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Streszczenie 

Tematem rozdziału są metody opisu obiektów technicznych, bazujące 
na wykorzystaniu teorii grafów. Autorzy koncentrują się na dostoso-
waniu rodzaju wykorzystywanego modelu do charakterystyk obiektu 
oraz procesu modelowania. Dla obiektów z niezależną strukturą, 
oprócz klasycznego przedstawienia grafu, zaproponowano zastosowa-
nie krawędziowego i wierzchołkowo-krawędziowego sposobu ich zapi-
su. Dla obiektów ze współdzielonymi elementami, zasugerowano wyko-
rzystanie pochodnych grafów PBL. Dla każdego typu reprezentacji 
określono obszar jego wykorzystania. Rozdział jest adresowany do osób 
zajmujących się bezpieczeństwem obiektów technicznych.  

1. Wprowadzenie 

Bezpieczen stwo to jeden z najistotniejszych problemo w dotyczących praktycz-
nie wszystkich aspekto w działalnos ci wspo łczesnego człowieka. Dla znacznej 
częs ci społeczen stwa, kojarzy się ono, przede wszystkim, z przestępczos cią po-
spolitą, terroryzmem oraz działaniami wojennymi. Jednak zagroz enia dla zdrowia 
i z ycia człowieka, a takz e gromadzonych przez niego wartos ci materialnych 
znacznie częs ciej są skutkiem katastrof technologicznych i naturalnych. W wy-
niku charakterystycznego dla drugiej połowy XX wieku gwałtownego, społeczno-
gospodarczego rozwoju s wiata, pojawiły się wielkoskalowe systemy techniczne, 
wymagające niespotykanej dotąd politycznej, gospodarczej, a nawet wojskowej 
aktywnos ci podmioto w biznesowych, nierzadko obejmującej swym zasięgiem ca-
łe kontynenty.  
  
Badania w ramach projektu: „Neuronowe i immunologiczne wspomaganie analizy i syntezy modeli obiektów 
technicznych na bazie struktur wykorzystujących grafy rzadkie w warunkach niekompletności informacji”. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007 – 2013. Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego. 



164 M. Hajder, M. Nycz, J. Kolbusz 

Budowane systemy techniczne, często funkcjonujące autonomicznie, wyposaz a 
się w rozbudowane sieci zasilające, własną strukturę transportową, sterującą i za-
rządzającą. Wykorzystują one szeroko, zaawansowane metody pozyskiwania za-
sobo w ludzkich, technologicznych i surowcowych. Niestety, ich często niekontro-
lowanemu rozwojowi, towarzyszy wzrost wraz liwos ci s rodowiska na działanie 
czynniko w zewnętrznych o charakterze katastroficznym, takich jak gwałtowne 
zjawiska pogodowe, powodzie, trzęsienia ziemi, celowe lub losowe szkodliwe 
działania techniczne [1], [2], [3], [4], [5]. Opisane zjawiska nasilają się z upływem 
czasu. 

Jednym z najwaz niejszych kierunko w badan  w obszarze bezpieczen stwa obiek-
to w technicznych (OT) jest analiza z ywotnos ci, kto ra obok niezawodnos ci i od-
pornos ci na uszkodzenia jest podstawową charakterystyką okres lającą bezpie-
czen stwo eksploatacji OT. Szeroko wykorzystywanym, efektywnym sposobem 
badania z ywotnos ci obiektu jest przedstawienie go w postaci modelu grafowego. 
W takim przypadku, wskaz nikiem z ywotnos ci badanego OT będą pochodne 
wierzchołkowej lub krawędziowej spo jnos c  grafu modelu [6], [7], [8], [9], [10].  

Metody teorii grafo w odgrywają szczego lną rolę przy analizie złoz onych obiek-
to w technicznych, takich jak sieci teleinformatyczne. W szczego lnos ci, stanowią 
one podstawę: analizy z ywotnos ci sieci; oceny poziomu dostępnos ci informacji; 
projektowania sieci połączeniowych; optymalizacji administrowania sieciami 
korporacyjnymi; podwyz szenia ich przepustowos ci; ulepszania routingu; zapew-
niania i poprawy bezpieczen stwa; analizy rozprzestrzeniania się złos liwego 
oprogramowania. 

2. Reprezentacje grafu  

2.1. Podstawowe definicje teorii grafów 

Teoria grafo w jest dyscypliną naukową będącą częs cią matematyki dyskretnej, 
zajmująca się analizą włas ciwos ci skon czonych zbioro w z s cis le okres lonymi re-
lacjami pomiędzy ich elementami. Jest ona szeroko wykorzystywana do opisu i ba-
dania ro z norodnych systemo w technicznych, biologicznych, ekonomicznych i so-
cjalnych. Podstawową definicją teorii jest okres lenie grafu, kto re moz e miec  po-
niz szą postac . 

