scenariusza (zasięg mutacji modyfikowany jest na podstawie liczby iteracji algorytmu). Istnieje również algorytm samoczynnej adaptacji zasięgu nazwany regułą 1/5 sukcesów [4]. W wyniku jej działania zasięg
mutacji zmienia się po określonej liczbie iteracji algorytmu według następującej zależności:
=

(25)
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Jeżeli przez i oraz j oznaczone zostaną liczba mutacji zakończonych sukcesem (po których nastąpiło zwiększenie wartości przystosowania osobnika) oraz ogólna liczby wykonanych mutacji, to wartość współczynnika przyjmuje następujące wartości:
;

= 0,82 dla <

= 1 dla =

;

=

,

dla >

(26)

Wartości te zostały dobrane eksperymentalnie dla wielowymiarowych funkcji testowych [4].
Strategia 1+1 przejawia niewielką odporność na minimum lokalne, dlatego też powstały
modyfikacje schematu generujące więcej osobników potomnych (strategia 1 + ) oraz metody wielopunktowe, przetwarzające jednoczesne wielu punktów bazowych.
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5.2. Strategia ewolucyjna

+

oraz ,

Strategia + wprowadza adaptację zasięgu mutacji oraz operator krzyżowania. Osobnik w tej strategii posiada pary chromosomów. Pierwszy z nich określa wartość zmiennej
niezależnej, drugi natomiast zawiera wartość standardowego odchylenia wykorzystywanego
podczas mutacji ( ).
W strategiach ewolucyjnych operator krzyżowania polega na uśrednianiu lub wymianie
( )
( )
i
)
wartości pomiędzy parą chromosomów, zawierających zmienne niezależne (
( )
( )
oraz standardowe odchylenia mutacji (
i
). W pracy zdecydowano się zastosować
schemat, w którym geny chromosomów
i podlegają uśrednianiu ze współczynnikiem
wylosowanym z rozkładu jednostajnego:
=

( , )

( )

=

( )

+ (1 − )

( )

( )

=

( )

+ (1 − )

( )

( )

=

( )

+ (1 − )

( )

( )

=

( )

+ (1 − )

( )

(27)

Adaptacyjny algorytm modyfikacji zasięgu mutacji opiera swoje działanie na mechanizmie selekcji, zakładając, że lepiej przystosowane osobniki będą się charakteryzować również odpowiednio dostosowanym zasięgiem mutacji. Założenie to nie zawsze działa w sposób zgodny z oczekiwaniami. Dla strategii + pojawiają się problemy, gdy w populacji
znajdzie się osobnik o wyraźnie większej wartości funkcji przystosowania oraz zdecydowanie nieodpowiednich wartościach odchyleń standardowych. Osobnik taki nie zostanie usunięty z populacji do momentu, gdy nie zostanie znalezionych osobników o większej wartości funkcji przystosowania. Do tego czasu osobnik ten ma wpływ na kolejne pokolenia,
a więc jego wartości odchyleń standardowych są powielane i utrwalanie w populacji. Wytwarza to niepożądane dodatnie sprzężenie zwrotne. Strategia ewolucyjna , tworzy nową
populację bazową wyłącznie na podstawie osobników potomnych. Osobniki rodzicielskie
ulegają zapomnieniu, co poprawia odporność na ekstrema lokalne. Zastosowanie niewielkiej
ilościowo elity (wybranej z dotychczasowej populacji bazowej) powoduje jednak lepszą
zbieżność algorytmu [4, 9].
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6. Zastosowanie algorytmów ewolucyjnch dla celów doboru parametrów
redukcji
Zastosowanie AE dla celów wyznaczenia optymalnych parametrów redukcji przedstawiono na przykładzie modelu strefy dogrzewu rur ekranowych parownika oraz metody FW
(rysunek 2) z zastosowaniem filtrów wagowych w postaci filtrów dolnoprzepustowych Butterwortha dołączonych na wyjściu modelu (filtry wejściowe miały charakterystykę wszechprzepustową).
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6.1. Projektowanie algorytmu ewolucyjnego dla celów doboru parametrów
redukcji metodą FW
Algorytmy ewolucyjne charakteryzują się dużą uniwersalnością zastosowania, która
okupiona jest najczęściej niewielką efektywnością dla rozwiązania konkretnego problemu.
Uwzględnienie nawet bardzo ograniczonej wiedzy na temat rozwiązywanego problemu
podczas projektowania algorytmu ewolucyjnego (poprzez wprowadzenie odpowiedniego
kodowania lub sposobu generowania punktów startowych), umożliwia jednak znaczne
zwiększenie jego efektywności [4]. W celu zaprojektowania efektywnego AE dla celów
optymalizacji parametrów redukcji konieczny jest wybór:
— kodowania informacji o parametrach w chromosomie,
— przekształcenia funkcji celu w funkcję przystosowania osobników,
— kryterium zatrzymania algorytmu,
— oceny uzyskanych wyników,
6.1.1. Funkcja celu i przystosowania
Celem optymalizacji parametrów metod redukcji jest minimalizacja błędu aproksymacji
modelu zredukowanego. Algorytmy ewolucyjne dążą jednak do maksymalizowania funkcji
przystosowania, co powoduje konieczność odpowiedniego przekształcenia funkcji celu w
funkcje przystosowania, np. w następujący sposób [17]:
( )=

( )

(24)

gdzie: ( ) – przystosowanie osobnika, ( ) – błąd aproksymacji modelu zredukowanego
uzyskanego w wyniku zastosowania filtrów wagowych opisanych fenotypem osobnika,
– zmienna regulująca nacisk selektywny (musi być od większa od największej wartości
( ), aby funkcja przystosowania była dodatnia).
Zastosowanie takiej funkcji przekształcenia, zamiast najczęściej stosowanej funkcji w postaci: ( ) = − ( ), umożliwia znacznie lepsze sterowanie naciskiem selektywnym,
nawet w przypadku pojawienia się osobnika o znacznie odbiegającej wartości funkcji celu
(np. rozwiązania niestabilnego, dla którego przyjęto wartość funkcji celu równą ∞) [17].
6.1.2. Kodowanie informacji w chromosomach osobnika
Dla przedstawionego przykładu redukcji modelu strefy dogrzewu rur ekranowych parownika z zastosowaniem redukcji metodą FW z wyjściową funkcją wagową w postaci filtrów dolnoprzepustowych Butterwortha, genotyp każdego osobnika (tabela 2) zawiera
sześć chromosomów określających rzędy oraz częstotliwości graniczne filtrów ( oraz ω ).
Poza chromosomami zawierającymi kod określający fenotyp osobnika, możliwe jest również wprowadzenie takich, które zawierają informacje istotne dla algorytmu. W przedsta-
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wionym przykładzie wprowadzono sześć dodatkowych chromosomów przechowujących
zasięg mutacji chromosomów zawierających fenotyp osobnika.
Tabela 2. Genotyp osobnika
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Wartości chromosomów zostały zakodowane liczbami rzeczywistymi. Rzędy poszczególnych filtrów dolnoprzepustowych ( ) podczas obliczania funkcji celu są zaokrąglane do
najbliższej liczby całkowitej. Ze względów numerycznych maksymalny rząd filtru ograniczony został do wartości 25, a w przypadku jej przekroczenia chromosom zostaje „naprawiony” poprzez przyporządkowanie mu wartości brzegowej.
Rzędy filtrów dolnoprzepustowych zakodowano wartościami rzeczywistymi, pomimo
niewielkiej liczby możliwych do przyjęcia wartości. Nie zdecydowano się na kodowanie
binarne ze względu na obciążenie operatora binarnego krzyżowania (osobniki potomne
w przestrzeni fenotypu mogą być bardziej oddalone od siebie niż chromosomy rodzicielskie) oraz jednakowe prawdopodobieństwo mutacji wszystkich bitów chromosomu (makromutacja jest tak samo prawdopodobna jak mutacja o małym zasięgu). Zastosowanie
liczb rzeczywistych zwiększa również uniwersalność algorytmu, który w prosty sposób może być zaadoptowany dla innych metod redukcji.
6.1.3. Kryteria zatrzymania algorytmu ewolucyjnego
Jednym z poważnych problemów jest sformułowanie odpowiednich kryteriów zatrzymania algorytmu. Zwiększanie liczby iteracji algorytmu zwiększa prawdopodobieństwo
wyznaczenia wartości ekstremum globalnego, jednak jest to związane ze wzrostem nakładów obliczeniowych. Ogólnie kryteria zatrzymania można podzielić na dwie grupy [4]:
a) Polegające na monitorowaniu wartości funkcji przystosowania osobników.
Wyróżnić można następujące trzy podkryteria:
— maksymalnego kosztu (liczonego w iteracjach lub liczbie wykonanych operacji wyznaczenia wartości przystosowania osobników),
— zadowalającego poziomu funkcji przystosowania,
— minimalnej szybkości poprawy uzyskiwanych wyników.
b) Monitorujące zdolność algorytmu do eksploracji przestrzeni genotypów.
Wyróżnić można następujące podkryteria:
— oceny różnorodności populacji bazowej (mała różnorodność populacji powoduje lokalne działanie operatora krzyżowania),
— zasięgu operatora mutacji (mały zasięg mutacji powoduje, że jedynie makromutacje
mogą spowodować opuszczenie obszaru przyciągania lokalnego ekstremum).
Spośród przedstawionych kryteriów zatrzymania AE, zastosowano następujące:
— maksymalny koszt (określony przez maksymalną liczbę wykonanych operacji wyznaczenia przystosowania osobników – M),
— minimalna szybkość poprawy uzyskiwanych wyników (określona przez maksymalną
liczbę wykonanych operacji wyznaczenia przystosowania bez poprawy najlepszego uzyskanego wyniku – Mbp),
— minimalny zasięg operatora mutacji –
(wyłącznie dla strategii 1 + ).
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6.1.4. Ocena algorytmów ewolucyjnych
Ze względu na element losowości w algorytmach niedeterministycznych, ocena algorytmu wymaga wykonania wielu niezależnych uruchomień algorytmu, a następnie analizy
statystycznej uzyskanych wyników. Ocenie mogą podlegać następujące cechy:
— dokładność uzyskiwanych rozwiązań
Jakość uzyskiwanych rozwiązań można wyznaczyć, oceniając odległość od poszukiwanego minimum (| − |) lub przybliżenie wartości funkcji celu w poszukiwanym minimum
| ( ) − ( )|. Kryteria te są jednak mało praktyczne, gdy nie jest znana wartość ekstremum globalnego (miary te są przydatne przy ocenie algorytmów dla funkcji testowych).
Ocena dokładności dla praktycznych zadań (dla których nie jest znana wartość globalnego
ekstremum) może odbywać się wyłącznie na podstawie analizy statystycznej wyników.
— koszt symulacji
Koszt symulacji wiąże się z nakładem obliczeń potrzebnych od osiągnięcia rozwiązania.
Często jest utożsamiany z liczbą iteracji metody, jednak tak postawione kryterium nie
uwzględnia wpływu liczebności populacji potomnej. Gdy kryteria zatrzymania oraz koszt
algorytmu wyznaczane są na podstawie liczby iteracji, wówczas analiza wyników często
prowadzi do stwierdzenia, że zwiększanie liczebności populacji w prosty sposób prowadzi
do polepszenia właściwości algorytmu. Odbywa się to jednak z proporcjonalnym do liczebności populacji wzrostem nakładu kosztownych obliczeniowo operacji wyznaczenia funkcji
przystosowania. Oznacza to, że stosunek jakości uzyskanych wyników do czasu trwania
algorytmu często znacznie się pogarsza. Z tego względu, znacznie bardziej przydatne jest
określenie warunków zatrzymania oraz kosztu algorytmu za pomocą liczby wykonanych
operacji redukcji [17].
Ocenę algorytmów przeprowadzono na podstawie następujących cech określających dokładność oraz koszt uzyskania rozwiązania:
— najlepszy uzyskany wynik - średniokwadratowy względny błąd aproksymacji modelu
zredukowanego,
— liczba uzyskanych wyników charakteryzujących się błędem mniejszym od ustalonej
wartości (np. 0,06 oraz 0,1 dla zredukowanego modelu strefy dogrzewu rzędu =15),
— mediana, wartość średnia oraz odchylenie standardowe uzyskanych wyników,
— mediana, wartość średnia oraz odchylenie standardowe kosztu wyznaczenia rozwiązania
wyrażone w liczbie obliczonych funkcji przystosowania osobników.

6.2. Wyniki redukcji z zastosowaniem strategii ewolucyjnych
6.2.1. Strategia ewolucyjna ( + )
Porównanie poszczególnych wersji algorytmów ewolucyjnych wymaga precyzyjnego
ustalenie kryteriów zatrzymania algorytmu. Aby możliwe było prowadzenie efektywnych
poszukiwań ekstremum funkcji, konieczne jest określenie wpływu wartości kryteriów zatrzymania algorytmu na otrzymane wyniki redukcji. W tabeli 3 porównano wyniki redukcji
modelu strefy dogrzewu rur ekranowych parownika dla 100 niezależnych uruchomień strategii 1 + o różnych kryteriach zatrzymania algorytmu (pozostałe parametry, jak również
populacje startowe były identyczne dla wszystkich trzech algorytmów).
Jak można zauważyć, zwiększenie wartości kryteriów zatrzymania algorytmu umożliwia
poprawienie uzyskiwanych wyników. Zwiększenie kryterium maksymalnego kosztu z 500
do 2500 oraz maksymalnego kosztu bez poprawy wyniku z 50 do 250 spowodowało jednak
tylko nieznaczną poprawę wartości średniej uzyskanych wyników, pomimo ponad trzykrotnego zwiększeniu nakładów obliczeniowych. Oznacza to, że dla zadań o kosztownej funkcji
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celu (której wyznaczenie dla pojedynczego osobnika może trwać nawet kilkadziesiąt minut), bardzo ważne jest wyznaczenie odpowiednich kryteriów zatrzymania algorytmu.
W głównej mierze są one podyktowane maksymalnym możliwym do zaakceptowania czasem trwania algorytmu. W wielu wypadkach znacznie lepsze rezultaty można osiągnąć poprzez zastosowanie wielokrotnego uruchomienia AE o małej liczbie iteracji oraz różnymi
punktami startowymi niż jednokrotnego o dużej liczbie iteracji.
Tabela 3. Porównanie wyników redukcji dla różnych wartości kryteriów zatrzymania strategii 1 +
M=50
M=500,
M=2500,
Mbp=5
Mbp=50
Mbp=250
-3
Δ6 – najlepszy wynik [10 ]
55.63
53.72
53.72
Liczba Δ6 < 0,06
1
14
14
Liczba Δ6 < 0,1
7
19
20
-3
Δ6 – mediana [10 ]
0.4938
0.3049
0.2795
Δ6 – średnia [10-3]
1.079
0.7045
0.6228
Δ6 – odchylenie standardowe
1.527
1.218
1.181
Koszt symulacji – mediana
50
500
1685
Koszt symulacji - średnia
47.80
483.9
1593
Koszt symulacji - odchylenie standardowe
5.519
42.31
901.9
Parametry AE: 100 niezależnych uruchomień AE, = 5, modyfikacja zasięgu mutacji regułą 1/5
= 2, populacja startowa – rozkład jednosukcesów co 10 redukcji, startowy zasięg mutacji
stajny w zakresie n ∈ (0 − 20〉, ω ∈ 〈0 − 20〉.
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Kryteria zatrzymania AE

