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Streszczenie
W rozdziale opisano rozwinięcie teorii systemów hierarchicznych na
obszar teleinformatyki. Zaproponowano, bazujący na teorii grafów,
matematyczny opis systemów rozległych o strukturze hierarchicznej.
Opisano nowe podejście do tworzenia systemów hierarchicznych, bazujące na rozbudowanej operacji osadzania, określono powiązania pomiędzy różnymi typami tej operacji. Zdefiniowano i udowodniono szereg twierdzeń dokumentujących właściwości systemów tej klasy. Przedstawiono miejsce technologii MPLS w budowie hierarchicznych systemów teleinformatycznych.

1. Definicje i obszar badań
Wspołczesne rozległe systemy teleinformatyczne (RST) to heterogeniczne, wielopoziomowe architektury hierarchiczne złozone z 3-5 poziomow komunikacyjnych [1]. Potrzeba ich hierarchizacji wynika m.in. z roznorodnosci wymagan stawianych przez uzytkownikow koncowych, szerokiego asortymentu oraz wielorakosci charakterystyk urządzen wykorzystywanych do ich budowy, a takze ze złozonosci zarządzania RST, szczegolnie w planie organizacyjno-technicznym. Chociaz teoretycznie, mozna projektowac i budowac homogeniczne komunikacyjnie
RST, w rzeczywistosci obfitosc roznorodnych technik komunikacyjnych implikuje
ich heterogenicznosc. Heterogenicznosc komunikacyjna posiada wiele zalet, m.
in.: zapewnia szeroki asortyment sposobow integracji uzytkownikow z siecią oraz
mozliwosc budowy na jej wyzszych poziomach, wieloprotokołowych, multimedialnych systemow łącznosci.
Badania w ramach projektu: „Nowe metody analizy i optymalizacji architektury złożonych sieci telekomunikacyjnych następnej generacji”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Óperacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007 – 2013. Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.
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Zainteresowanie hierarchicznoscią, wynika z potrzeby posiadania łatwo rekonfigurowanych kanałow komunikacyjnych, wykorzystywanych do przesyłania informacji pomiędzy węzłami sieci rozległej. Za podstawę ich realizacji moze posłuzyc technologia MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching).
W dotychczasowych pracach [2], [3], [4], [5], analizę sieci hierarchicznych ograniczano wyłącznie do architektur dwupoziomowych z projekcją topologii logicznej na zasoby sieci fizycznej. Podejscie takie trywializuje problem i ma kilka istotnych wad, z ktorych najwazniejsze to:
1. Skoncentrowanie się na sciezkach logicznych jako podstawowych elementach sieci połączen, co zbytnio upraszcza rozwiązywany problem;
2. Ignorowanie hierarchicznosci funkcjonalnych powiązan komponentow architektury komunikacyjnej;
3. Ógraniczenie do dwoch ilosci analizowanych poziomow, uniemozliwiające
syntezę i analizę rzeczywistych systemow;
4. Brak parametrow okreslających poziom korelacji fizycznych i logicznych
charakterystyk połączen;
5. Zastosowanie do morfologicznego opisu sieci, klasycznych reprezentacji grafowych lub macierzowych, ograniczające mozliwosci jej badania.