Definicja 1 

Grafem nieskierowanym  ,G GG V E  nazywamy parę dwóch niepustych skończo-

nych, rozłącznych zbiorów: zbioru GV , nazywanego zbiorem wierzchołków grafu 

  
1 2
, , , , 0

nG G G GV v v v n   oraz zbioru GE , będącego zbiorem jego krawędzi  GE 

  
1 2
, , , , 0

mG G Ge e e m  , przy czym dla każdego i, 
iG

e  jest parą elementów ze zbioru 

wierzchołków VG. 
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Powyz sza definicja nie jest jedyną, w literaturze moz na znalez c  alternatywne 
okres lenia grafu [6], [7], [8], [9]. Pomiędzy elementami grafu, a komponentami 
modelowanego obiektu istnieje pewne przyporządkowanie. Dla przykładu, roz-
waz my połączenia sieci teleinformatycznej. Najczęs ciej, zbio r wierzchołko w grafu 
reprezentuje sobą zbio r jej węzło w, a zbio r krawędzi – zbio r kanało w komunika-
cyjnych modelowanej sieci. Do przedstawienia sieci teleinformatycznych szeroko 
wykorzystuje się opisane definicją 1 grafy nieskierowane. Jednak w wielu przy-
padkach model moz e pokazywac : ukierunkowanie działania sił, przepływu in-
formacji, przemieszczania się mas, do czego lepiej jest wykorzystywac  grafy skie-
rowane. Przedstawione poniz ej okres lenie grafu skierowanego jest rozwinięciem 
definicji grafu nieskierowanego. W dalszej częs ci rozdziału rozwaz ac  będziemy 
grafy nieskierowane, a graf G będziemy nazywac  grafem z ro dłowym. 

Definicja 2 

Grafem skierowanym  ,G GG V E  będziemy nazywać graf, którego każda krawędź 

G Ge E jest uporządkowanym zbiorem wierzchołków.  

Podstawowym parametrem dowolnego grafu jest stopien , kto ry moz emy 
przypisac  zaro wno samej sieci, jak i dowolnemu z jej wierzchołko w. Stopniem 
𝑠𝑖
𝐺  i-tego wierzchołka grafu G, będziemy nazywac  liczbę krawędzi grafu, incy-

dentnych do danego wierzchołka, stopniem 𝑠𝐺  sieci będziemy nazywac  maksy-
malny stopien  jego wierzchołko w.  

2.2. Grafowa reprezentacja struktur niezależnych 

Istnieje kilka alternatywnych sposobo w zapisu grafu. Do najszerzej wykorzy-
stywanych moz emy zaliczyc  zapis macierzowy oraz graficzny. Zapis macierzowy 
bazuje na przedstawieniu relacji pomiędzy wierzchołkami i krawędziami za po-
mocą macierzy (incydencji lub sąsiedztwa). Jest on wykorzystywany przez więk-
szos c  programo w komputerowych, jednak okazuje się mało czytelny dla uz yt-
kownika. Do uz ytkowniko w, adresowany jest zapis graficzny, w kto rym zbio r 𝑉𝐺 
skojarzony jest z wierzchołkami grafu, a zbio r 𝐸𝐺  z jego krawędziami. Graf 
𝐺 = (𝑉𝐺 , 𝐸𝐺), opro cz zapisu tradycyjnego moz e zostac  przedstawiony w dwo ch 
innych postaciach: krawędziowej L(G) oraz wierzchołkowo-krawędziowej T(G), 
nazywanej ro wniez  grafem totalnym. Rozwaz my krawędziowe L(G) przedstawie-
nie grafu G, znajdujące szerokie wykorzystanie w badaniach z ywotnos ci OT. 

Niech 𝑉𝐿(𝐺) = {𝑣𝐿(𝐺)1 , 𝑣𝐿(𝐺)2 ,⋯ , 𝑣𝐿(𝐺)𝑛} będzie zbiorem wierzchołko w grafu kra-

wędziowego L(G), , a 𝐸𝐺 = {𝑒1, 𝑒2,⋯ , 𝑒𝑚} zbiorem krawędzi grafu G. Wtedy graf 
krawędziowy L(G) moz na zdefiniowac  w poniz szy sposo b.  