Jak już zostało przedstawione w punkcie 5, strategia ewolucyjna 1 + wykorzystuje
wyłącznie operację mutacji do przeszukiwania dziedziny rozwiązań. Wadą tego najprostszego z algorytmów ewolucyjnych jest jego wrażliwość na zmianę początkowego zasięgu
mutacji. Przyjęcie zbyt małej wartości zasięgu mutacji powoduje lokalne działanie algorytmu, a więc również małą odporność na ekstrema lokalne. Duże wartości początkowego zasięgu mutacji powodują, że algorytm w początkowej fazie przypomina algorytm błądzenia
przypadkowego. Stan taki poprawia odporność algorytmu na minima lokalne, jednak odnalezienie superosobnika w początkowej fazie algorytmu (gdy zasięg mutacji ma dużą wartość) może spowodować, że algorytm eksplorując znaczny obszar potencjalnych rozwiązań
może nie potrafić odnaleźć lepszego rozwiązania w następnych pokoleniach. Ostre kryterium zatrzymania algorytmu, na skutek braku poprawy uzyskiwanych wyników (Mbp), może
zakończyć działanie algorytmu jeszcze w fazie eksploracji. Konieczne jest zatem wprowadzenie dodatkowego kryterium sterującego pracą algorytmu - minimalnej liczby wygenerowanych osobników (Mmin), którego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu zakończeniu algorytmu (parametr Mmin=150 redukcji został zastosowany dla wszystkich testowanych
algorytmów ewolucyjnych).
W końcowej fazie działania algorytmu należy odpowiednio zmniejszać zasięg mutacji,
w celu umożliwienia szybkiej zbieżności do ekstremum. Mechanizm adaptacji zasięgu mutacji (reguła 1/5 sukcesów) statystycznie powoduje zmniejszanie się zasięgu mutacji wraz
z kolejnymi iteracjami. Możliwe jest więc zrezygnowanie z kryteriów określających maksymalną liczbę iteracji algorytmu na rzecz kryteriów monitorujących zdolność algorytmu do
eksploracji przestrzeni genotypów (
). Wartość minimalnego zasięgu mutacji powinna
gwarantować zakończenie fazy eksploracji i przejście do eksploatacji w lokalnym otoczeniu
znalezionego rozwiązania. Precyzyjne określenie tej wartości wymaga określenia obszarów
przyciągania poszczególnych ekstremów lokalnych. W praktyce jest to niedostępne dla zadań innych niż testowe. Wybranie zbyt dużej wartości powoduje zakończenie algorytmu
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w fazie eksploracji, co negatywnie wpływa na uzyskane wyniki. Zbyt mała wartość minimalnego zasięgu mutacji powoduje znaczne wydłużenie działania algorytmu poprzez pojawienie się długotrwałego i mało efektywnego etapu eksploatacji.
W tabeli 4 zestawiono wyniki przedstawiające wpływ wartości początkowego zakresu
mutacji na wyniki redukcji metodą FW. Zastosowano dwa kryteria zatrzymania algorytmu:
— określone wyłącznie przez minimalny zasięg mutacji (
=0,01),
— bazujące na kryteriach maksymalnego kosztu (M=500, Mbp=50) i minimalnego zasięgu
=0,01).
mutacji (
Tabela 4. Porównanie wyników redukcji dla różnych kryteriów zatrzymania algorytmu i różnego
początkowego zasięgu mutacji dla strategii 1 +
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Kryteria zatrzymania AE

=0,1
M, Mbp,

=0,5
M, Mbp,

=5,0
M, Mbp,

Δ6 – najlepszy wynik [10-3]
53.75
53.84
53.73
53.77
53.71
53.63
Liczba Δ6 < 0,06
2
2
4
5
26
28
Liczba Δ6 < 0,1
3
3
7
9
44
42
-3
Δ6 – mediana [10 ]
682.6
908.3
543.3
902.9
117.2
119.3
Δ6 – średnia [10-3]
3.061
3.094
1.581
1.890
0.2748
0.2982
Δ6 – odchylenie standardowe
8.282
7.795
2.747
2.739
0.3349
0.3578
Koszt symulacji – mediana
635
500
455
470
420
420
Koszt symulacji – średnia
947.1
428.8
874
415.8
869.5
429
Koszt symulacji – odchylenie
977.7
107.9
997.2
97.97
1317
50.28
standardowe
Parametry AE: 100 niezależnych uruchomień AE, M=500, Mbp=50, Mmin=150 redukcji, = 5,
modyfikacja zasięgu mutacji regułą 1/5 sukcesów co 10 redukcji, minimalny zasięg mutacji:
= 0,01 oraz
= 0,01, populacja startowa – rozkład jednostajny w zakresie
n ∈ (0 − 20〉, ω ∈ 〈0 − 20〉.

Na podstawie analizy otrzymanych wyników, można potwierdzić zwiększanie się odporności algorytmu wraz ze zwiększaniem początkowego zakresu mutacji. Wprowadzenie
trzech warunków zatrzymania algorytmu (M, Mbp oraz
), powoduje tylko nieznaczne
pogorszenie uzyskanych wyników, w porównaniu z przyjęciem wyłącznie kryterium minimalnego zasięgu mutacji. Jednocześnie dwukrotnie ograniczyło średni koszt algorytmu.
Spowodowane jest to tym, że znaczna część niezależnych uruchomień algorytmu kończy
swoje działanie ze względu na przekroczenie kryterium minimalnego zasięgu mutacji. Odsetek ten rośnie wraz ze wzrostem początkowego zasięgu mutacji (tabela 5). Taką tendencję
oraz niewielkie pogorszenie uzyskanych wyników przy znacznej redukcji kosztu algorytmu
można wyjaśnić następująco:
proces przeszukiwania ma charakter lokalny. Na skutek
— Dla małej wartości
szybkiego odnajdywania coraz lepszych rozwiązań reguła 1/5 sukcesów zwiększa zakres
mutacji. Aby proces przeszukiwania mógł się zakończyć ze względu na minimalny zasięg
mutacji, musi być on ponownie zmniejszony regułą 1/5 sukcesów. Więcej niż połowa przebiegów algorytmu kończy się zatem przekroczeniem maksymalnego kosztu. Zasięg mutacji
rzadko jednak osiąga poziom konieczny do przejścia z fazy eksploatacji do eksploracji, co
powoduje że nie następuje wyraźna poprawa uzyskanych wyników, gdy proces nie jest
przerwany ze względu na przekroczenie kosztu maksymalnego.
algorytm rozpoczyna poszukiwania od fazy eksploracji
— Dla dużych wartości
i w miarę upływu kolejnych pokoleń odnajduje obiecujące obszary. Większość przebiegów
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algorytmu znajduje rozwiązania w zakresie przyciągania ekstremum globalnego (lub jednego z bliskich globalnemu). Zastosowanie wyłącznie kryterium zatrzymania w postaci małej
wartości minimalnego zasięgu mutacji powoduje, że na skutek częstego, ale niewielkiego
poprawiania wyników redukcji, algorytm przez wiele pokoleń może utrzymywać wartość
mutacji powyżej kryterium zatrzymania. Przedłuża to jednak fazę eksploatacji, a więc może
przyczynić się tylko do stosunkowo niewielkiego polepszenia uzyskanych wyników redukcji.
Tabela 5. Sposób zakończenia strategii 1 +
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M, Mbp

=0,1
56%
44%

=0,2
55%
45%

=0,35
50%
50%

przy zastosowaniu 3 kryteriów zatrzymania
=0,5
44%
56%

=1
52%
48%

=2
42%
58%

=3,5
35%
65%

=5
23%
77%

W twierdzeniu o zbieżności algorytmu ewolucyjnego nie przyjmuje się żadnych założeń
dotyczących sposobu doboru początkowej populacji bazowej. Chromosomy należące do
startowej populacji bazowej są zazwyczaj losowane z jednakowym prawdopodobieństwem
z określonego przedziału wartości. Odpowiedni dobór przedziału lub nierównomierny posiew (w przypadku, gdy można wskazać miejsca bardziej prawdopodobnego występowania
dobrych rozwiązań) może mieć jednak znaczenie ze względu na szybkość dochodzenia algorytmu do zadowalających rozwiązań [4]. Dla algorytmów o kosztownej funkcji celu (ze
względu na czas trwania obliczeń konieczne jest wprowadzenie ostrych kryteriów zatrzymania algorytmu) sposób inicjacji startowej populacji staje się bardzo ważny.
W tabeli 6 przedstawiono wyniki redukcji dla 3 różnych populacji startowych uzyskanych w wyniku posiewu równomiernego na przedziałach: 0–50 [rad/s], 0–20 [rad/s] oraz
0–2 [rad/s] dla chromosomów określających częstotliwości graniczne filtrów wagowych
∈ 〈0 − 20〉.
(zakres rzędów filtrów wybrany był z przedziału
Zakresy dobrano tak, aby możliwe było porównanie wyników dla trzech przypadków:
— wartości chromosomów startowych losowane są z przedziału znacznie szerszego od zakresu adekwatności modelu (przedział szerszy niż prawdopodobny zakres występowania
dobrych rozwiązań),
— wartości chromosomów startowych z przedziału równego zakresowi adekwatności modelu (w przypadku braku wiedzy na temat położenia prawdopodobnych obszarów występowania zadowalających rozwiązań jest to najbardziej właściwy zakres posiewu populacji startowej),
— wartości chromosomów startowych losowane na przedziale prawdopodobnych obszarów
występowania zadawalających rozwiązań (na podstawie analizy występowania ekstremów przeprowadzonej w punkcie 4).
Wybór zbyt dużego zakresu populacji bazowej (znacznie większego niż zakres adekwatności modelu) powodował znaczne pogorszenie wartości średniej oraz mediany uzyskanych wyników redukcji. Ogromna większość odnalezionych rozwiązań znacznie różniła
się od ekstremum globalnego. Wartość mediany błędu aproksymacji dla dużego początkowego zakresu mutacji była kilkudziesięciokrotnie większa niż najlepszy uzyskany wynik.
Zbyt szeroki zakres startowej populacji powodował znaczne ograniczenie przydatności algorytmu ewolucyjnego.
Wybranie wartości początkowych chromosomów z zakresu adekwatności (0-20 rad/s)
spowodowało znaczną poprawę uzyskiwanych wyników. Można zauważyć, że zwiększanie
początkowego zasięgu mutacji, powoduje zwiększanie odporności algorytmu i mediana
uzyskiwanych wyników zmniejsza się. Oznacza to, że im bardziej globalny charakter przeszukiwania w początkowym stadium, tym więcej uzyskanych jest zadowalających wyników
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redukcji (maksymalnie 28% przebiegów algorytmu kończyło się znalezieniem rozwiązania
charakteryzującego się średniokwadratowym błędem aproksymacji mniejszym od 0,06).
Zawężenie wartości startowych chromosomów (określających częstotliwość graniczną
filtrów dolnoprzepustowych) do wartości z przedziału 0–2 [rad/s], umożliwiło odnalezienie
najlepszego rozwiązania oraz znaczne zmniejszenie mediany uzyskiwanych wyników.
Znaczna większość przebiegów algorytmu kończyła się również znalezieniem zadowalającego rozwiązania (błąd mniejszy niż 0,1). W porównaniu do poprzednich zakresów punktów startowych zmniejszył się również średni koszt obliczeń. Oznacza to, że nawet ograniczona i przybliżona znajomość prawdopodobnych obszarów występowania zadowalających
wyników umożliwia znaczne zwiększenie efektywności algorytmu.
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Tabela 6. Porównanie wyników redukcji dla różnych zakresów populacji startowych oraz różnego
początkowego zasięgu mutacji dla strategii 1 +
=0,1
=0,5
=5,0
populacja startowa
0-2
0-20
0-50
0-2
0-20
0-50
0-2
0-20
0-50
:
Δ6 – najlepszy
49.14
53.84
53.67
48.87
53.77
89.66
53.28
53.63
53.78
wynik [10-3]
Liczba Δ6 < 0,06
6
2
1
29
5
0
69
28
1
Liczba Δ6 < 0,1
70
3
1
89
9
1
85
42
3
Δ6 – mediana [10-3] 75.99
908.3
992.4
67.84
902.9
972.1
54.63
119.3
938.8
Δ6 – średnia [10-3]
626.4
3094
4936
190.5
1890
3395
74.95
298.2
788.1
Δ6 – odchylenie
1.911
7.795
16.36 0.8106 2.739
9.683
47.34
357.8
321.8
standardowe
Koszt symulacji –
170
500
410
230
470
345
258
420
400
mediana
Koszt symulacji –
180.5
428.8
364.4
228.9
415.8
352.9
279.7
429.0
383.4
średnia
Koszt symulacji –
34.14
107.9
146.5
57.19
97.97
132.9
96.09
50.28
98.32
odchylenie st.
Parametry AE: 100 niezależnych uruchomień AE, M=500, Mbp=50, Mmin=150 redukcji, = 5, modyfikacja
zasięgu mutacji regułą 1/5 sukcesów co 10 redukcji, minimalny zasięg mutacji:
= 0,01 oraz
=
0,01.

6.2.2. Strategia ewolucyjna ( + ) z sukcesją elitarną
Strategie + oraz , są najczęściej wykorzystywanymi schematami strategii ewolucyjnych. Możliwości optymalizacji globalnej w strategiach + oraz , wynikają zarówno z losowego przeszukiwania wykorzystującego genetyczne operatory krzyżowania oraz
mutacji, jak również z utrzymywania różnorodności populacji. Gdy populacja bazowa zawiera podobne do siebie chromosomy, wówczas przeszukiwanie ma charakter lokalny. Duże zróżnicowanie chromosomów (najczęściej występuje w początkowej fazie działania algorytmu) prowadzi do przeszukiwań globalnych [4, 13].
Zbieżność asymptotyczną algorytmu ewolucyjnego można dowieść dla dowolnej niezerowej populacji. Istnieją jednak wyraźne różnice zdań dotyczące doboru liczebności populacji bazowych. W literaturze można znaleźć zalecenia wyboru od bardzo małych populacji
(nawet jednego osobnika) [13] do liczonej w tysiącach osobników (głównie w programowaniu genetycznym). Większość autorów zaleca jednak stosunkowo dużą liczebność populacji
potomnych i bazowych (np.: 100 osobników na pokolenie). Przyjęcie tak licznej populacji
3
dla algorytmu z kosztowną funkcją celu (redukcja modelu o złożoności większej niż 10
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zmiennych stanu), przy ostrych ograniczeniach wartości kryteriów zatrzymania algorytmu
(tabela 3) nie jest jednak w praktyce możliwe do zrealizowania. Konieczne jest wybranie
mniejszych populacji, która nie przekroczą kilkunastu osobników.
Odporność algorytmu na minima lokalne jest wynikiem złożenia dwóch zjawisk: zdolności opuszczenia obszaru przyciągania maksimum lokalnego oraz prawdopodobieństwa
wygenerowania osobnika populacji startowej, który znajduje się w obszarze przyciągania
maksimum globalnego. Wraz ze wzrostem liczebności populacji bazowej zmniejsza się
zdolność opuszczenia obszaru przyciągania maksimum lokalnego (tym silniej, im większy
jest nacisk selektywny). Jest to skutek dużej konkurencji w populacji, która powoduje, że
mało prawdopodobne jest wygenerowanie rozwiązania z obszaru przyciągania innego ekstremum, które jest w stanie konkurować z aktualnie najlepszymi wyznaczonymi rozwiązaniami. Jednocześnie jednak większa populacja startowa zwiększa prawdopodobieństwo wygenerowania osobników z obszaru przyciągania ekstremum globalnego oraz (przy stosunkowo małym nacisku selektywnym w początkowej fazie przeszukiwania) możliwość przeszukiwania globalnego w wyniku krzyżowania osobników należących do obszarów przyciągania różnych ekstremów [4, 5].
Dla algorytmu ewolucyjnego z ostrymi ograniczeniami kryteriów zatrzymania algorytmu (niewielką liczbą pokoleń) należy spodziewać się, że na odporność algorytmu będzie
miała znacznie większy wpływ liczebności populacji startowej, niż zdolność opuszczania
obszaru przyciągania lokalnego maksimum. W tabeli 7 zestawiono wyniki wyznaczenia
parametrów redukcji z zastosowaniem strategii ewolucyjnych (z sukcesją trywialną , ,
z wprowadzoną elitą o liczebności jednego osobnika ( , e1) oraz strategii + ) o różnej
liczebności populacji bazowej i potomnej.
Tabela 7. Porównanie wyników redukcji dla różnej liczebności populacji bazowej oraz potomnej
= 2, = 2
= 4, = 4
populacja startowa
, e1
, e1
,
+
,
+
:
Δ6 – najlepszy
66.16
53.60
53.63
59.64
53.59
53.62
wynik [10-3]
Liczba Δ6 < 0,06
0
5
6
1
12
7
Liczba Δ6 < 0,1
3
16
12
7
23
16
Δ6 – mediana [10-3] 0.5939 0.2358 0.2680 0.4169 0.2473 0.2626
Δ6 – średnia [10-3]
1.110 0.5280 0.6323 0.6233 0.4013 0.3653
Δ6 – odchylenie
1.860 0.8455 1.045 0.6679 0.5350 0.3782
standardowe
Koszt symulacji –
152
198
218
152
210
224
mediana
Koszt symulacji 159.1
276.3
297.8
164.9
258.8
295.4
średnia
Koszt symulacji 20.69
139.9
149.5
32.70
113.3
145.0
odchylenie st.
Parametry AE: 100 niezależnych uruchomień AE, M=500, Mbp=50, Mmin=150
– rozkład jednostajny w zakresie n ∈ (0 − 20〉, ω ∈ 〈0 − 20〉