W rozdziale, wykorzystując metody teorii grafow [6], [7], [8], [9], [10] oraz wielopoziomowych systemow hierarchicznych [11], [12], [13], minimalizuje się powyzsze wady. W tym celu, architekturę połączen nalezy sprowadzic do postaci
wielopoziomowej struktury hierarchicznej. Następnie, do jej syntezy i analizy
mozna zastosowac metody optymalizacji kombinatorycznej, zaimplementowane
do rozwiązania zadan teorii wielopoziomowych systemow hierarchicznych. Hierarchizacja wykonywana będzie na bazie osadzania, ktorego narzędziem realizacji jest wielokanałowosc. Takie podejscie zakłada, ze pojęciem pierwotnym dalszych rozwazan jest wielokanałowosc, oferowana m. in. przez MPLS. W celu ograniczenia obszaru zainteresowan przyjęto, ze hierarchia kanałow posiada organizację hierarchii wieloeszelonowej [14], [15], [16].
Analiza wykorzystania technologii MPLS w sieciach hierarchicznych wymaga
oryginalnego zdefiniowania pojęcia osadzania. W klasycznych pracach [17], [18],
[19] osadzanie (ang. embedding) polega na umieszczaniu grafu-goscia w węzłach
grafu-gospodarza, do czego wykorzystywana jest funkcja odwzorowania. Rezultatem osadzania jest nowa siec, ktorej parametry są dziedziczone z grafow zrodłowych. Dotąd, jako funkcję odwzorowania wykorzystywano najczęsciej iloczyn
kartezjanski, zapewniający addytywne i multiplikatywne dziedziczenie parametrow. Takie osadzanie ma charakter teorio-grafowy i zostało nazwane osadzaniem
topologii. W dotychczasowych badaniach koncentrowano się na wykorzystaniu
iloczynu kartezjanskiego do budowy skalowalnych organizacji topologicznych,
sieci sortujących oraz odpornych na uszkodzenia sieci połączeniowych. Jako bazowe, wykorzystywano standardowe topologie, takie jak: pierscien, drzewo, hi-
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perszescian, toroid itd. Z punktu widzenia rozpatrywanych zagadnien, osadzanie
topologii ma znaczenie drugorzędne.
Ósadzanie proponuje się rozwinąc o nowe jego typy: osadzanie komponentow
komunikacji, osadzanie sieci fizycznych oraz osadzanie logicznych sieci połączeniowych. Pojęciem komponentu komunikacji okreslono rzeczywiste bądz wirtualne srodowisko transmisji, łączące parę węzłow (logicznych lub fizycznych) tego
samego poziomu hierarchii technologii. Przykładami komponentow są kanały
oraz sciezki logiczne, a takze analogiczne im komponenty fizyczne. Zakłada się, ze
wielokanałowosc dostępna jest we wszystkich wykorzystywanych technologiach
i stanowi podstawę tego typu osadzania. W rezultacie, w kanale k-tej warstwy
moze funkcjonowac wiele podkanałow nizszego (𝑘 + 1)-ego poziomu, zbior kanałow k-tego poziomu moze zostac osadzony w kanale logicznym warstwy
(𝑘 − 1) lub bezposrednio w kanale fizycznym stanowiącym poziom 1 (tzw. osadzanie pionowe). Sciezka logiczna k-tego poziomu moze byc zbiorem jego kanałow logicznych, opartych o rozne kanały warstwy (𝑘 − 1) (tzw. osadzanie poziome). Ósadzanie komponentow opisuje hierarchia odzwierciedlająca wzajemne
relacje pomiędzy srodkami komunikacji międzywęzłowej, nazywana hierarchią
komponentow komunikacji. Przykład hierarchii komponentow logicznych (wirtualnych) przedstawiono na rys. 1a.
a.
Topologia logiczna
Ścieżka logiczna
Kanał logiczny
Połączenie logiczne