Definicja 3 

Dla dowolnego grafu G graf krawędziowy L(G) to graf utworzony na podstawie G, 
spełniający następujące dwa warunki: 
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1.   GL GV E ; 

2. Wierzchołki 
 iL Gv  i   jL Gv  są sąsiednie w L(G) wtedy i tylko wtedy, kiedy kra-

wędzie 
iG

e  i 
jG

e  dla dowolnego i, j są sąsiednie w grafie G.  

Na rys. 1a. przedstawiono graf z ro dłowy G , a na rys. 1b. jego reprezentację 
krawędziową L(G).  

a. b. 
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v
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Rys. 1. Graf z ro dłowy (a.) i jego reprezentacja krawędziowa (b.) 

Postac  krawędziowa jest szeroko wykorzystywana do analizy obiekto w tech-
nicznych, o kto rych sprawnos ci decydują komponenty węzłowe a nie liniowe. 
Przykładem takiego obiektu są sieci komputerowe, wykorzystujące media prze-
wodowe, o kto rych dostępnos ci decydują węzły, a nie kanały komunikacyjne.  

Kolejnym przydatnym sposobem graficznego przedstawienia modelu OT jest 
graf wierzchołkowo-krawędziowy (totalny) T(G). Wyro z niamy w nim dwa typy 
wierzchołko w: wierzchołki-wierzchołki oraz wierzchołki-krawędzie. Moz e on zo-
stac  zdefiniowany w poniz szy sposo b. 

Definicja 4 

Dla dowolnego grafu G, graf totalny T(G) to graf spełniający następujące warunki: 

1.  

a. Wierzchołki-wierzchołki grafu T(G) to wierzchołki będące również wierz-
chołkami w grafie G; 

b. Wierzchołki-krawędzie grafu T(G) to wierzchołki będące krawędziami 
w grafie G. 

2.  

a.   G GT GV E V  ; 
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b. Wierzchołki-krawędzie  iT Ge  oraz   jT Ge  są sąsiednie w T(G) wtedy i tylko 

wtedy, kiedy krawędzie 
iG

e  i 
jG

e  są sąsiednie w G; 

c. Wierzchołki-wierzchołki  iT Gv  oraz   jT Gv  są sąsiednie w T(G) wtedy i tyl-

ko wtedy, kiedy wierzchołki 
iG

v  i 
jG

v  są sąsiednie w G; 

d. Wierzchołki-wierzchołki  iT Gv  oraz   jT Gv  są sąsiadami wierzchołka-

krawędzi   jT Ge  w T(G) wtedy i tylko wtedy, kiedy wierzchołki 
iG

v  i 
jG

v  są 

przyległe do krawędzi 
jG

e  w G. 

Do zrozumienia istoty grafu totalnego T(G), przedstawimy go z wykorzystaniem 
grafu dwudzielnego 𝐺𝑝𝑞, kto ry opisuje poniz sza definicja. 

Definicja 5 

Grafem dwudzielnym nazywamy graf, w którym istnieje podział zbioru wierzchoł-
ków na dwie klasy, a zakończenia każdej krawędzi należą do różnych klas. Jeżeli 
dowolne dwa wierzchołki wchodzące w różne zbiory są sąsiednie to graf taki nazy-
wa się zupełnym grafem dwudzielnym.  

W celu zaprezentowania włas ciwos ci grafu totalnego, rozwaz my graf G złoz o-
ny z p wierzchołko w oraz q krawędzi. Wykorzystując obie powyz sze definicje 
moz na przedstawic  go jako graf dwudzielny, łączący tradycyjną reprezentację 
grafu G z jego reprezentacją krawędziową L(G), co pokazano schematycznie na 
rys. 2. G to graf z ro dłowy, L(G) – krawędziowy a 𝐺𝑝𝑞 – graf dwudzielny łączący 

oba grafy. 
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Rys. 2. Graf totalny jako graf dwudzielny 

Graf G został przedstawiony, jako graf totalny T(G) na zamieszczonym poniz ej 
rys. 3.  
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Rys. 3. Totalna reprezentacja grafu z ro dłowego 

W celu powiązania stopni wierzchołko w w tradycyjnej wierzchołkowej repre-
zentacji grafu G oraz zbudowanego na jego bazie grafu totalnego T(G), wprowa-
dzono dwa poniz sze lematy.  

Lemat 1  

Stopień wierzchołka-wierzchołka ( )iT Gv  w grafie totalnym T(G) jest równy sumie 

stopni krawędzi 
1
,...,

mG Ge e  grafu G, przyległych do wierzchołka 
iG

v , tj. ( )deg
iG Tv


 1

deg
j

k

Gj
e , gdzie 

jG
e - krawędź przyległa do wierzchołka 

iG
v  w grafie G, 1,...,k – 

– numery kolejnych krawędzi przyległych do wierzchołka 
iG

v w G. Dla wierzchołka-

wierzchołka ( )iT Gv grafu T(G) prawdziwa jest nierówność ( )deg 2deg
i iT G Gv v .  