= 16,

= 16

,

, e1

+

53.97

53.82

53.89

6
17
0.2387
0.2471

14
36
0.1543
0.1947

14
33
0.1608
0.1808

0.1552

0.1536

0.1135

176

224

224

197.0

241.1

241.1

52.68

82.32

86.51

redukcji, populacja startowa

Na podstawie uzyskanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:
— Wyniki symulacji jednoznacznie wskazują na znacznie stabilniejszą pracę algorytmu
ewolucyjnego z sukcesją elitarną niż sukcesją trywialną. Zwiększenie elity może jednak
powodować wzrost tendencji do osiadania algorytmu na lokalnych maksimach funkcji przystosowania.
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— Wraz ze wzrostem liczebności populacji bazowej rośnie odporność algorytmu.
Oznacza to, że dla niewielkiej liczby pokoleń (dla przeprowadzonych badań średnia liczba
pokoleń wynosiła od kilkunastu do około 100 pokoleń) podstawowego znaczenia nabiera
wybór licznej i zróżnicowanej populacji startowej. Zwiększa to prawdopodobieństwo wygenerowania punktów z obszaru przyciągania ekstremum globalnego. Zróżnicowana populacja umożliwia natomiast krzyżowanie o dużym zasięgu.
— Wartość mediany błędu aproksymacji uzyskana za pomocą algorytmu wielopunktowego o licznej populacji jest porównywalna do otrzymanej metodami jednopunktowymi
o dużym początkowym zasięgu mutacji. Liczba uzyskanych wyników redukcji o zadowalającym poziomie (średniokwadratowy błąd aproksymacji mniejszy od 0,06) jest jednak ponad 2-krotnie większa dla strategii 1 + . Oznacza to znacznie bardziej efektywną fazę eksploatacji algorytmów jednopunktowych.
Sposób inicjacji populacji startowej jest równie ważnym problemem dla algorytmów
wielopunktowych jak dla strategii 1 + . W tabeli 8 przedstawiono wyniki redukcji uzyskane dla populacji startowej chromosomów określających częstotliwości graniczne filtrów
wagowych losowanej równomiernie na przedziale
∈ (0 − 2〉 (zakres rzędów filtrów wybrany był z przedziału
∈ 〈0 − 20〉).
Porównując wyniki przedstawione w tabelach tabeli 7 oraz 8 można zauważyć, że losowanie wartości genów startowych na przedziale prawdopodobnych obszarów występowania
zadowalających rozwiązań, umożliwia zazwyczaj poprawienie wartości średniej oraz mediany błędu aproksymacji. Pomimo zmniejszenia mediany wyniku, liczba przebiegów algorytmu zakończonych odnalezieniem rozwiązania o błędzie aproksymacji mniejszym od 0,06
jest porównywalna, a często nawet mniejsza. Oznacza to, że zmniejszenie różnorodności
populacji startowej ograniczyło zakres przeszukiwanej przestrzeni rozwiązań. Zwiększenie
właściwości eksploracyjnych algorytmu wymaga zatem zwiększenia zróżnicowania populacji startowej np. przez nierównomierny posiew – gęstszy w obszarach prawdopodobnego
występowania dobrych rozwiązań i rzadszy poza nimi.
Tabela 8. Porównanie wyników redukcji dla różnej liczebności populacji bazowej oraz potomnej
= 2, = 2
= 4, = 4
populacja startowa
, e1
, e1
,
+
,
+
:
Δ6 – najlepszy
57.59
53.54
53.67
56.05
54.10
53.32
wynik [10-3]
Liczba Δ6 < 0,06
1
8
10
1
10
15
Liczba Δ6 < 0,1
4
14
17
6
19
24
Δ6 – mediana [10-3] 0.3466 0.2729 0.2692 0.3645 0.2303 0.2302
Δ6 – średnia [10-3] 0.6552 0.6190 0.4703 0.5532 0.2782 0.3086
Δ6 – odchylenie
1.253 0.9818 0.6058 0.6260 0.2424 0.2902
standardowe
Koszt symulacji –
152
187
197
152
208
204
mediana
Koszt symulacji 161.4
250.1
249.5
172.2
250.8
239.6
średnia
Koszt symulacji 23.83
131.2
120.4
54.44
106.2
99.90
odchylenie st.
Parametry AE: 100 niezależnych uruchomień AE, M=500, Mbp=50, Mmin=150
– rozkład jednostajny w zakresie n ∈ (0 − 20〉, ω ∈ 〈0 − 2〉

= 16,

= 16

,

, e1

+

54.35

55.69

54.35

5
16
0.2010
0.2320

10
36
0.1509
0.2105

14
33
0.1384
0.1878

0.1449

0.1888

0.1482

176

208

216

197.0

229.4

236.8

55.22

72.17

84.94

redukcji, populacja startowa
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6.3. Hybrydowy algorytm ewolucyjny o zmiennej liczebności populacji
Porównując strategie ewolucyjne [17] zastosowane w celu wyznaczenia optymalnych
parametrów filtrów wagowych dla redukcji metodą FW, można zauważyć małą odporność
algorytmów jednopunktowych na początkową wartość zasięgu mutacji. Związane jest to
z wyborem wyłącznie jednego punktu startowego. Jeżeli punkt ten wylosowany zostanie
w dużej odległości od zadowalających rozwiązań, konieczny jest duży zasięg mutacji, który
umożliwi zbliżenie się do obszaru przyciągania ekstremum. Adaptacja zasięgu mutacji regułą 1/5 sukcesów (lub sterowanie wg scenariusza) umożliwia natomiast dobrą eksploatację
w obszarze przyciągania znalezionego ekstremum. Zastosowanie samoczynnej adaptacji
zasięgu mutacji w strategiach wielopunktowych nie umożliwia tak dobrej eksploatacji obszaru przyciągania ekstremum. Zasięg mutacji dla poszczególnych osobników wyznaczony
jest za pomocą operacji genetycznych. Oznacza to założenie, że dobrze przystosowane
osobniki będą także charakteryzować się odpowiednim zasięgiem mutacji. Założenie takie
nie zawsze jest spełnione.
Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów można stwierdzić przewagę strategii
wielopunktowych w początkowej fazie algorytmu, gdy operacja krzyżowania ma zasięg
globalny. Podczas eksploatacji rola krzyżowania jest już drugorzędna. Cała populacja znajduje się wówczas w niewielkiej odległości od siebie i główną rolę odgrywa mutacja osobników. W takiej sytuacji sterowanie zasięgiem mutacji umożliwia szybszą zbieżność do ekstremum funkcji.
W celu zwiększenia efektywności przeszukiwania dziedziny rozwiązań konieczne jest
połączenie zalet obu strategii [17]. Algorytm powinien charakteryzować się zmienną liczebnością populacji. W początkowej fazie procesu populacja bazowa powinna być liczna, gdyż
głównym operatorem genetycznym jest operacja krzyżowania o dużym zasięgu. Z każdym
kolejnym pokoleniem algorytmu następuje skupianie się początkowo rozproszonej populacji. Algorytmy rozpraszania populacji nie do końca mogą przeciwdziałać takiemu procesowi
[17]. Operator krzyżowania traci więc na znaczeniu i w celu zwiększenia efektywności obliczeń należy ograniczyć liczebność populacji. Na skutek przekroczenia kryteriów zatrzymania algorytmu wielopunktowego, lub w wyniku zmniejszenia populacji bazowej poniżej
dwóch osobników, uruchomiony zostaje algorytm jednopunktowy. Algorytm ten jest znacznie mniej wrażliwy na zbyt mały początkowy zasięg mutacji, gdyż osobnik startowy nie
jest już losowany, lecz jest wynikiem działania algorytmu wielopunktowego. Dokładną wartość ekstremum można wyznaczyć poprzez zastosowanie dowolnego algorytmu optymalizacji lokalnej. Dla niewielkiej liczby zmiennych niezależnych dobre rezultaty można uzyskać stosując metodę sympleku, np. Nelder-Mead simplex (rysunek 4).

Rysunek 4. Hybrydowy algorytm ewolucyjny o zmiennej populacji
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Wyniki przeprowadzonych eksperymentów przedstawiono w tabeli 9. Jak można zauważyć, zastosowanie algorytmu o zmiennej populacji umożliwiło uzyskanie bardzo korzystnego stosunku mediany rozwiązań do kosztu obliczeń. Zawężenie wartości startowych
chromosomów określających częstotliwość graniczną filtrów dolnoprzepustowych do wartości z przedziału 0 − 2 rad/s (obszar prawdopodobnego występowania zadowalających
rozwiązań) spowodowało, że wszystkie przebiegi algorytmu ewolucyjnego zakończyły się
uzyskaniem modelu zredukowanego charakteryzującego się błędem aproksymacji mniejszym niż 0,1 (80% wszystkich modeli posiada błąd aproksymacji mniejszy niż 0,06).
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Tabela 9. Porównanie wyników redukcji dla różnych zakresów populacji startowych oraz różnego
początkowego zasięgu mutacji (strategia 1 + ) dla algorytmu o zmiennej populacji
=0,1
0-20
53.70
25
40
155.3
167.0
114.3
398
390.3

=0,5
0-20
53.76
24
37
143.1
158.3
96.42
354
375.3

populacja startowa :
0-2
0-2
0-2
Δ6 – najlepszy wynik [10-3]
53.67
53.61
53.38
Liczba Δ6 < 0,06
82
82
92
Liczba Δ6 < 0,1
100
100
100
Δ6 – mediana [10-3]
54.08
54.20
54.28
Δ6 – średnia [10-3]
56.99
57.03
55.71
Δ6 – odchylenie standardowe
6.008
6.045
4.219
Koszt symulacji – mediana
294
323
339
Koszt symulacji – średnia
294.5
321.4
348.6
Koszt symulacji – odchylenie
60.19
96.05
46.96
91.39
79.38
standardowe
Parametry AE: 100 niezależnych uruchomień AE, M=500, Mbp=50, Mmin=150 redukcji,
modyfikacja zasięgu mutacji regułą 1/5 sukcesów co 10 redukcji, minimalny zasięg mutacji:
oraz
n ∈ (0 − 20〉.

= 0,01,

populacja

startowa

–

rozkład

jednostajny

w

=5,0
0-20
53.60
37
51
99.54
124.6
77.71
341
368.7
92.88
= 0,01
zakresie

6.4. Porównanie wyników redukcji uzyskanych różnymi metodami optymalizacji
W celu oceny zaproponowanego algorytmu ewolucyjnego o zmiennej populacji porównano wyniki z uzyskiwanymi za pomocą algorytmów przeszukiwania bezpośredniego, które
są dostępne m.in. w przyborniku Genetic Algorithm and Direct Search pakietu MATLAB.
Algorytm przeszukiwania bezpośredniego w każdym kroku wyznacza rozwiązania wokół
bieżącego punktu (zbiór tych punktów nazywany jest komórką). Komórkę tworzy się poprzez sumowanie bieżącego punktu z wzorcem pomnożonym przez skalarny współczynnik
(rozmiar komórki).
W tabeli 10 porównano wyniki redukcji modelu strefy dogrzewu rur ekranowych parownika dla 25 niezależnych uruchomień algorytmu ewolucyjnego o zmiennej populacji,
metod bezpośredniego przeszukiwania (dla dwóch wzorców zawierających 2 oraz + 1
wektorów kierunków przeszukiwania, gdzie:
– jest liczbą zmiennych niezależnych),
a także metodą pełzającego sympleksu Neldera-Meada. Kryteria zatrzymania algorytmów
zostały dobrane tak, aby koszt symulacji był identyczny dla wszystkich metod optymalizacji.
Wyniki przedstawiono na przykładzie modelu strefy dogrzewu rur ekranowych parownika dla którego dokonano znacznie gęstszej dyskretyzacji i linearyzacji modelu klasy
[17, 20] (nieliniowe równania różniczkowe cząstkowe o stałych współczynnikach)
i uzyskano model zawierający 2500 zmiennych stanu, który charakteryzuje się zakresem
adekwatności ωmax<20 [rad/s]).
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Jak można zauważyć, zastosowanie algorytmu o zmiennej populacji umożliwiło uzyskanie najniższej wartości mediany uzyskanych rozwiązań dla identycznego kosztu obliczeń.
Nieodpowiednie dobranie współczynnika skalarnego dla metod przeszukiwania bezpośredniego (np.:
= 0,1) znacznie pogorszyło uzyskiwane wyniki. Algorytm ewolucyjny
o zmiennej populacji jest natomiast praktycznie niewrażliwy na zmianę początkowej wartości mutacji, gdyż osobnik startowy nie jest losowany, lecz jest wynikiem działania algorytmu wielopunktowego.
Tabela 10. Porównanie wyników redukcji dla różnych algorytmów optymalizacji
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AE o zmiennej
Populacji

Algorytm bezpośredniego przeszukiwania
– wzorzec zawierający 2N wektorów

Algorytm bezpośredniego przeszukiwania
– wzorzec zawierający N+1 wektorów

Metoda
sympleksu
NelderaMeada

parametr
=1
=0.1
=1
=0.1
=1
=0.1
algorytmu:
Δ6 – najlepszy
34.28
35.15
33.87
73.92
34.37
73.92
56.37
wynik [10-3]
Liczba Δ6 < 0,05
15
13
5
0
6
0
0
Liczba Δ6 < 0,1
19
19
9
2
9
2
4
Δ6 mediana [10-3]
48.28
49.68
227.2
518.8
181.2
518.8
348.9
Parametry: 25 niezależnych uruchomień,
AE: M=500, Mbp=50, Mmin=150 redukcji, modyfikacja zasięgu mutacji regułą 1/5 sukcesów co 10 redukcji,
minimalny zasięg mutacji:
= 0,01 oraz
= 0,01, populacja startowa – rozkład jednostajny w
zakresie n ∈ (0 − 20〉, ω ∈ 〈0 − 20〉
- skalarny współczynnik podlegający zmianom, maksyAlgorytm bezpośredniego przeszukiwania:
malna liczba wyznaczenia funkcji przystosowania M=400 (równa średniemu kosztowi AE).

7. Wnioski
Dla celów sterowania systemami niezbędna jest znajomość ich modeli matematycznych,
które mogą być tworzone poprzez modelowanie zjawisk zachodzących w obiekcie oraz na
podstawie identyfikacji. Złożoność tworzonych modeli stale rośnie, co w znacznym stopniu
utrudnia bezpośrednie wykorzystanie metod i środków programowych analizy obiektów
oraz syntezy algorytmów sterowania.
Model rur ekranowych parownika kotła BP-1150 (uzyskany na podstawie dyskretyzacji
i opisu poszczególnych elementów skończonych) jest opisany zestawem równań różniczkowych stanowiących bilans masy, energii oraz pędu wody i mieszaniny parowo-wodnej, a
także równaniem przewodnictwa cieplnego wzdłuż promienia ścianki rury oraz płetwy łączącej. W celu zapewnienia adekwatności modelu o parametrach skupionych do 20 [rad/s]
niezbędne jest zastosowanie znacznej liczby elementów skończonych, a także zastosowanie
wysokiego rzędu modelu ścianki rury. W wyniku tego model rur ekranowych parownika
charakteryzuje się znaczną złożonością i jego podsystemy zawierają znaczną liczbę zmiennych stanu. W wyniku tak dużej złożoności, podstawowym staje się problem wyboru odpowiednich metod redukcji tak, aby przy maksymalnym zachowaniu właściwości dynamicznych ograniczyć złożoność modelu.
Ze względu na znaczną złożoność modeli matematycznych ogromne znaczenie ma redukcja modeli, która zapewnia wymagany zakres adekwatności oraz dokładność aproksymacji właściwości obiektu. Wiele z opracowanych metod umożliwia znaczne ograniczenie
błędów aproksymacji dla zadanego przedziału częstotliwości poprzez wybór odpowiednich
wartości parametrów redukcji. Parametry redukcji można określić na podstawie charaktery-
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styk amplitudowych modelu matematycznego oraz jego zakresu adekwatności. Nie jest to
zadanie proste, gdyż modele mogą charakteryzować się znacznymi różnicami wartości modułów transmitancji dla poszczególnych torów oraz znaczną zmiennością modułu transmitancji w zakresie adekwatności modelu.
Występowanie wielu minimów lokalnych na charakterystykach błędu aproksymacji
w funkcji parametrów poszczególnych metod redukcji oznacza, że algorytmy bazujące lokalnych właściwościach funkcji są mało przydatne do wyznaczenia minimum błędu aproksymacji w funkcji parametrów redukcji. Ze względu na uniwersalność oraz łatwość praktycznego zastosowania w celu doboru parametrów redukcji zastosowano algorytmy ewolucyjne.
Podczas rozwiązywania praktycznych zadań optymalizacji powstaje problemem dobrania algorytmu, który prowadziłby do rozwiązania zadania jak najmniejszym kosztem obliczeń. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów można stwierdzić przewagę strategii
wielopunktowych w początkowej fazie algorytmu, gdy operacja krzyżowania ma zasięg
globalny. Adaptacja zasięgu mutacji regułą 1/5 sukcesów (algorytmy jednopunktowe)
umożliwia natomiast lepszą eksploatację w obszarze przyciągania znalezionego ekstremum.
W celu zwiększenia efektywności przeszukiwania dziedziny rozwiązań konieczne jest połączenie zalet obu strategii. Zaproponowano więc algorytm charakteryzujący się zmienną liczebnością populacji, która umożliwiła uzyskanie najbardziej korzystnego stosunku jakości
wyznaczonych rozwiązań do kosztu obliczeń.
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Programowanie kontrolerów gier i aplikacji
w systemie Windows
Łukasz Stefanowicz, Grzegorz Łabiak
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Elektroniki
Abstract:
A paper in systematic way presents a technique of processing data from a joystick, or other
game controller. DirectX component as part of Windows operating system is a technology
which directly support communication between operating system and peripheral devices. The
paper concentrates particularly on joypad, joystic and steering wheel and demonstrates pieces of C language code programming their usage.
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1. Wstęp
Początkujący programista może zetknąć się z problemem skutecznej obsługi kontrolerów, umożliwiających sterowanie danym obiektem w sposób nie kolidujący z żadnymi innymi mechanizmami aplikacji. W szczególności wymaga się, by zdarzenie wygenerowane
przez dane urządzenie peryferyjne nie miało wpływu na ilość wyświetlanych klatek oraz nie
powodowało jakichkolwiek niezamierzonych działań aplikacji.
Pomocne okazuje się wykorzystanie biblioteki DirectX firmy Microsoft. Wśród użytecznych modułów biblioteka udostępnia moduł Direct Input, umożliwiający łatwą obsługę
urządzeń wejściowych, takich jak mysz, klawiatura, joystick, joypad, kierownica itp [3].
W artykule opisano przetestowaną, autorską metodę obsługi kontrolerów. Przedstawiono również historię rozwoju, oraz dokonano klasyfikacji kontrolerów oraz ich oceny.