b.
Rdzeń sieci - poziom I
Sieć dostępowa - II poziom
Sieć dostępowa - III poziom
Sieć dostępowa - IV
poziom
Użytkownik

Rys. 1. Hierarchiczna organizacja komunikacji

Ósadzanie i hierarchizację mozna wykorzystac rowniez do budowy hierarchii
sieci fizycznych, ktore w ogolnym przypadku, składają się z rdzenia, zbioru sieci
dostępowych oraz obsługujących uzytkownikow węzłow koncowych. W takim
przypadku, mowimy o osadzaniu fizycznych sieci połączeniowych. Ten rodzaj
osadzania jest zblizony do tradycyjnego, opisanego m. in. w pracach [17], [18],
[20]. Siec połączeniowa nizszego poziomu, osadzana jest w węzle sieci wyzszej
warstwy lub w ich zbiorze. Z punktu widzenia teorii grafow, sieci dostępowe reprezentowane są lasem niespojnych grafow. Poniewaz, osadzanie nie musi dotyczyc wszystkich węzłow i moze obejmowac wyłącznie ich ograniczony zbior, hierarchia fizycznych sieci połączeniowych jest niejednorodna. Przykład takiej hierarchii został pokazany na rys. 1b. Choc w realnych rozwiązaniach uzytkownik
koncowy dołączany jest przede wszystkim, do sieci dostępowych IV poziomu, nic
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nie stoi na przeszkodzie, aby dołączyc go do innych warstw, w tym rowniez bezposrednio do rdzenia sieci.
Kolejnym, nowym typem osadzania jest osadzanie sieci połączeniowych. W odroznieniu od klasycznego podejscia, siec połączeniowa nizszego poziomu jest
wpisywana w całą lub znaczną częsc sieci warstwy wyzszej, a nie wyłącznie w jej
węzeł lub kanał komunikacyjny. Jest to realizowane poprzez osadzanie w sieci
(𝑘 − 1)-go poziomu sciezek logicznych k-tej warstwy, przy zachowaniu relacji
ekwiwalentnosci węzłow roznych poziomow hierarchii. Wynikiem takiego osadzania nie będą nowe sieci, a wyłącznie implementacja sieci nizszego poziomu na
zasobach sieci rozmieszczonej wyzej w hierarchii sieci połączeniowych. Teoriografowe własciwosci osadzonej sieci są okreslane wyłącznie przez nią samą, a cechy transportowe przekazywane przez poziomy wyzsze od tego, na ktorym utworzona została nowa siec. Ósadzanie to, mozna rozpatrywac, jako funkcjonalne
rozwinięcie osadzania komponentow komunikacji. W znanej literaturze [17],
[18], [21], osadzanie sieci ma charakter dwupoziomowy (siec logiczna osadzana
jest na zasobach sieci fizycznej). W prowadzonych badaniach nie ograniczono
liczby poziomow osadzania tworzących hierarchię.
Kolejny, ostatni juz rodzaj osadzania to osadzanie technologii, polegające na uruchomieniu w srodowisku jednej technologii komunikacyjnej innej, wykorzystującej
zasoby tej pierwszej. Rozwiązanie takie jest znane i opisywane w literaturze [22],
[23], [24]. Przykładem osadzania technologii jest szeroko stosowane alokowanie
sieci Ethernet na zasobach sieci MPLS, funkcjonującej w srodowisku sieci fizycznej WDM. Rowniez w tym przypadku, na bazie osadzania, tworzona jest hierarchia technologii, ktorej warstwy wiązą się z konkretnym poziomem komunikacji,
nie zas z okreslonym jej typem. Przykład hierarchii technologii zaprezentowano
na rys. 2. Na pierwszym z nich (rys. 2a.), przedstawiono strukturę wykorzystywaną w sieciach telekomunikacyjnych, na drugim zas (rys. 2b.) w sieciach danych.
a.

b.

ISO/OSI
LLC/IP

ISO/OSI
LLC/IP

Wirtualna sieć transmisyjna
ATM [VP/VCI]
Wirtualna sieć transmisyjna
(ATM)

Sieć transmisyjna (Ethernet)

Sieć transmisyjna (SDH)

Sieć logiczna MPLS

Sieć fizyczna (WDM)

Sieć fizyczna (WDM)

Rys. 2. Przykłady hierarchii technologii
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Wszystkie omawiane komponenty sieci hierarchicznych, tj. wielokanałowosc,
osadzanie i hierarchie są funkcjonalnie powiązanie, co pokazano na rys. 3.
Osadzanie
topologii