Dowód. Prawdziwos c  lematu wynika bezpos rednio z definicji grafu totalnego.∎ 

Lemat 2 

Stopień wierzchołka-krawędzi ( )iT Ge  w grafie totalnym T(G) jest równy sumie 

stopni wierzchołków 
1
,...,

mG Gv v  grafu G, przyległych do krawędzi 
iG

e , tj. ( )deg
iG Te




1

deg
j

k

G
j

v , gdzie 
jG

v – wierzchołek przyległy do krawędzi 
iG

e  w grafie G, 1...k – 

– numery kolejnych wierzchołków przyległych do krawędzi 
iG

e  w G. Dla wierzchoł-

ka-krawędzi ( )iT Ge  grafu T(G) prawdziwa jest nierówność ( )deg 2deg
i iT G Ge e .  

Dowód. Prawdziwos c  lematu wynika bezpos rednio z definicji grafu totalnego. ∎ 

Na podstawie powyz szych lemato w moz na udowodnic  poniz sze twierdzenie. 
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Twierdzenie 1 

Jeżeli w grafie G wierzchołek 
kG

v  jest wierzchołkiem o najmniejszym stopniu to 

w grafie T(G), wierzchołek-wierzchołek ( )kT Gv  jest także wierzchołkiem o najmniej-

szym stopniu. 

Dowód. Prawdziwos c  twierdzenia wynika bezpos rednio z obu poniz szych le-
mato w.∎ 

Modele obiekto w technicznych wykorzystujące grafy totalne są uz ywane do 
analizy dostępnos ci sieci, w kto rych awaryjne są ich wszystkie elementy, a takz e 
miejsca ich styku.  

2.3. Grafowa reprezentacja struktur współdzielonych 

Przykładem obiektu technicznego ze wspo łdzielonymi elementami struktury 
mogą posłuz yc  sieci bezprzewodowe. W sieciach tych, medium transmisyjne, kto -
rym jest otaczająca przestrzen , jest wykorzystywane przez wielu uz ytkowniko w. 
Graficzną reprezentacje sieci bezprzewodowych moz na zastosowac  do rozwiąza-
nia większos ci zadan  z nimi związanych, począwszy od analizy niezawodnos ci, 
dostępnos ci, odpornos ci na uszkodzenia i z ywotnos ci, na analizie strumieni in-
formacyjnych i ich rozpływie skon czywszy. Dalej rozwaz ac  będziemy wielokana-
łową siec  bezprzewodową z rys. 4a., złoz oną z 4 węzło w oraz 4 wspo łdzielonych 
kanało w komunikacyjnych zwanych dalej magistralami. 

Grafem PBL systemu magistralowego G zawierającego |𝑉𝐺| węzło w, |𝐸𝐺|magi-
stral i zbio r linko w K nazywamy dwudzielny graf 𝐺𝑃𝐵𝐿, kto ry jest następującą pa-
rą (𝑉𝐺𝑃𝐵𝐿 , 𝐸𝐺𝑃𝐵𝐿) i 𝑉𝐺𝑃𝐵𝐿 = 𝑉𝑉𝐺𝑃𝐵𝐿 ∪ 𝑉𝐸𝐺𝑃𝐵𝐿 , gdzie 𝑉𝑉𝐺𝑃𝐵𝐿 = 𝑉𝐺 i 𝑉𝐸𝐺𝑃𝐵𝐿 = 𝐸𝐺  oraz 

𝐸𝐺𝑃𝐵𝐿reprezentuje połączenia w grafie G pomiędzy magistralami a węzłami. Wę-

zły 𝑣𝐺𝑃𝐵𝐿𝑖 i 𝑣𝐺𝑃𝐵𝐿𝑗  są połączone przez krawędz  𝑒𝐺𝑃𝐵𝐿𝑚 wtedy i tylko wtedy, kiedy 

w z ro dłowym systemie magistralowym magistrala 𝑀𝑖 jest połączona z węzłem 𝑊𝑗 

linkiem 𝑘𝑚. Graf ten został pokazany na rys. 4b. 

a. b. 
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v2 v3 v4
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l4 l5
l9l6 l8

l7

 

Rys. 4. Z ro dłowa siec  wielomagistralowa (a.) oraz jej reprezentacja PBL (b.) 