2. Kontrolery gier i aplikacji
2.1. Definicja
Za kontroler gier uważa się każde urządzenie podłączone do komputera, które służy do
sterowania grami komputerowymi (PC) oraz wideo (konsole). Funkcjonalność typowych
urządzeń peryferyjnych, takich jak mysz czy klawiatura może być znacznie większa niż
powszechnie przyjęta i sprowadza się do szerszej obsługi systemu operacyjnego (są to podstawowe urządzenia wejściowe komputera PC).

2.2. Historia
Funkcje kontrolera gier ulegały licznym modyfikacjom na przełomie wielu lat. Bezpośredni wpływ na to miał rozwój konsol, którego początek sięga lat 70. XX wieku. Pierwszym prymitywnym kontrolerem była tarcza obsługująca konsolę Odyssey. Funkcjonalność
tarczy pozostawiała wiele do życzenia, wskutek czego wraz z Atari 2600 pojawiło się kolejMetody Informatyki Stosowanej, nr 3/2010 (24), s. 221-232
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ne urządzenie, mające drążek oraz przycisk. Początek lat 80. nie wprowadził nic nowego –
wprowadzane kontrolery były odświeżoną wersją poprzednich pomysłów. Przełom nastąpił
dopiero po czterech latach, kiedy firma Nintendo zaprezentowała konsolę NES oraz nowatorskie urządzenie umożliwiające kontrolę rozgrywki. W ten sposób powstał prekursor
przyszłego standardu. Przedstawiony prostokątny joypad zawierał przycisk czterofunkcyjny,
służący do wskazywania kierunku ruchu oraz dwa przyciski akcji, a także dwa przyciski
wyboru (start, select).
Pod koniec lat 80. konsola Sega Genesis ugruntowała wizję standardowego kontrolera
gier, zmieniając jedynie kształt z prostokąta na bumerang. Początek lat 90. to także era
rozwoju kontrolerów PC, które de facto były niczym innym jak kopią wersji konsolowych.
W kolejnych latach firma Sony wprowadziła PlayStation wraz ze zmodyfikowanymi
urządzeniami, wzbogaconymi o analogowe gałki, dające możliwość bardzo precyzyjnego
wyznaczania toru ruchu. Następnie firma Microsoft wprowadza system Windows oraz zaczyna się era gier w pełni trójwymiarowych. Kolejnym istotnym pomysłem jest konsola
Dreamcast firmy Sega, wprowadzająca nową wizję kontrolerów specjalizowanych, tzn.
przypisanych do danego typu gier (kierownica, pistolet, wędka itp.).
Druga połowa lat 90. przyniosła rozwój systemu Windows 95 oraz pełną obsługę standardu USB, co zaowocowało pojawieniem się wyspecjalizowanych urządzeń; poczynając
od joysticków i joypadów, a na kierownicach kończąc [6].

2.3. Podział kontrolerów
—
—

—
—

—
—

Istniejące kontrolery można podzielić na następujące typy:
Joypad – urządzenie, które ewoluowało wraz z rozwojem konsol do gier. Ma postać
prostokąta, zawierającego przycisk czterofunkcyjny, obsługiwany przez lewy kciuk oraz
przyciski akcji (najczęściej cztery) obsługiwane przez kciuk prawy.
Joystick – przestrzenna wersja joypada zawierająca drążek, w większości przypadków
pełniący rolę przycisku czterofunkcyjnego, oraz przyciski akcji. Można wyróżnić dwa
typy joysticków:
o analogowy – kąt obrotu wynosi 360 stopni,
o cyfrowy – kąt obrotu definiują cztery kierunki główne oraz cztery pośrednie.
Mysz i klawiatura – podstawowe urządzenia wejściowe umożliwiające obsługę systemu operacyjnego, pełniące także rolę kontrolerów gier i aplikacji.
Kierownica – kontroler wykorzystywany głównie w grach wyścigowych. Na cały zestaw składają się:
o koło kierownicy – mające najczęściej kąt obrotu od 200 do 900 stopni,
o pedały: gaz, hamulec,
o skrzynia biegów.
Trackball – potocznie zwany manipulatorem kulkowym, zawierający jedynie kulkę,
trzymany w jednej ręce.
Paddle – kontroler zawierający pokrętło oraz jeden lub więcej przycisków. Kąt obrotu
wynosił zazwyczaj 330 stopni. Obecnie tego typu kontrolery są niezwykle rzadko spotykane.
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3. DirectX, a programowanie kontrolerów
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3.1. Wstęp
Wraz z ukazaniem się systemu operacyjnego Windows 95 firmy Microsoft, udostępniona została pierwsza biblioteka DirectX w wersji 1.0 (rys. 1). Głównym celem wprowadzenia DirectX było dostarczenie programistom dostępu do multimediów. Wraz z biegiem
lat sam pakiet DirectX ewoluował w bibliotekę dostarczającą rozwiązań umożliwiających
obsługę grafiki 2D, 3D, dźwięku oraz urządzeń we-wy. Poszczególne komponenty realizują
określone zadania:
— Direct Graphics, w skład którego wchodzą:
o Direct Draw (2D) – obsługujący grafikę 2D,
o Direct 3D – obsługujący grafikę 3D.
— Direct Input – odpowiedzialny za obsługę kontrolerów gier i aplikacji.
— Direct Play – wykorzystywany we wszelakich grach sieciowych.
— Direct Sound – odpowiedzialny za odtwarzanie oraz nagrywanie dźwięku.
— Direct Show – odpowiedzialny za odtwarzanie plików audio oraz wideo.
— Direct Music – umożliwiający odtwarzanie plików muzycznych stworzonych w programie Direct Music Producer.
— Direct Setup – odpowiedzialny za instalację komponentów biblioteki, jak i sprawdzenie
ich aktualnych wersji.

Rysunek 1. Umiejscowienie komponentu DirectInput w warstwowym modelu systemu operacyjnego

3.2. DirectInput, a XInput
Wraz z wprowadzeniem DirectX w wersji 9, firma Microsoft dodała moduł XInput,
umożliwiający również obsługę kontrolerów gier. Miał on nie tyle zastąpić DirectInput, co
wspomóc w obsłudze wyspecjalizowanych kontrolerów nowej generacji. W rzeczywistości
jego funkcjonalność ograniczyła się tylko do pełnej obsługi kontrolera konsoli XBox i na
tym poprzestano. Sporymi ograniczeniami modułu są między innymi:
— obsługa czterech kontrolerów na raz,
— wsparcie czterech osi kontrolera, dziesięciu przycisków i dwóch dźwigni,
— niemożliwość obsługi klawiatury, myszy oraz w zasadzie innego kontrolera niż ten znany z konsoli Xbox.
W rzeczywistości wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność dostarczenia funkcjonalności obsługi standardowych kontrolerów gier i aplikacji wykorzystanie modułu XInput nie
pozwala na pełne oprogramowanie funkcji kontrolera [5]. Do obsługi w/w kontrolera XBox
nadal można posłużyć się Direct Input, jednak i ta opcja niesie za sobą pewne ograniczenia:
— lewa i prawa dźwignia działają jak zwykła oś, a nie jak niezależne osie analogowe,
— nie są dostępne wibracje,
— urządzenia słuchawkowe również nie są dostępne.
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4. Programowanie kontrolera typu joystick
4.1. Obiekt główny, urządzenia, funkcja zwrotna oraz struktura danych
Obsługa kontrolerów typu joystick (czyli joypad) i kierownica rozpoczyna się od deklaracji wskaźnika do obiektu głównego typu IDirectInput8 (rys. 2). Bez tego niemożliwa byłaby jakakolwiek interakcja z zainstalowanymi kontrolerami [4]. Deklaracja ta ma postać:
LPDIRECTINPUT8 g_lpDI;

// Wskaźnik do obiektu głównego

Krok następny polega na zadeklarowaniu wskaźnika do obiektu urządzenia (jedno
urządzenia) lub tablicy wskaźników (obsługa wielu urządzeń), w sposób następujący:
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LPDIRECTINPUTDEVICE8 g_lpDIJoystick[10];// Wsk. obiektów urządz.

Rysunek 2. Interfejs DirectInput COM

Wyliczaniem i inicjalizacją urządzeń zajmuje się funkcja zwrotna (patrz opis funkcji
EnumDevices, punkt 4.2.2), której zadaniem jest utworzenie obiektów wszystkich podłączonych kontrolerów. W przypadku podłączenia kilku urządzeń to właśnie ona ma rozstrzygać
problem dostępu do każdego z nich. Jej postać może być następująca:
BOOL CALLBACK EnumJoysticksCallback(const
DIDEVICEINSTANCE* pdidInstance, VOID* pContext)
{
HRESULT hr;
if(noJoys == 9)
noJoys -= 1;
hr = g_lpDI->CreateDevice(pdidInstance->
guidInstance, &g_lpDIJoystick[++noJoys], 0);
if(FAILED(hr))
return DIENUM_STOP;
else
return DIENUM_CONTINUE;
}
Listing 1. Funkcja zwrotna

Funkcja ta pobiera dwa argumenty, gdzie: pierwszy jest referencją do wykrytego urządzenia, natomiast drugi referencją do liczby 32-bitowej, najczęściej ustawiany na 0. Jak
można zauważyć, funkcja zwrotna w przypadku wykrycia urządzenia tworzy jego obiekt
o indeksie noJoys (zmienna globalna typu int) automatycznie inkrementowany. Prosty warunek kontroluje, by wartość indeksu nie przekroczyła dozwolonego zakresu. Jeśli inicjalizacja urządzenia zakończy się sukcesem, funkcja zwraca wartość umożliwiającą kontynuowanie wyszukiwania urządzenia, natomiast w przeciwnym wypadku (w systemie nie ma
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już kontrolerów do zainicjalizowania) zwracana jest wartość, która kończy wyszukiwanie.
Kiedy żaden kontroler nie zostanie odnaleziony, funkcja zwrotna kończy swoje działanie.
Przechowywanie stanu urządzenia można zrealizować na dwa sposoby:
— poprzez strukturę DIJOYSTATE,
— poprzez strukturę DIJOYSTATE2.
Odpowiednio DIJOYSTATE2 umożliwia obsługę większej ilości przycisków, dlatego
też sugerowane jest użycie właśnie tej wersji [2]. Przykładowa deklaracja jest następująca:
DIJOYSTATE2 js;
Wszelakie struktury zdefiniowane są w pliku nagłówkowym dinput.h, który jest składową DirectX SDK.

4.2. Inicjalizacja urządzeń
4.2.1. Utworzenie obiektu głównego
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Krokiem pierwszym jest inicjalizacja obiektu głównego za pomocą funkcji
DirectInput8Create w sposób następujący:
DirectInput8Create(GetModuleHandle(NULL),
DIRECTINPUT_VERSION, IID_IDirectInput8,
(void**)&g_lpDI, NULL);
Listing 2. Inicjalizacja obiektu głównego

Zwraca wartość typu HRESULT oraz przyjmuje pięć argumentów:
— pierwszy: uchwyt do programu,
— drugi: wersja DirectInput,
— trzeci: zwracany interfejs,
— czwarty: referencję do obiektu głównego,
— piąty: referencję do IUnknown, przeważnie NULL.
4.2.2. Utworzenie obiektów urządzeń
Następnie należy wyliczyć dostępne urządzenia za pomocą funkcji EnumDevices w
sposób następujący:
g_lpDI->EnumDevices(DI8DEVCLASS_GAMECTRL,
EnumJoysticksCallback, NULL,
DIEDFL_ATTACHEDONLY);
Listing 3. Wyliczanie urządzeń

Funkcja ta zwraca także wartość typu HRESULT oraz przyjmuje cztery argumenty:
— pierwszy: filtr urządzenia – w tym przypadku stała określająca kontrolery gier,
— drugi: funkcja zwrotna,
— trzeci: wartość 32-bitowa przekazywana do funkcji zwrotnej, w tym przypadku nieużywana,
— czwarty: zakres wyliczania, który może przyjmować następujące, predefiniowane wartości:
o DIEDFL_ALLDEVICES − wszystkie zainstalowane kontrolery,
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o DIEDFL_ATTACHEDONLY − aktualnie podłączone i zainstalowane kontrolery,
o DIEDFL_FORCEFEEDBACK − urządzenia wspierające force feedback, czyli
efekty specjalne (np. wibracje),
o DIEDFL_INCLUDEALIASES − obsługa kontrolerów łącznie z tymi, które są
aliasami do innych urządzeń,
o DIEDFL_INCLUDEHIDDEN − obsługa kontrolerów łącznie z urządzeniami
ukrytymi,
o DIEDFL_INCLUDEPHANTOMS − obsługa kontrolerów łącznie z urządzeniami typu Phantom.
Na tym etapie możliwe jest reagowanie na brak urządzeń. W tym celu wystarczy
sprawdzić, czy obiekty urządzeń są równe NULL.
4.2.3. Ustawienie trybów pracy
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Następnie należy ustawić format danych za pomocą funkcji SetDataFormat. Przyjmuje
ona jeden argument: referencję do struktury DIDATAFORMAT [2]. W przypadku joysticka
można użyć predefiniowanej zmiennej globalnej c_dfDIJoystick2, która dla uzyskiwania
danych wykorzystuje strukturę DIJOYSTATE2. Postać wywołania jest następująca:
if(FAILED(g_lpDIJoystick->
SetDataFormat(&c_dfDIJoystick2))){
//wszelakie reakcje na błąd
}
Listing 4. Ustawienie formatu danych

Oczywiście chcąc używać struktury DIJOYSTATE należy użyć predefiniowanej zmiennej c_dfDI_Joystick.
W dalszej kolejności wymagane jest ustawienie trybu współpracy urządzenia z aplikacją:
— DISCL_BACKGROUND − dostęp do urządzenia, nawet gdy program jest nieaktywny,
— DISCL_FOREGROUND − urządzenie jest aktywne, wtedy gdy aplikacja,
— DISCL_NOWINKEY − klawisz Windows nieaktywny,
— DISCL_NONEXCLUSIVE − wiele programów ma dostęp do urządzenia,
— DISCL_EXCLUSIVE − ekskluzywny dostęp do urządzenia (tylko 1 program).
Tryb współpracy z aplikacją ustawiany jest za pomocą funkcji SetCooperativeLevel,
przyjmującej dwa argumenty:
— pierwszy: uchwyt do okna
— drugi: kombinacja wyżej wymienionych flag
Wywołanie jest następujące:
if(FAILED(g_lpDIJoystick->
SetCooperativeLevel(NULL,
DISCL_EXCLUSIVE | DISCL_FOREGROUND))){
//wszelakie reakcje na błąd
}
Listing 5. Ustawienie formatu danych
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4.2.4. Pobieranie informacji o kontrolerze
Ostatnią czynnością podczas inicjalizacji jest pobranie informacji o kontrolerze. Służy
do tego GetCapabilities, która jako argument przyjmuje referencję do obiektu typu DIDEVCAPS [2].
Na potrzeby przykładu w pierwszej kolejności jest utworzony globalnie obiekt DIDEVCAPS. Wymagane jest wyczyszczenie jego zawartości za pomocą ZeroMemory, a następnie ustawienie wymaganego pola dwSize. Przykładowy sposób realizacji tego zadania:
DIDEVCAPS g_diDevCaps;
ZeroMemory(&g_diDevCaps, sizeof(g_diDevCaps));
g_diDevCaps.dwSize = sizeof(DIDEVCAPS);
if(FAILED(g_lpDIJoystick->GetCapabilities(&g_diDevCaps))){
//reakcja na błąd
}
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Listing 6. Pobieranie informacji o kontrolerze

Struktura DIDEVCAPS umożliwia pobranie szczegółowych informacji na temat inicjalizowanego kontrolera, a w szczególności:
— ilość dostępnych osi (dwAxes),
— ilość dostępnych przycisków (dwButtons),
— typ urządzenia (dwDevType),
— wersja firmware (dwFirmwareRevision),
— wersja hardware (dwHardwareRevision,)
— wersja sterownika (dwFFDriverRevision).
Przykład uzyskania informacji na temat ilości przycisków urządzenia:
unsigned long NoButtons = g_diDevCaps.dwButtons;
Listing 7. Pobranie liczby przycisków kontrolera

W tym przypadku zmiennej NoButtons przypisywana jest wartość pola dwButtons obiektu
g_diDevCaps struktury typu DIDEVCAPS.
Następnie możliwe jest pobranie informacji o obiekcie urządzenia. Struktura DIDEVICEINSTANCE przechowuje m.in. nazwę urządzenia, które zostało zainicjalizowane [2].
Przykład realizacji jest niemalże identyczny jak powyżej – zamiast GetCapabilities wywołać należy GetDeviceInfo.
Oprócz nazwy urządzenia DIDEVICEINSTANCE przechowuje także:
— typ urządzenia,
— unikalny id urządzenia nadany przez producenta,
— unikalny id obiektu urządzenia.

4.3. Pobieranie stanu urządzenia
Pobranie stanu urządzenia ogranicza się jedynie do wywołania funkcji GetDeviceState,
która przyjmuje dwa argumenty:
— pierwszy: wielkość struktury,
— drugi: referencja do struktury przechowującej stan urządzenia (DIJOYSTATE2).
Dobrym zwyczajem jest wywołanie funkcji Pool oraz Acquire, umożliwiających uzyskanie dostępu do urządzenia. Przykładowe wywołanie może być następujące:
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hr = g_lpDIJoystick->Pool();
if(FAILED(hr))
g_lpDIJoystick->Acquire();
g_lpDIJoystick->
GetDeviceState(sizeof(DIJOYSTATE2), &js);
Listing 8. Pobranie stanu urządzenia

4.4. Reagowanie na zdarzenia
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Treść zawarta w struktura DIJOYSTATE2 (pozyskana funkcją GetDeviceState) przechowuje informacje o stanie przycisków akcji (np. przycisku czterofunkcyjnego) i w prosty
sposób pozwala zareagować aplikacji adekwatnie do zaistniałego zdarzenia.
Przycisk wciśnięty ma wartość dziesiętną 128 (80 hex), natomiast zwolniony 0. Reagowanie na wciśnięty przycisk polega sprawdzenia określonej wartości tablicy, np.:
int number = 0; //nr przycisku, start od 0
if(js.rgbButtons[number] & 0x80)
//reagowanie na wciśnięty przycisk
else
//reagowanie na zwolniony przycisk
Listing 9. Sprawdzenie stanu przycisku i odpwoienia reakcja

Przycisk czterofunkcyjny jest reprezentowany za pomocą dwóch osi:
— oś X:
o przycisk wciśnięty w lewo: wartość dziesiętna 0,
o przycisk wciśnięty w prawo: wartość dziesiętna 65535 (hex: FFFF),
— oś Y:
o przycisk wciśnięty w górę: wartość dziesiętna 0,
o przycisk wciśnięty w dół: wartość dziesiętna 65535 (hex: FFFF).
Przykład obsługi:
#define LEWO 0
#define PRAWO 65535
if(js.lX ==
/*reakcja
funkcyjnego
if(js.lY ==
/*reakcja
funkcyjnego

LEWO)
na wciśnięcie klawisza 4-ro
w lewo */
DOL)
na wciśnięcie klawisza 4-ro
w dół */

Listing 10. Obsługa przycisku czterofunkcyjnego

W stanie wolnym (przycisk czterofunkcyjny znajduje się w pozycji początkowej) oś X
oraz Y ma wartość połówkową, a mianowicie dziesiętnie 32767 (hex: 7FFF). Oczywiście w
przypadku kontrolera kierownicy - wartość osi X odpowiada aktualnemu wychyleniu koła
kierownicy, wskutek czego możliwe jest właściwe oprogramowanie modelu reagowania
danego obiektu, sterowanego tym urządzeniem.
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4.5. Zakończenie pracy z urządzeniem
Zakończenie pracy z urządzeniem polega na:
— zwolnieniu dostępu do urządzenia,
— zwolnieniu urządzenia,
— zwolnieniu obiektu DirectInput.
Zadanie to może zostać zrealizowane poprzez sekwencje następujących wywołań:
g_lpDIJoystick->Unacquire();
g_lpDIJoystick->Release();
g_lpDIJoystick = NULL();
g_lpDI->Release();
Listing 11. Zwolnienie urządzenia

5. Programowanie klawiatury
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5.1. Obiekt główny, urządzenia oraz struktura danych
Programowanie urządzenia klawiatury za pomocą Direct Input jest bardzo podobne do
sposobu oprogramowania kontrolera typu joystick. Obiekt główny oraz urządzenia wyglądają identycznie (patrz rozdział 4). Nie jest natomiast wymagane użycie funkcji zwrotnej
(która wyliczała urządzenia), ponieważ komputer PC domyślnie posiada jedną klawiaturę
systemową. Zatem deklaracja potrzebnych obiektów jest następująca:
LPDIRECTINPUT8 g_lpDI;
LPDIRECTINPUTDEVICE8 g_lpDIKeyboard;
Listing 12. Deklaracja wskaźników do obiektów odpowiedzialnych za obsługę klawiatury

W przypadku urządzenia klawiatury do przechowywania stanu urządzenia nie jest potrzebna żadna wyspecjalizowana struktura. Wystarczy tablica 256-cio elementowa, mogąca
przechować pojedynczy znak. Deklaracja ta jest następującej postaci:
unsigned char keystate[256];
Listing 13. Tablica stanu klawiszy

5.2. Inicjalizacja urządzenia
W pierwszej kolejności wymagana jest inicjalizacja obiektu głównego, za pomocą
funkcji DirectInput8Create.
Krokiem następnym jest inicjalizacja obiektu urządzenia wykorzystując funkcję CreateDevice. Zwraca ona wartość HRESULT oraz przyjmuje trzy argumenty:
— pierwszy: typ GUID żądanego urządzenia:
o GUID_SysKeyboard - klawiatura,
o GUID_SysMouse - myszka,
— drugi: referencja do zmiennej urządzenia,
— trzeci: referencja do obiektu IUnknown,
Przykład:
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if(FAILED(g_lpDI->
CreateDevice(GUID_SysKeyboard,
&g_lpDIKeyboard, NULL))){
//reakcja na błąd
}
Listing 14. Inicjalizacja obiektu urządzenia

W kolejnym kroku ustawiany jest format danych za pomocą funkcji SetDataFormat.
Przyjmuje ona jeden argument: referencję do struktury DIDATAFORMAT. W przypadku
klawiatury w funkcji SetDataFormat można użyć predefiniowanej zmiennej globalnej:
c_dfDIKeyboard. W dalszej kolejności wymagane jest ustawienie trybu współpracy urządzenia z aplikacją za pomocą funkcji SetCooperativeLevel. Krokiem ostatnim jest uzyskanie
dostępu do urządzenia za pomocą bezargumentowej funkcji Acquire w następujący sposób:
if(FAILED(g_lpDIKeyboard->Acquire())){
//reakcja na błąd
}
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Listing 15. Uzyskanie dostępu do urządzenia

5.3. Pobieranie stanu urządzenia
Aby pobrać stan urządzenia wystarczy wywołać funkcję GetDeviceState, przyjmującą
dwa argumenty:
— pierwszy: wielkość struktury
— drugi: wskaźnik do struktury przechowującej stan urządzenia.
Sposób wywołania jest następujący:
g_lpDIKeyboard->
GetDeviceState(sizeof(unsigned char[256]),
(LPVOID)keystate);
Listing 16. Pobranie stanu urządzenia

5.4. Reagowanie na zdarzenia
Aby móc stwierdzić, czy dany przycisk został wciśnięty należy sprawdzić, czy pobrana
wartość jest równa 128 (hex: 80). W tym wypadku wymagane jest porównanie wszystkich
elementów tablicy 256-cio elementowej, przechowującej aktualny stan klawiszy. Kody klawiszy Direct Input są różne od skaningowych klawiatury, w związku z czym warto zaznajomić się z ich rozmieszczeniem (plik nagłówkowy dinput.h, wchodzący w skład DirectX
SDK, zawiera wszelkie wymagane dane.

5.5. Zwalnianie urządzenia
Zwalnianie zainicjalizowanego urządzenia odbywa się w sposób identyczny jak
w przypadku kontrolera typu joystick pokazane w podrozdziale 4.5.
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6. Programowanie myszy
6.1. Obiekt główny, urządzenia oraz struktura danych
Programowanie urządzenia myszy jest również bardzo podobne kontrolera typu joystick (rozdział 4). Deklaracja obiektu głównego oraz urządzenia wyglądają identycznie. Inna jest natomiast struktura danych, gdyż istnieją dwa typy urżadzeń różniące się ilością obsługiwanych przycisków:
— DIMOUSESTATE – 4 przyciski,
— DIMOUSESTATE2 – 8 przycisków.
Z uwagi na ograniczenia pierwszej struktury (DIMOUSESTATE), sugerowane jest wykorzystywanie drugiej (DIMOUSESTATE2). Deklaracja ma następującą postać:

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

DIMOUSESTATE2 mouse_state; // Definicja struktury danych

W przypadku ruchu względem określonej osi, przy uwzględnieniu odpowiednich wartości można wyróżnić znak przesunięcia:
— ruch w kierunku lewym-górnym: (-x,-y),
— ruch w kierunku prawym-górnym: (x, -y),
— ruch w kierunku lewym-dolnym: (-x,y),
— ruch w kierunku prawym-dolnym: (x,y).
Im szybszy jest ruch, tym wartości bezwzględne punktów będą miały większą wartość.

6.2. Inicjalizacja urządzenia
W pierwszej kolejności należy zainicjalizować obiekt główny (DirectInput8Create),
a także urządzenia (CreateDevice). Następnie wymagane jest ustawienie formatu danych za
pomocą funkcji SetDataFormat. W przypadku myszki można użyć predefiniowanej zmiennej globalnej: c_dfDIMouse (jeśli wykorzystywana będzie struktura DIMOUSESTATE) lub
c_dfDIMouse2 (DIMOUSESTATE2).
W dalszej kolejności wymagane jest ustawienie trybu współpracy urządzenia za pomocą SetCooperativeLevel, by w końcu móc uzyskać dostęp do urządzenia za pomocą bezargumentowej funkcji Acquire.

6.3. Pobieranie stanu urządzenia
Aby pobrać stan urządzenia wystarczy wywołać funkcję GetDeviceState, która przyjmuje dwa argumenty:
— pierwszy: wielkość struktury
— drugi: referencja do obiektu struktury przechowującej stan urządzenia.
Zwraca ona wartość typu HRESULT, a w przypadku błędu należy:
— ponownie uzyskać dostęp do urządzenia
— spróbować powtórnie pobrać dane.

6.4. Reagowanie na zdarzenia
Mając pobrany stan urządzenia (obiektu DIMOUSESTATE2), w prosty sposób można
zareagować na zdarzenia. Aby sprawdzić czy został wciśnięty przycisk myszki (wartość
dziesiętna 128, hex 80) należy odwołać się do tablicy nazwanej rgbButtons o indeksie równym numerze przycisku, gdzie: 0 to przycisk lewy, 1 − to przycisk prawy itd.

232

Łukasz Stefanowicz, Grzegorz Łabiak

Przykład sprawdzenia:
int number = 0;
if(mouse_state.rgbButtons[number] & 0x80){
//reakcja na wciśnięty lewy przycisk
else
// w przeciwnym razie
Listing 18. Deklaracja zmiennej struktury danych

Wartość liczbowa przesunięcia względem osi X, Y lub Z (scroll) posiadają pola struktury DIMOUSESTATE2 o nazwach: lX, lY oraz lZ.

6.5. Zwalnianie urządzenia
Zwalnianie zainicjalizowanego urządzenia odbywa się tak jak pokazano w punkcie 4.5.
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7. Podsumowanie
W przypadku każdego urządzenia wymagane jest wykonanie pewnych kroków inicjalizacyjnych, umożliwiających w dalszym etapie pobieranie danych. Stan urządzenia należy
sprawdzać co pewien czas. Z reguły wystarczające jest sprawdzanie 10 razy na sekundę.
Możliwość obsługi kontrolerów gier i aplikacji w systemie Windows jest umiejętnością
pożądaną przez każdego programistę gier oraz przez twórców oprogramowania systemowego, wymagającego określonych właściwości danego kontrolera. Użycie w tym celu biblioteki DirectX firmy Microsoft dostarcza wszystkich niezbędnych funkcjonalności, pozwalających na efektywną obsługę peryferyjnych urządzeń sterujących. Informacje przedstawione
w artykule mogą zostać z powodzeniem wykorzystane przy realizacji obsługi zarówno kontrolerów gier, jak i specjalizowanych aplikacji sterujących.
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Metody wyznaczania modeli predykcyjnych stosowanych
do bezstratnej kompresji obrazów
Grzegorz Ulacha
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki
Abstract:
In the paper it is described the problem of selecting prediction coefficients for models guaranteeing high compression ratio. Some remarks on the entropy minimization problem are made,
from which one can conclude that it is impossible to obtain it using the minimization of the
mean square error method (MMSE). Various methods and his results for searching the best
(for a particular image) proposal of a linear prediction coefficient set are presented.
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1. Wprowadzenie
Kompresja pozwala na zmniejszenie wymagań pamięciowych systemów przetwarzania
danych. Zmniejsza się także pasmo transmisji wymagane do pracy na akceptowalnym przez
użytkownika poziomie. Istniejące metody bezstratnej kompresji obrazów w zdecydowanej
większości oparte są na dekompozycji z użyciem modeli predykcyjnych oraz kompresji
danych, powstałych po dekompozycji, jedną z wydajnych metod entropijnych, wśród których najefektywniejsze to kodowanie arytmetyczne i kodowanie Huffmana [1]. W pracy tej
położono akcent na omówienie pierwszego z tych etapów, proponując wydajną, a jednocześnie prostą w implementacji metodę predykcji kodowanego piksela.
Lata dziewięćdziesiąte XX wieku były okresem największej aktywności projektantów
nowych metod. Do dziś uznawaną za jedną z najefektywniejszych metod jest
zaprezentowana w roku 1996 CALIC (ang. Context Based Adaptive Lossless Image Coding) [2]. Na owe czasy metoda ta okazała się zbyt wymagająca obliczeniowo w
porównaniu z metodą LOCO-I, której modyfikacja stała się standardem JPEG-LS [3].
Istnieje także wiele metod o wysokiej złożoności implementacyjnej, wśród których można
wyróżnić prace trzech zespołów badawczych: metoda TMW (1997) [4] i jej późniejsze
rozwinięcie TMWLEGO (2001) [5], WAVE-WLS (2002) [6] oraz najnowsza wersja MRP 0.5
zaprezentowana pod nazwą 'VBS & new-cost' (2005) [7]. Zakodowanie jedego obrazu przy
użyciu każdej z tych propozycji wymaga wielu minut (lub nawet godzin, jeśli nie
dysponujemy najwydajnieszym obecnie procesorem dostępnym na rynku) pracy programu
kodującego. Informacje o różnych podejściach do kodowania bezstratnego można znaleźć w
pracach przeglądowych [8, 9, 10]. Dość powszechnie stosowanym obecnie formatem jest
PNG ze względu na jego uniweralność zarówno w kodowaniu obrazów naturalnych jak i
sztucznie generowanych [11, 12].
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2. Metody wyznaczania modeli predykcyjnych
Do modelowania może posłużyć typowy predyktor liniowy rzędu r, który jest wartością
przewidywaną aktualnie kodowanego piksela na podstawie r sąsiednich (zgodnie z
zachowaniem zasady przyczynowości znanych koderowi i dekoderowi) pikseli. Ma on
postać:
r

xˆ =  b j ⋅ P ( j ) ,

(1)

j =1

gdzie elementy P(j) są wartościami pikseli z najbliższego otoczenia (sąsiedztwa) aktualnie
kodowanego piksela x, natomiast elementy bj to współczynniki predykcji [1]. Użycie
predyktora liniowego pozwala kodować tylko błędy predykcji, czyli różnice e między
wartością rzeczywistą a przewidywaną (zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej), które
najczęściej są niewielkimi wartościami oscylującymi w pobliżu zera:
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e = x − xˆ .