Na podstawie grafu PBL moz na zbudowac  ro wniez  inne formy reprezentacji 
wspo łdzielonego grafu G, w szczego lnos ci postac : krawędziową, wierzchołkową, 
linkową, a takz e opisaną wczes niej wierzchołkowo-krawędziową (totalną). 
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Dla dowolnego grafu 𝐺𝑃𝐵𝐿 graf krawędziowy 𝐿(𝐺) opisywany jest za pomocą 
dwo ch następujących warunko w, będących modyfikacją poprzedniej definicji gra-
fu krawędziowego: 

1. ( ) PBLL G GV VE ; 

2. Wierzchołki 𝑣𝐿(𝐺)𝑖 i 𝑣𝐿(𝐺)𝑗 są sąsiednie w 𝐿(𝐺) wtedy i tylko wtedy, kiedy 

wierzchołki-wierzchołki (magistrale) 𝑣𝐺𝑃𝐵𝐿𝑖 , 𝑣𝐺𝑃𝐵𝐿𝑗 ∈ 𝑉𝐸𝐺𝑃𝐵𝐿  są sąsiednie 

w grafie 𝐺𝑃𝐵𝐿. 

Graf krawędziowy, jako reprezentacja z ro dłowego grafu magistralowego poka-
zano na rys. 5a. 
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Rys. 5. Reprezentacje z ro dłowego grafu magistralowego: graf krawędziowy L(G) (a.); graf 
wierzchołkowy N(G) (b.) 

Dla dowolnego grafu 𝐺𝑃𝐵𝐿, graf wierzchołkowy N(G) opisywany jest za pomocą 
następujących dwo ch warunko w: 

1. ( ) PBLN G GV VV ; 

2. Wierzchołki 𝑣𝑁(𝐺)𝑖 i 𝑣𝑁(𝐺)𝑗  są sąsiednie w N(G) wtedy i tylko wtedy, kiedy 

wierzchołki-krawędzie 𝑣𝐺𝑃𝐵𝐿𝑖, 𝑣𝐺𝑃𝐵𝐿𝑗 ∈ 𝑉𝑉𝐺𝑃𝐵𝐿  są sąsiednie w 𝐺𝑃𝐵𝐿. 

Graf krawędziowy 𝑁(𝐺) jako reprezentację z ro dłowego grafu magistralowego 
pokazano na rys. 5b. 

Dla dowolnego grafu 𝐺𝑃𝐵𝐿, graf linkowy Li(G) opisywany jest za pomocą dwo ch 
następujących warunko w: 

1. ( ) PBLLi G GV E ; 

2. Wierzchołki 𝑣𝐿𝑖(𝐺)𝑖 i 𝑣𝐿𝑖(𝐺)𝑗 są sąsiednie w  Li G  wtedy i tylko wtedy, kiedy 

krawędzie (linki) 𝑒𝐺𝑃𝐵𝐿𝑖 , 𝑣𝐺𝑃𝐵𝐿𝑗 ∈ 𝐸𝐺𝑃𝐵𝐿  są sąsiednie w 𝐺𝑃𝐵𝐿 przez wierz-

chołki ze zbiorów 𝑉𝐸𝐺𝑃𝐵𝐿  i 𝑉𝑉𝐺𝑃𝐵𝐿 . 

Graf Li(G) linkowy jako reprezentację z ro dłowego grafu magistralowego G po-
kazano na rys. 6a.  
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Rys. 6. Reprezentacje magistralowego grafu z ro dłowego: graf linkowy Li(G) (a.); graf to-
talny T(G) (b.) 

Graf totalny, będący alternatywną reprezentacją z ro dłowego grafu magistralo-
wego pokazano na rys. 6b. 

3. Podsumowanie i dalsze prace 

Dalsze prace autoro w będą skoncentrowane na następujących zagadnieniach:  

1. Analizie charakterystyk obiekto w technicznych, opisanych za pomocą alter-
natywnych sposobo w ich reprezentacji; 

2. Badaniu spo jnos ci grafu wierzchołkowo-krawędziowego, w oparciu o zbiory 
rozspajające i rozdzielające; 

3. Analizie korelacji spo jnos ci grafu wierzchołkowo-krawędziowego i grafu 
z ro dłowego; 

4. Badaniu relacji pomiędzy spo jnos cią grafu a włas ciwos ciami obiektu tech-
nicznego;  

5. Opracowaniu metod efektywnego zapisu w pamięci komputera kaz dej z za-
proponowanych reprezentacji grafu; 

6. Poszerzeniu praktycznego wykorzystania opisanych w rozdziale badan . 

Planuje się ro wniez  przygotowanie interakcyjnej aplikacji komputerowej anali-
zującej ro z ne reprezentacje grafo w o duz ym rozmiarze. 
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