(2)

Na rysunku 1 zaprezentowano 30 najbliższych pikseli sąsiedztwa x. Teoretycznie im
wyższy numer piksela tym mniejsze jego znaczenie dla poprawy efektywności kodowania.
W dalszej części pracy wartość x aktualnie kodowanego piksela zostanie oznaczona jako
P(0), co znacznie ułatwi opis metod odwołujących się do sygnałów dwuwymiarowych.
26 24 27
29 20 16 14 17 21 30
19 11 8 6 9 12 22
25 15 7 3 2 4 10 18 28
23 13 5 1
x
Rysunek 1. Numeracja pikseli sąsiedztwa

2.1. Stały predyktor liniowy
Predyktorem stałym nazywamy taki, który posiada niezmienny zestaw współczynników
predykcji i może być wykorzystywany do efektywnego kodowania różnych obrazów. Podstawowym założeniem jego uniwersalności jest fakt, iż suma współczynników powinna
wynosić 1 (jest to warunek nieobciążania estymatora predykcji). Kolejne założenie związane jest z poziomem korelacji między sąsiednimi pikselami, który zmniejsza się wraz z odległością euklidesową między środkami branych pod uwagę pikseli. Liczba wykorzystywanych pikseli oznacza rząd predykcji, który w przypadku predyktora uniwersalnego (nie skojarzonego z konkretnym obrazem) nie powinien być zbyt duży (r ≤ 6). Dlatego większość
rozważanych predyktorów korzysta z zaledwie trzech do czterech pikseli z najbliższego
sąsiedztwa.
Zdecydowana większość proponowanych w literaturze stałych predyktorów posiada
współczynniki będące pewną potęgą dwójki (lub sumą małej liczby takich potęg dwójki, np.
0,625 = 0,5 + 0,125). Ułatwia to sprzętową realizację wyznaczania wartości przewidywanej.
Mnożenie można wówczas zastąpić operacjami dodawania, odejmowania i przesunięć bitowych, co zostało opisane w pracy [13], z której pochodzą predyktory Kuroki6, Kuroki7,
Kuroki9 oraz Kuroki10. Wśród badanych tu wyjątek stanowią predyktory zaprezentowane
w pracy [14], których współczynniki po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zostały
wykorzystane także w tej pracy (pod nazwą TLR85, Plane3, Daab1, Daab2, Daab5, Daab8).
Podstawowy najczęściej wykorzystywany zestaw stanowią cztery sąsiednie piksele P(1),
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P(2), P(3), P(4) (patrz rys. 1), a także ich kombinacje liniowe JPEG5, JPEG6, JPEG7 zaproponowane w pierwszej wersji bezstratnego kodera organizacji JPEG [1]. Predyktor FIR1
pochodzi z pracy [15], SK z pracy [16], GradNorth, GradWest, Pirsh, Mean-4, Plane oraz
Plane2 z pracy [17], natomiast Deng10, Deng11, Deng12 oraz Deng13 z pracy [18].
W tabeli 1 znajduje się zestaw współczynników dla 30 stałych predyktorów pozyskanych ze wspomnianych wyżej prac. Każdy z nich został poddany procedurze testowej, polegającej na wyznaczeniu średniej wartości entropii rzędu zerowego błędów predykcji uzyskanych na podstawie pomiaru dla 45 obrazów testowych. Najlepszy rezultat otrzymano
przy użyciu predyktora Plane3, dla którego uzyskano średnią wartość entropii równą
4,65963 bitu na piksel.
Bardzo istotnym jest fakt, że nie zawsze model o niższej entropii charakteryzuje się niższym odchyleniem standardowym błędów predykcji. Nie mniej jednak poszukując jak najlepszych rozwiązań naturalnym wydaje się wyznaczanie modeli predykcyjnych, opisaną w
kolejnym podpunkcie, metodą minimalizacji błędu średniokwadratowego.
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Tabela 1. Zestaw współczynników dla 30 stałych predyktorów
Predyktor
Plane3
Pirsh
FIR1(Deng)
JPEG6
Kuroki6
JPEG7
Kuroki7
Kuroki9
JPEG5
Daab2
Mean-4
SK
Plane
Kuroki10
TLR85
Daab5
Daab8
P2
P1
Daab1
Deng10
Deng13
Deng12
Far
GradWest
P3
Plane2
P4
GradNorth
Deng11

b1
0,66
0,5
0,875
0,5
0,75
0,5
1
0,25
1
0,67
0,25
0,625
1
0,75
1
0,6
0,2
0
1
0,67
0
1
1
0
0
0
1
0
2
1

b2
0,66
0,25
0,75
1
1
0,5
0,75
0,75
0,5
0,33
0,25
0,125
1
0,25
0
0,2
0,2
1
0
0
0,5
1
-0,5
0
2
0
-1
0
0
-1

b3
-0,32
0
-0,625
-0,5
-0,75
0
-0,75
0
-0,5
0
0,25
0,125
-1
0
-0,25
0,2
0,2
0
0
0,33
0
-0,5
-0,5
0
0
1
0
0
0
1

b4
0
0,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0,25
0,125
0
0
0,25
0
0,2
0
0
0
0,5
0
1
0
0
0
1
1
0
0

b5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,25
0
0
0
0
-1
0

b6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,25
-1
0
0
0
0
0

b7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-0,5
0
0,125
0
0
0
0
0
0

b8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,125
0
0
0
0
0
0

b9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,125
0
0
0
0
0
0

b10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0,125
0
0
0
0
0
0

Entropia
4,65963
4,69181
4,69305
4,72581
4,73202
4,73214
4,75099
4,76389
4,77718
4,79240
4,81181
4,81304
4,82284
4,82706
4,84745
4,88828
4,90450
4,90547
4,99074
5,01920
5,02628
5,02951
5,25460
5,26055
5,30247
5,31389
5,31402
5,32856
5,39148
5,74984

2.2. Wyznaczanie współczynników predykcji metodą MMSE
Powszechnie przyjęło się, że dla poszczególnych obrazów wyznaczenie współczynników predykcji metodą minimalizacji błędu średniokwadratowego MMSE (ang. Minimum
Mean Square Error) daje bardzo dobre rezultaty. Jednak kryterium to nie jest jednoznaczne
z minimalizacją wartości entropii rzędu zerowego. Dzięki swej prostocie metoda ta pozwala
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stosunkowo szybko obliczyć współczynniki predykcji modeli wysokich rzędów (r > 10).
Wyznaczenie predyktora statycznego (o stałych współczynnikach dobranych indywidualnie
do cech konkretnego obrazu) metodą MMSE wymaga znajomości całego kodowanego obrazu przed rozpoczęciem kodowania. Poniżej znajduje się sposób praktycznej realizacji obliczania współczynników metodą MMSE. Wektor B współczynników predykcji wyznaczany jest z równania macierzowego:
B = R −1 ⋅ P ,

(3)

gdzie R jest macierzą kwadratową o wymiarach r×r elementów R(j, i) takich, że:
wys szer

R ( j, i ) =  P( y , z ) (i ) ⋅ P( y ,z ) ( j ) ,

(4)

y =2 z =2

natomiast P jest wektorem o wymiarach r×1 elementów P(j) takich, że:
wys szer

P( j ) =  P( y , z ) (0) ⋅ P( y , z ) ( j ) ,

(5)
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y =2 z =2

a indeks (y, z) wskazuje na aktualne umiejscowienie piksela P(0) (y ⎯ numer wiersza, z ⎯
numer kolumny), natomiast piksele P(j) stanowią jego najbliższe sąsiedztwo zgodnie ze
schematem przedstawionym na rysunku 1. Jak widać jest to sumowanie po całym obrazie (z
wyjątkiem pierwszego wiersza i pierwszej kolumny, które kodowane są osobno), przy czym
zmienna wys, to liczba wierszy, a zmienna szer, to liczba kolumn obrazu. Wyprowadzenie
wzorów od (3) do (5) znajduje się w pracy [1].
Najczęściej zakłada się, że dokładność zapisu każdego współczynnika wynosi 9 bitów
części ułamkowej, a do tego jeden bit znaku i jeden bit wartości całkowitej przy założeniu,
że współczynnik predykcji mieści się w przedziale od –1,999 do 1,999. Łączny koszt informacji o współczynnikach, które należy umieścić w nagłówku pliku, to 11⋅r bitów. Redukcję
do liczby z 9 najbardziej znaczącymi bitami reprezentującymi część ułamkową uzyskujemy
dzięki operacji zaokrąglania rzeczywistych wartości wektora B:

B = B ⋅ 2 9 + 0.5 ⋅ 2 −9 .

(6)

Dzięki temu zabiegowi wielkość nagłówka nie jest zbyt duża nawet dla większych rzędów
predykcji. Choć ze wzrostem rzędu zmniejsza się błąd średniokwadratowy, to nie mamy
gwarancji poprawy efektywności kompresji. Należy zatem dążyć do znalezienia kompromisowej wartości r lub dokonywać pomiarów entropii dla kolejnych rzędów predykcji.

2.3. Metoda prostej selekcji w oparciu o predyktory stałe
Pierwszym pomysłem wyznaczenia efektywnego modelu predykcji, zaproponowanym w
tej pracy jest wybór dla danego obrazu najlepszego spośród 30 predyktorów stałych, który
pozwala na uzyskanie średniej wartości entropii często mniejszej, niż otrymanej metodą
MMSE z doborem najlepszego rzędu r ≤ 4 (patrz lewa część tabeli 4). Wymaga to podjęcia
decyzji o doborze predyktora dopiero po trzydziestokrotnym zakodowaniu obrazu. Jednak
operację taką można w łatwy sposób zrównoleglić (zwłaszcza w przypadku rozwiązań
sprzętowych), gdyż każdy koder może działać całkowicie niezależnie. Dopiero po pomiarze
entropii każdego z 30 zakodowanych zestawów błędów predykcji podejmuje się decyzję o
przesłaniu na wyjście bufora, w którym znajduje się najefektywniej zakodowany obraz.
Wyniki działania takiego algorytmu przedstawia trzecia kolumna tabeli 2. W tej metodzie
uzyskano średnią 4,54569, co oznacza wyraźną poprawę w stosunku do zastosowania dla
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każdego kodowanego obrazu predyktora Plane3. Nagłówek zawiera jedynie numer jednego
z 30 predyktorów, który został użyty do kodowania obrazu. Koszt nagłówka to zaledwie
pięć bitów.
Tabela 2. Pomiar entropii dla najlepszego z 30 oraz z 31 predyktorów
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Obrazy
Aerial
Airfield
Airplane
Baboon
Barbara
Boat
Bridge
Couple
Crowd
Elaine
Finger
Frog
Goldhill
Harbour
Lax
Lennagrey
LenaTMW
Man
Peppers
Sailboat
Seismic
Shapes
Tank
Truck
Woman1
Woman2
Balloon
Barb
Barb2
Board
Boats
Girl
Gold
Hotel
Zelda
Bridge256
Camera
Couple256
Earth
Elif
Noisesquare
Omaha
Sena
Sensin
Sinan
Średnia

Predyktor
Plane3
Plane3
Plane3
Daab2
Kuroki9
Plane3
Plane3
FIR1
FIR1
Mean-4
FIR1
P(3)
Plane3
P(1)
Kuroki9
Pirsh
Pirsh
Plane3
Pirsh
Pirsh
JPEG5
Plane
Pirsh
Kuroki10
Pirsh
Plane3
JPEG6
JPEG6
P(2)
Plane3
FIR1
Plane3
Plane3
Plane3
Kuroki9
Plane3
Plane3
Kuroki6
Plane3
FIR1
Daab8
P(2)
TLR85
FIR1
Plane
-

Entr.
(30 pred.)
5,31407
5,21899
4,23576
6,20949
5,49449
5,14432
3,78952
4,56562
4,38343
4,96070
5,55965
4,76723
4,90578
5,11231
5,90551
4,50269
4,81338
4,81127
4,70288
5,05211
2,81418
1,35035
4,04491
4,36650
4,39386
3,53922
3,17814
5,29917
5,19746
4,14415
4,42455
4,24452
4,75525
4,85943
4,07126
5,93175
4,81850
4,12660
3,73941
3,34454
5,37101
5,96855
3,61563
3,86959
3,63841
4,54569

Entr.
(31 pred.)
5,29816
5,19447
4,22887
6,20065
5,48057
5,12724
3,77570
4,55002
4,38319
4,93586
5,54495
4,76723
4,90045
5,10351
5,88633
4,46329
4,79786
4,79933
4,69326
5,05211
2,80187
1,35035
4,03404
4,35726
4,36638
3,52173
3,12768
5,25347
5,16264
4,14415
4,40189
4,20951
4,74809
4,85425
4,04126
5,91336
4,81700
4,09306
3,73941
3,34146
5,31577
5,96855
3,56751
3,84714
3,56938
4,52734

2.4. Metoda uśredniania współczynników
Poszukując najmniejszej wartości entropii lub średniej bitowej zgodnie z zasadą opisaną
w podpunkcie 2.3, można dodatkowo wyznaczyć kolejny model predykcyjny (31-szy pre-
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dyktor) będący kombinacją liniową najlepszych dla danego obrazu czterech (posortowanych
według rosnących wartości entropii i oznaczonych poniżej jako modele B1, B2, B3, B4) spośród 30 stałych predyktorów:
B = 0,5 ⋅ B1 + 0,25 ⋅ B 2 + 0,125 ⋅ B 3 + 0,125 ⋅ B 4 .

(7)

Wówczas wybieramy najlepszy spośród 31 zestawów współczynników predykcji. Pozwala
to uzyskać średnią 4,52734 ⎯ jedynie w pięciu przypadkach (na 45 badanych) nie udało się
poprawić efektywności kompresji. Wyniki działania takiego algorytmu przedstawia prawa
strona tabeli 2.
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2.5. Metoda poszukiwania współczynników
W literaturze często przyjmuje się minimalizację błędu średniokwadratowego jako metodę wyznaczania najlepszego zestawu współczynników predykcji. Bardzo łatwo można
udowodnić, że istnieją możliwości uzyskiwania współczynników predykcji pozwalających
otrzymać niższe wartości entropii rzędu zerowego, niż przy użyciu metody MMSE (patrz
tabela 4), co wykorzystano choćby w pracy [19], gdzie fakt niestacjonarności sygnału, jakim
są obrazy cyfrowe, pozwolił na zaprojektowanie wielu lokalnych predyktorów liniowych.
Poniżej przedstawiono dwie propozycje poszukiwania współczynników liniowego predyktora statycznego.
Propozycja I
Jedną z podstawowych możliwości doboru predyktora jest metoda pełnego przeszukiwania przy założonej dokładności wartości współczynników predykcji, co można potraktować jako uogólnienie metody zaprezentowanej w podpunkcie 2.3. Fakt przeszukiwania wiąże się z wykonaniem dużej liczby pomiarów wartości entropii. Dla uproszczenia możemy
uznać, iż suma współczynników predykcji wynosi 1, oraz że każdy ze współczynników bj
należy do przedziału od -1 do 1. Przy tych założeniach ustalając wartości współczynników
predykcji z dokładnością 0,125 (trzy bity części ułamkowej), do wyznaczenia najlepszego
zestawu współczynników predykcji czwartego rzędu należy wykonać 2445 pomiarów. Tabela 4 zawiera porównanie metod MMSE i pełnego przeszukiwania przy doborze najlepszego zestawu współczynników predykcji dla rzędu r ≤ 4. Jak widać średnia wartość entropii
drugiej metody wyniosła 4,51105 i okazała się niższa o 0,04648 bitu w porównaniu do metody MMSE. Jednocześnie należy podkreślić, iż wartości odchylenia standardowego są
wyższe średnio o 3 %.
Zwiększanie rzędu predykcji wiąże się ze znacznym wzrostem liczby pomiarów ze
względu na wykładniczy charakter algorytmu przeszukiwania. Dlatego w kolejnym badaniu
polegającym na doborze predyktora rzędu r = 6, posłużono się kolejnymi uproszczeniami.
Na podstawie wstępnych badań zauważono, że dla testowych obrazów współczynniki b1, b2
oraz b4 w metodzie pełnego przeszukiwania nie są ujemne, ponadto w zdecydowanej większości przypadków współczynniki b5 oraz b6 są niewielkimi niedodatnimi wartościami, zatem umożliwia się ich zmianę jedynie spośród trzech wartości {-0,25; -0,125; 0}. Współczynnik b3 jest wyznaczany z poniższej zależności:
b3 = 1 − b1 − b2 − b4 − b5 − b6 .

(8)
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Przy takich założeniach należy wykonać 5961 testów. Czas wyznaczenia współczynników
predykcji tą metodą dla obrazu o rozdzielczości 512×512 pikseli wynosi aż 308 sekund
(przy wykorzystaniu procesora Pentium4 2,8 GHz).
Wyznaczone w ten sposób współczynniki modeli predykcyjnych przedstawiono w
ostatniej kolumnie tabeli 4 (r = 4) oraz czwartej kolumnie tabeli 5 (r = 6). Choć uzyskana
średnia przy r = 6 wynosi 4,47065, to jednak czas poświęcony na wyznaczenie współczynników jest zbyt duży, aby uznać tę metodę za praktyczną przy większym rzędzie predykcji.

Pobrano z http://repo.pw.edu.pl / Downloaded from Repository of Warsaw University of Technology 2023-01-09

Propozycja II
Opisaną jako propozycja I zasadę pełnego przeszukiwania przy założonej dokładności
wartości współczynników predykcji można uprościć, zastępując iteracyjnym przeszukiwaniem wybiórczym. Wystarczy zainicjalizować pierwotny wektor współczynników B =
[1, 0, ... , 0], a następnie wygenerować zestaw wektorów modyfikujących ΔB = [Δb1, Δb2, ...
, Δbr], których elementy Δbj składają się wyłącznie z liczb całkowitych ze zbioru {-1, 0, 1}
przy założeniu, że ich suma wynosi zero. Przykładowo przy r = 4 istnieje 19 takich wektorów, które przedstawiono w tabeli 3. Następnie ustalamy dokładność poszukiwania każdego
ze współczynników predykcji na trzy bity po przecinku (podobnie jak w propozycji I).
Przystępujemy do poszukiwań, dodając do wektora B każdy kolejny wektor ΔB i sprawdzając wartość entropii. Jeśli entropia się zmniejsza, to taki wektor B + ΔB staje się nowym
domyślnym wektorem B. Po przejściu przez cały zestaw wektorów modyfikujących sytuację ponawiamy, w praktyce wystarczą dwie takie serie pomiarów (iteracje). Poczym rozpoczynamy następne dwie iteracje, dodając kolejne wektory modyfikujące pomnożone przez
ujemną potęgę dwójki, czyli ogólnie dokonujemy dodawań:
B(t + 1) = B(t ) + 2 −i ⋅ ΔB ,

(9)

gdzie po każdych dwóch iteracjach zwiększamy i, przy czym i = {0, 1, 2, 3}. Ten sposób nie
wprowadza takich ograniczeń, jak poprzednia propozycja i w związku z tym współczynniki
bj docelowo mogą przyjmować też wartości większe od 1 i mniejsze od -1. Mimo wybiórczej techniki poszukiwań złożoność obliczeniowa, choć mniejsza to i tak jest wykładnicza.
Już przy r = 8 istnieje 1107 wektorów modyfikujących, co oznacza 2⋅4⋅1107 = 8856 pomiarów. Czas wyznaczenia współczynników predykcji tą metodą przy r = 8 dla obrazu o rozdzielczości 512×512 pikseli wynosi aż 515 sekund. Uzyskana średnia entropia dla zestawu
45 obrazów testowych wynosi 4,43446 (patrz ostatnia kolumna tabeli 5). Metodę tą można
zmodyfikować na jeszcze bardziej wybiórczą, kierując się w stronę zaprojektowania odpowiedniego algorytmu genetycznego, który w wielu przypadkach jest skuteczny w znajdowaniu przybliżonych rozwiązań problemów o złożoności wykładniczej. Jednak pierwsze
eksperymenty nie okazały się korzystne dla modeli wyższych rzędów.
Tabela 3. 19 różnych czteroelementowych wektorów o sumie równej zero
Δb1
Δb2
Δb3
Δb4

-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0
-1 0 0 1 1 1 -1 -1 0
1 0 1 -1 0 1 0 1 -1
1 1 0 1 0 -1 1 0 1

0
0
0
0

0 0 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 -1 -1 -1 0 0 1
1 -1 0 -1 0 1 -1 0 -1
-1 0 -1 1 0 -1 0 -1 -1
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Tabela 4. Pomiar entropii dla predyktorów statycznych i stałych rzędu 4
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Obrazy
Aerial
Airfield
Airplane
Baboon
Barbara
Boat
Bridge
Couple
Crowd
Elaine
Finger
Frog
Goldhill
Harbour
Lax
Lennagrey
LenaTMW
Man
Peppers
Sailboat
Seismic
Shapes
Tank
Truck
Woman1
Woman2
Balloon
Barb
Barb2
Board
Boats
Girl
Gold
Hotel
Zelda
Bridge256
Camera
Couple256
Earth
Elif
Noisesquare
Omaha
Sena
Sensin
Sinan
Średnia

Entropia
MMSE
r≤4
5,29204
5,19960
4,25611
6,18243
5,45198
5,09598
3,75542
4,53481
4,34340
4,90094
5,53578
5,15859
4,89005
5,12570
5,88337
4,43116
4,76276
4,78491
4,76670
5,08592
2,79764
2,17568
4,02417
4,32081
4,35277
3,48241
3,18915
5,21432
5,12679
4,13846
4,39228
4,19160
4,73696
4,85361
4,07572
5,89670
4,84027
4,08989
3,74006
3,33790
5,39697
6,36096
3,55786
3,81354
3,54480
4,55753

Odchyl.
stand.

r

Entropia
r=4

Odchyl.
stand.

13,10456
10,34857
6,48218
19,23614
14,21329
9,17541
3,68094
6,58782
7,15953
7,59982
11,25926
11,47120
7,89367
17,00562
16,87310
6,42586
7,80133
8,86440
7,72490
9,08709
1,72550
6,72140
4,56981
5,59537
6,49094
3,12461
2,55902
12,15212
10,75041
4,98996
5,89569
4,74746
7,19556
8,13463
4,35824
15,68813
14,12334
6,07431
8,61043
3,16835
10,44103
27,31859
3,71202
4,01973
3,19847
8,60800

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
1
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
2
4
4
4
-

5,29620
5,19082
4,21087
6,18487
5,43122
5,09192
3,75886
4,54521
4,34322
4,89796
5,54488
4,76723
4,89282
5,09819
5,87999
4,41801
4,75333
4,78536
4,66587
5,05062
2,80773
1,35035
4,01941
4,31954
4,34555
3,48347
3,10107
5,21137
5,11515
4,11543
4,38880
4,17513
4,73912
4,84838
4,00280
5,89550
4,82224
4,09926
3,74237
3,29884
5,40056
5,96855
3,55652
3,82307
3,55939
4,51105

13,19239
10,51920
6,95954
19,31095
14,83355
9,29620
3,69353
6,67680
7,24685
7,65151
11,33010
12,09222
7,92306
15,10846
17,01661
6,47028
7,95782
8,88001
8,51892
9,29874
1,73685
7,96968
4,63083
5,65026
6,56106
3,15083
3,12941
12,22133
11,00215
5,28593
5,97256
4,90695
7,27281
8,53827
4,72943
15,77272
14,56351
6,12984
8,62073
3,24571
10,46342
32,45343
3,73176
4,03854
3,25758
8,86694

Współczynniki przy r = 4
(metoda poszukiwań
2445 pomiarów)
0,750 0,625 -0,375 0,000
0,500 0,500 -0,125 0,125
0,750 0,500 -0,375 0,125
0,750 0,250 -0,125 0,125
0,375 0,625 -0,250 0,250
0,500 0,625 -0,250 0,125
0,625 0,500 -0,250 0,125
0,750 0,875 -0,625 0,000
0,750 0,625 -0,500 0,125
0,375 0,000 0,250 0,375
0,750 0,750 -0,500 0,000
0,000 0,000 1,000 0,000
0,625 0,625 -0,375 0,125
0,875 0,250 -0,125 0,000
0,375 0,500 0,000 0,125
0,500 0,500 -0,250 0,250
0,375 0,500 -0,125 0,250
0,625 0,625 -0,375 0,125
0,375 0,125 0,125 0,375
0,625 0,250 -0,125 0,250
1,000 0,750 -0,625 -0,125
1,000 1,000 -1,000 0,000
0,625 0,250 -0,125 0,250
0,750 0,250 -0,125 0,125
0,375 0,500 -0,125 0,250
0,750 0,375 -0,375 0,250
0,500 0,750 -0,375 0,125
0,375 0,750 -0,250 0,125
0,250 0,875 -0,250 0,125
0,750 0,625 -0,500 0,125
0,750 0,750 -0,625 0,125
0,625 0,750 -0,500 0,125
0,750 0,500 -0,375 0,125
0,625 0,625 -0,375 0,125
0,375 0,500 -0,125 0,250
0,750 0,375 -0,250 0,125
0,625 0,500 -0,250 0,125
0,750 0,875 -0,625 0,000
0,625 0,625 -0,250 0,000
0,875 0,375 -0,500 0,250
0,250 0,250 0,250 0,250
0,000 1,000 0,000 0,000
0,875 0,250 -0,375 0,250
0,875 0,625 -0,625 0,125
0,875 0,625 -0,625 0,125
-
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Obrazy
Aerial
Airfield
Airplane
Baboon
Barbara
Boat
Bridge
Couple
Crowd
Elaine
Finger
Frog
Goldhill
Harbour
Lax
Lennagrey
LenaTMW
Man
Peppers
Sailboat
Seismic
Shapes
Tank
Truck
Woman1
Woman2
Balloon
Barb
Barb2
Board
Boats
Girl
Gold
Hotel
Zelda
Bridge256
Camera
Couple256
Earth
Elif
Noisesquare
Omaha
Sena
Sensin
Sinan
Średnia

Entropia
MMSE
r≤6
5,22609
5,18798
4,21614
6,16692
5,23613
5,04637
3,74923
4,53397
4,25940
4,90094
5,37755
5,15859
4,89005
5,12570
5,87787
4,39570
4,74117
4,74824
4,76119
5,07406
2,73033
2,17568
4,02365
4,30225
4,34794
3,38467
3,15826
4,97175
5,05425
4,12430
4,36880
4,12476
4,73247
4,83058
4,03792
5,89389
4,83992
4,08989
3,72441
3,12626
5,33669
6,36096
3,37874
3,57400
3,32051
4,50414

r

Entropia
r=6

Współczynniki przy r = 6
(metoda poszukiwań 5961 pomiarów)

Entropia
r=8

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

5,22831
5,17930
4,16863
6,17336
5,29455
5,04130
3,75886
4,54521
4,26328
4,89796
5,40000
4,76723
4,89282
5,09819
5,87999
4,39177
4,73156
4,76189
4,66359
5,04149
2,80885
1,35035
4,01941
4,30433
4,33859
3,39052
3,06974
5,06298
5,04277
4,09330
4,35778
4,07593
4,73432
4,81517
3,95156
5,89550
4,82224
4,09926
3,72858
3,17837
5,40056
5,96855
3,45746
3,65004
3,38393
4,47065

0,875 0,500 -0,250 0,125 -0,125 -0,125
0,625 0,500 -0,125 0,125 -0,125 0,000
0,750 0,625 -0,250 0,125 -0,125 -0,125
0,750 0,250 0,000 0,125 -0,125 0,000
0,250 0,750 0,000 0,250 0,000 -0,250
0,375 0,875 -0,125 0,125 0,000 -0,250
0,625 0,500 -0,250 0,125 0,000 0,000
0,750 0,875 -0,625 0,000 0,000 0,000
0,875 0,500 -0,375 0,250 -0,125 -0,125
0,375 0,000 0,250 0,375 0,000 0,000
0,750 0,875 -0,375 0,125 -0,125 -0,250
0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000
0,625 0,625 -0,375 0,125 0,000 0,000
0,875 0,250 -0,125 0,000 0,000 0,000
0,375 0,500 0,000 0,125 0,000 0,000
0,500 0,625 0,000 0,250 -0,125 -0,250
0,500 0,500 0,000 0,250 -0,125 -0,125
0,500 0,750 -0,250 0,125 0,000 -0,125
0,375 0,125 0,125 0,500 0,000 -0,125
0,500 0,250 0,000 0,375 0,000 -0,125
1,000 0,625 -0,625 0,000 0,000 0,000
1,000 1,000 -1,000 0,000 0,000 0,000
0,625 0,250 -0,125 0,250 0,000 0,000
0,875 0,250 -0,125 0,125 -0,125 0,000
0,375 0,625 -0,125 0,250 0,000 -0,125
0,750 0,500 -0,125 0,250 -0,125 -0,250
0,625 0,750 -0,250 0,125 -0,125 -0,125
0,375 1,000 -0,250 0,125 0,000 -0,250
0,250 1,000 -0,125 0,125 0,000 -0,250
0,625 0,750 -0,375 0,125 0,000 -0,125
0,625 0,875 -0,500 0,125 0,000 -0,125
0,500 0,875 -0,250 0,125 0,000 -0,250
0,625 0,625 -0,250 0,125 0,000 -0,125
0,625 0,750 -0,375 0,125 0,000 -0,125
0,250 0,750 0,000 0,250 0,000 -0,250
0,750 0,375 -0,250 0,125 0,000 0,000
0,625 0,500 -0,250 0,125 0,000 0,000
0,750 0,875 -0,625 0,000 0,000 0,000
0,625 0,625 -0,125 0,125 -0,125 -0,125
1,000 0,250 -0,250 0,250 -0,250 0,000
0,250 0,250 0,250 0,250 0,000 0,000
0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,000 0,125 -0,125 0,250 -0,250 0,000
1,000 0,125 -0,125 0,375 -0,250 -0,125
1,000 0,375 -0,250 0,250 -0,250 -0,125
-

5,21144
5,16339
4,16864
6,17336
5,20475
4,95178
3,75886
4,53673
4,23606
4,88498
5,31239
4,76723
4,89062
5,08529
5,87280
4,39177
4,73156
4,76189
4,59458
4,98878
2,41814
1,35035
4,01941
4,30433
4,33859
3,36453
3,06651
4,98012
5,03901
3,97487
4,32026
4,06299
4,72386
4,77407
3,88649
5,89550
4,82224
4,09211
3,73029
3,13030
5,33370
5,96855
3,37877
3,57070
3,31807
4,43446

4. Podsumowanie
Omówione zagadnienia dotyczą bezstratnej kompresji obrazów cyfrowych. W pracy
przedstawiono problem doboru współczynników predykcji dla modeli statycznych gwarantujących wysoki stopień kompresji. Należy jednak zaznaczyć, iż badania dotyczyły wyłącz-
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nie metod ze stałym zestawem współczynników predykcji, istnieje jednak spora grupa metod adaptacyjnych, które potrafią dostosować się nie tylko do pojedynczego obrazu, ale nawet do jego fragmentów o różnych cechach w poszczególnych obszarach. Porównywanie
bardziej wysublimowanych adaptacyjnych metod z modelem statycznym wykracza poza
ramy niniejszej publikacji.
Wykazano fakt, że nie zawsze model o niższej entropii charakteryzuje się niższym odchyleniem standardowym błędów predykcji, co oznacza, że budowa modeli predykcyjnych
metodą minimalizacji błędu średniokwadratowego nie gwarantuje minimalizacji wartości
entropii obrazu poddanego modelowaniu, wniosek ten może służyć także do analizy metod
adaptacyjnych, gdzie jako funkcję celu często stosuje się lokalną minimalizację błędu średniokwadratowego, gdyż trudno jest lokalnie minimalizować średnią bitową (takie metody
wymagają sprzężeń zwrotnych i wielokrotnego kodowania). Przedstawione zostały różne
propozycje metod poszukiwania najlepszego (dla konkretnego obrazu) zestawu współczynników predykcji liniowej. Dalsze prace będą prowadzone w kierunku uzyskania w akceptowalnie krótkim czasie wysokiej efektywności kompresji dla modeli stosujących wysoki
(r > 10) rząd predykcji. Wnioski płynące z wyników uzyskanych badań pozwalają ukazać
nowy obszar poszukiwań wzrostu efektywności w odniesieniu do wielu już istniejących
rozwiązań, które bazują na prostych, lecz nie w pełni uzasadnionych przesłankach, że najlepszy stopień kompresji uzyskamy, posługując się kryterium MMSE.
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Abstract:
The system prepared by the Office of Electronic Communications (UKE) is officially called a
Location - Information Platform with a Central Database (PLI CBD system). The PLI CBD
system is part of a nationwide emergency notification system and its role is to gather data on
users of public telephone networks and information on the network termination points from
which an emergency call is made and to make it all available to the services responsible for
the reception of emergency calls. Additionally, PLI CBD is to directly support the emergency
call system. The key to the effectiveness of the PLI CBD system is an updated database of telecommunications operators’ subscribers and of the assigned ranges of numbers. The Central
Database will process data received from the telecommunications operators and it will be
maintained through regular updates done by telecommunications operators. What is more, the
process of porting numbers between operators needs to be serviced by the PLI CBD system as
well if the Central Database is to remain updated.
Keywords:
Emergency system, number portability, database, geographic localization

1. Wprowadzenie
Przedsięwzięcie opracowania i uruchomienia PLICBD jest wypełnieniem obowiązku nałożonego na Prezesa UKE [1, 2, 3, 4 i 5]. Prowadzone jest w trybie określonym przez prawo
zamówień publicznych [6] w wariancie tzw. dialogu konkurencyjnego. Rozpoczęło się w
maju 2008 r., a uruchomienie PLICBD jest przewidywane na I kwartał 2011 r. W roku 2008
wyselekcjonowano grupę 7 potencjalnych oferentów, z którymi prowadzono do lutego 2009
przewidziany prawem zamówień publicznych „dialog”, tzn. otrzymano od nich różne koncepcje rozwiązania funkcjonalności systemu i przedyskutowano je z udziałem doradców
zewnętrznych. Na podstawie tak zgromadzonej wiedzy opracowano Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia [7] i oficjalnie przekazano ją oferentom. Rozstrzygnięcie przetargu
nastąpiło w sierpniu, a projekt rozpoczął się w październiku 2009 r. Artykuł przedstawia
koncepcję tego przedsięwzięcia.
Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta i użytkownika dzwoniącego na numer alarmowy 112 i inne
numery alarmowe. Szybka identyfikacja miejsca, z którego wykonano połączenie na numer
alarmowy, ma ogromne znaczenie, szczególnie w sytuacji, gdy osoba wzywająca pomocy
znajduje się w ciężkim stanie lub szoku i nie potrafi w sposób precyzyjny określić miejsca
swojego pobytu. Sytuacja powyższa dotyczy również osób podróżujących, które znajdują
się na nieznanym terenie i potrafią tylko w przybliżeniu podać miejsce swojego pobytu.
Lokalizacja osób w takich przypadkach bez możliwości, jakie będzie dawać PLICBD, jest
utrudniona i czasochłonna. W sytuacji ratowania życia ludzkiego mijający czas stanowi
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główne zagrożenie i w skrajnych przypadkach może doprowadzić do trwałego kalectwa lub
zgonu poszkodowanego. Dzięki zbudowaniu systemu skróci się czas reakcji służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.
Szybkość lokalizacji ma również znaczenie w sytuacjach, gdy zagrożone jest mienie
obywateli, na przykład pożar. Utrata majątku dla wielu osób, szczególnie w sytuacjach braku ubezpieczenia, stanowi osobistą tragedię i może prowadzić do bardzo skomplikowanej
sytuacji materialnej i rodzinnej.
Ogromne znaczenie ma również fakt, iż w sytuacjach zagrożenia życia spowodowanych
rozbojem, porwaniem itp. osoba nie musi przekazywać jakichkolwiek informacji, wystarczy, że zadzwoni, a takie połączenie zostanie potraktowane jako zgłoszenie i odpowiednie
służby ratownicze lub też policja zostaną skierowane w maksymalnie krótkim czasie na
miejsce zdarzenia.
Numer alarmowy 112 ma w Europie powszechny charakter, jako że aż 150 mln obywateli UE co roku podróżuje do innych państw. Sprawne i precyzyjne lokalizowanie osób,
szczególnie w kontekście braku znajomości języka polskiego, jak i trudności w określeniu
miejsca przebywania, ma duże znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa odwiedzających nasz
kraj. Numer alarmowy 112 jest identyfikowalny przez obywateli UE na zdecydowanie wyższym poziomie niż inne polskie numery alarmowe – 999, 998, 997 – co obliguje nas do zapewnienia obywatelom UE poczucia bezpieczeństwa w zakresie sprawnego funkcjonowania
numeru alarmowego 112 również poprzez natychmiastową lokalizację abonenta.

2. Kontekst
PLICBD jest częścią ogólnokrajowego informatycznego Systemu powiadamiania ratunkowego, który opracowuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji [8]. Sama
PLICBD odpowiada za prowadzenie bazy danych o użytkownikach publicznych sieci telefonicznych oraz za przekazywanie systemom i służbom odpowiedzialnym za przyjmowanie
wywołań alarmowych danych użytkowników i informacji o lokalizacji zakończeń publicznych sieci telefonicznych (stacjonarnych i ruchomych), z których wykonano wywołanie
alarmowe.
System powiadamiania ratunkowego jest z kolei częścią krajowego Systemu ratownictwa (medycznego – pogotowie ratunkowe, technicznego – straż pożarna, porządkowego –
policja itd.). Zadaniem Systemu powiadamiania ratunkowego jest dostarczenie odpowiednim służbom, powołanym do niesienia pomocy, informacji umożliwiających dotarcie przez
ratowników do osoby wzywającej pomocy, a także na - podstawie cech użytkownika numeru - ewentualnego charakteru wezwania. System ten składa się z Centrów Powiadamiania
Ratunkowego (CPR), gdzie pracują operatorzy przyjmujący wezwania o pomoc. To ich pracę ma wspierać PLICBD (por. rys. 1). Liczba CPR zostanie określona przez wojewodów
poszczególnych województw. Szacuje się, że CPR może być zorganizowane nawet w każdym powiecie.
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Legenda:
o CPR – centrum powiadamiania ratunkowego
o CPSCPR – centralny punkt Systemu centrów
powiadamiania ratunkowego

Rysunek 1. Schemat ideowy systemu PLICBD

Funkcjonalność PLICBD posłuży dostarczaniu informacji do poszczególnych CPR, natomiast fizyczna realizacja łączności odbywać się będzie przez centralny punkt systemu
centrów powiadamiania ratunkowego, będący brzegowym elementem tej części systemu
powiadamiania ratunkowego, która jest tworzona przez MSWiA.
Poza Systemem centrów powiadamiania ratunkowego PLICBD będzie obsługiwać, w
zakresie funkcjonalności związanej z lokalizacją, także jednostki służb powołanych do niesienia pomocy, które nie będą wywoływane poprzez numer 112 i będą miały własny punkt
centralny oraz inne służby powołane do niesienia pomocy.
Skuteczne działanie PLICBD wymaga posiadania kompletnej i aktualnej bazy danych o:
— użytkownikach przyłączonych do publicznych sieci telefonicznych obsługiwanych przez
dostawców usług i operatorów sieci,
— wykorzystywanych przez nich numerach telefonicznych,
— przydzielonych operatorom zakresach numeracyjnych.
Centralna Baza Danych przetwarzać będzie dane otrzymane od dostawców usług i operatorów sieci telekomunikacyjnych. Utrzymanie bazy polegać będzie na jej systematycznej
aktualizacji, za którą odpowiedzialni są przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Warunkiem koniecznym dla utrzymania aktualności Centralnej Bazy Danych i funkcjonalności PLICBD
jest realizacja przez PLICBD obsługi procesowej przenoszenia numerów, wynikającego z
uprawnienia użytkownika do zachowania numeru przy zmianie dostawcy usługi.
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3. Koncepcja
Proces obsługi wywołania alarmowego przebiegnie następująco. Osoba wzywająca pomocy wybiera numer alarmowy. Zgłoszenie alarmowe poprzez publiczne sieci telefoniczne
jest kierowane do najbliższego CPR lub do najbliższej jednostki właściwej terytorialnie i
funkcjonalnie służby powołanej do niesienia pomocy. Wraz z nadejściem takiego połączenia w CPR lub jednostce niesienia pomocy wyświetlany jest numer telefonu abonenta wzywającego pomocy (w ramach funkcjonalności prezentacji numeru strony wywołującej –
Calling Line Identification Presentation wspartej funkcjonalnością zniesienia zakazu prezentacji numeru strony wywołującej, tzw. Override Calling Line Identification Restriction).
Przekazywanie danych abonenta, z którego terminala wzywana jest pomoc, i informacji o
lokalizacji będzie realizowane poprzez sieć IP z zastosowaniem odmiennych sposobów dla
sieci telefonii ruchomej i odmiennych dla sieci stacjonarnej. W obecnym stanie techniki
telefonii stacjonarnej przekazywanie danych o abonencie odbywa się tzw. metodą pull. Polega ona na tym, że służba, do której skierowano połączenie alarmowe, kieruje do PLICBD
żądanie podania dla numeru telefonu wzywającego pomocy informacji o abonencie. W odpowiedzi na żądanie PLICBD przekaże służbom, zgromadzone wcześniej w bazie PLICBD,
dane abonenta oraz dokładny adres zainstalowania zakończenia publicznej stacjonarnej sieci
telefonicznej, z którego zostało zainicjowane połączenie alarmowe.
W odniesieniu do sieci telefonii ruchomej, na odcinku od operatora sieci telefonii ruchomej do PLICBD, przewiduje się stosowanie tzw. metody push. Polega ona na tym, że
równocześnie z pojawieniem się wywołania alarmowego, w sieci operatora telefonii ruchomej inicjującego takie połączenie zostaje uruchomiony proces lokalizacji abonenta wzywającego pomocy. Po ustaleniu informacji lokalizacyjnych będą one wraz z numerem telefonu
wzywającego pomocy przekazane do PLICBD, gdzie - po dołączeniu (zgromadzonych
wcześniej w PLICBD) danych abonenta wzywającego pomocy - będą oczekiwać przez cztery godziny. W tym okresie mogą być wysyłane do służb powołanych do niesienia pomocy
w odpowiedzi na wystawione przez te służby żądanie zawierające numer telefonu abonenta
wzywającego pomocy (metoda pull na odcinku PLICBD – służby powołane do niesienia
pomocy).
Dokładność przekazywanych danych lokalizacyjnych zależy od systemu lokalizacyjnego, którym dysponuje dany operator publicznej ruchomej sieci telefonicznej. Maksymalny
czas przygotowania odpowiedzi PLICBD na zapytanie wynosi 4 sekundy, włączając w to
czas przekazania danych lokalizacyjnych przez operatora telekomunikacyjnego. W zakresie
wywołań alarmowych PLICBD przygotowana będzie na obsłużenie do 15 000 wywołań
alarmowych w ciągu minuty oraz do 40 milionów wywołań alarmowych w ciągu miesiąca.
Identyfikacja stron komunikujących się w sprawie wywołania alarmowego dokonywana
jest na poziomie urządzeń i systemów teleinformatycznych UKE oraz służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. System będzie spełniać wymagania bezpieczeństwa w zakresie norm bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza serii ISO 27000, oraz rozporządzeń
MSWiA w tym zakresie.
Kompletna PLICBD (złożona z aplikacji lokalizacyjnej, aplikacji przenoszenia numerów oraz bazy danych) będzie przetwarzana w dwu zabezpieczających się wzajemnie
ośrodkach komputerowych. Do systemu będą zobowiązani dołączyć się dostawcy usług
telekomunikacyjnych i operatorzy sieci telekomunikacyjnych, którzy zobowiązani są także
udostępniać dane o abonencie lub użytkowniku, konieczne do uruchomienia Centralnej Bazy Danych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni zostali podzieleni na dwie kategorie: duzi
(ponad milion abonentów), którzy zobowiązani są do przekazywania informacji do PLICBD
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wydzielonymi łączami telekomunikacyjnymi, oraz mali (poniżej miliona abonentów), którzy będą łączyć się z PLICBD za pośrednictwem sieci Internet.
W ramach przedsięwzięcia będzie prowadzonych kilka powiązanych ze sobą projektów:
— adaptacja części Centralnego Laboratorium Badań Technicznych UKE na potrzeby jednego z ośrodków komputerowych PLICBD,
— adaptacja części pomieszczeń technicznych Delegatury UKE na Śląsku na potrzeby drugiego ośrodka komputerowego PLICBD,
— osobny przetarg na łącza telekomunikacyjne pomiędzy obu ośrodkami PLICBD,
— opracowanie aplikacji informującej o lokalizacji wzywającego pomocy,
— opracowanie aplikacji rejestracji przenoszenia numerów,
— dołączanie operatorów telekomunikacyjnych do systemu,
— uruchamianie systemu PLICBD w wybudowanych ośrodkach komputerowych,
— tworzenie centralnej bazy danych numerów na podstawie zbiorów danych przekazywanych przez operatorów telekomunikacyjnych,
— łączenie punktów dostępowych systemu ratownictwa z systemem PLICBD,
— specyficzne testowanie „przeciążania” systemu wezwaniami w ekstremalnej ilości,
— szkolenia operatorów i użytkowników.
Wyodrębniono pięć etapów projektu, przyjmując, że prace w ramach nich mogą się częściowo na siebie nakładać. Etap I obejmuje prace polegające na uzgodnieniu, opracowaniu i
przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu niezbędnych analiz. Etap II obejmuje uzgodnienie, opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu projektu Systemu. Etap
III obejmuje uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych i zezwoleń, a także wykonanie adaptacji pomieszczeń i terenu oraz budowę Centrów Przetwarzania Danych w wskazanych w SIWZ lokalizacjach. Etap IV obejmuje budowę i uruchomienie systemu teleinformatycznego PLICBD oraz przygotowanie i przeprowadzenie testów tego systemu. Etap
V obejmuje wdrożenie, polegające na produkcyjnym podłączeniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych wraz z migracją danych oraz podłączeniu służb ratowniczych, a także niezbędne szkolenia. Ostateczny termin realizacji projektu ustalono na 31 marca 2011 r.

4. Podsumowanie
Najważniejsze korzyści społeczne wdrożenia systemu PLICBD dotyczą bezpieczeństwa
obywateli. Realizacja projektu usprawni także procedury międzyoperatorskie związane z
przeniesieniem numeru, co z kolei wpłynie pozytywnie na jakość świadczenia usług oraz na
działalność przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, które zyskają techniczną bazę do realizacji procesów związanych z przenoszeniem numerów przez abonentów i użytkowników.
Przenośność numerów jest bowiem uprawnieniem abonenta, jak również użytkownika końcowego usługi przedpłaconej, wprowadzonym do polskiego systemu prawnego w związku z
implementacją dyrektyw UE i jest jedną z usług mających istotny wpływ na zwiększenie
konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych.
W celu skutecznego przeprowadzenia projektu, w strukturze UKE powołano w ramach
Departamentu Techniki Wydział PLICBD, który jest biurem projektu. Na jego czele stoi i
pełni równocześnie rolę kierownika projektu zastępca dyrektora departamentu. Komitetem
Sterującym projektu kieruje Dyrektor Generalny UKE. Wszystkie osoby zaangażowane w
projekt PLICBD przeszły certyfikowany kurs metodyki zarządzania projektami PRINCE2.
Docelowo do pracy przy eksploatacji systemu PLICBD przewidzianych jest 19 specjalistów.
Wykonanie systemu PLICBD jest monitorowane zgodnie z zasadami nadzoru dla projektów 7. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
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