Wielokanałowość

Ścieżka
komunikacyjna

Sieć
połączeniowa

Technologia
komunikacyjna

Hierarchia
komponentów

Hierarchia sieci
połączeniowych

Hierarchia technologii
komunikacyjnych

Kanał
komunikacyjny

System komunikacyjny

Rys. 3. Powiązanie komponentow hierarchii

Zgodnie z przedstawioną powyzej klasyfikacją, podstawowym elementem tworzącym dowolną hierarchię jest kanał komunikacyjny, rozumiany jako srodowisko transmisji informacji na poziomie fizycznym. To własnie na jego bazie, z wykorzystaniem hierarchii komponentow, tworzone są podstawowe z punktu widzenia transmisji sciezki komunikacyjne. Te z kolei, stanowią bazę hierarchicznie
powiązanych pomiędzy sobą sieci połączeniowych, ktore wykorzystywane są jako
srodowisko funkcjonowania technologii komunikacyjnych. Podsumowując, globalna struktura hierarchiczna budowana jest przez osadzenie hierarchii komponentow w hierarchii sieci, a uzyskany w ten sposob rezultat, w hierarchii technologii komunikacyjnych.
Synteza i analiza systemow opisanych jako wielopoziomowe struktury hierarchiczne jest jednym ze znanych kierunkow badania systemow o duzym rozmiarze
[11], [13], [16]. Dla wszystkich rozwazanych powyzej hierarchii (komponentow,
sieci, technologii), zaleca się formalne okreslenie liczby poziomow, dobor elementow poszczegolnych warstw oraz sposobow ich powiązania, tak aby powstałą
strukturę charakteryzowały minimalne koszty budowy i eksploatacji oraz maksymalna efektywnosc funkcjonowania. Dotąd, bazując na zwartym opisie, definiowano zbior dopuszczalnych struktur i kryteriow ich oceny. Rezultatem takich
działan były najczęsciej zalecenia dotyczące wyboru tej lub innej hierarchii, przeznaczonej do konkretnych zastosowan. Co prawda, metoda taka pozwala rozwiązac zadanie wyboru hierarchii, ale uzyskiwany wynik ogranicza się do wskazania
obszaru konkretnego zwartego opisu. Ponadto, zadanie syntezy hierarchii wykonywane jest wyłącznie na poziomie jakosciowym, a modele ilosciowe, bądz nie są
w ogole rozpatrywane, bądz noszą wyłącznie szczegolny charakter [25], [26]. Do
formalnego rozwiązania powyzszego zadania zaproponowano uzycie metod budowy optymalnej hierarchii, wykorzystywanych dotąd głownie w zarządzaniu,
sterowaniu i bioinformatyce [27], [28], [29].
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2. Rozległy system teleinformatyczny jako hierarchia
Hierarchicznosc RST wpisuje je w głowny kierunek rozwoju systemow informatycznych [30], [31], [32], [33], [34]. Większosc autorow, jako przyczyny szerokiego wykorzystania systemow hierarchicznych wskazuje [12], [31], [35], [36]:
1. Analiza i synteza systemów wielkorozmiarowych jest znacznie łatwiejsza,
jeżeli zostaną one podzielone na prostsze podsystemy o mniejszej złożoności, będące, na przykład, warstwami hierarchii;
2. Wydzielenie zbioru podsystemów, których zakres funkcjonalny jest ograniczony, pozwala na ich daleko idącą specjalizację. Podsystem nie musi już
znać celów funkcjonowania całego systemu;
3. Dzięki modułowości, hierarchizacja może (aczkolwiek nie musi) poprawić
odporność systemu na uszkodzenia, polepszyć ich wykrywanie i usuwanie.
Zauważmy, że w przypadku uszkodzenia wymienia się tylko część systemu,
dysponującą ściśle zdefiniowanymi połączeniami;
4. Hierarchiczność upraszcza eksploatację, w szczególności zarządzanie całym systemem.
Chociaz teoria systemow hierarchicznych została zdefiniowana z początkiem lat
siedemdziesiątych [36], w chwili obecnej nie istnieje zadna, ogolnie przyjęta ich
definicja. Najczęsciej, systemy te opisuje się poprzez wyszczegolnienie ich typowych cech, ktorymi są [12]:
1. Pionowa dekompozycja. Polega na sekwencyjnym rozmieszczeniu podsystemów funkcjonalnych, z zachowaniem ich podległości pionowej. Wspomniana zależność dotyczy wyłącznie przetwarzania informacji wejściowej
We w wyjściową Wy. Z punktu widzenia innych celów współdziałania, dopuszczalne są również dodatkowe formy powiązania elementów;
2. Priorytet działań. Óznacza bezpośredni i jawny wpływ poziomów wyższych
na funkcjonowanie niższych warstw hierarchii. Wspomniana zależność ma
charakter obligatoryjny, innymi słowy, w systemach hierarchicznych ma
miejsce nadrzędność wyższych poziomów nad niższymi. W systemach z deterministycznym algorytmem funkcjonowania, ingerencja wiąże się ze zmianą wybranego parametru niższego poziomu. Z kolei, w systemach niedeterministycznych przestrzegana jest sekwencyjna kolejność działań na poszczególnych poziomach hierarchii. Najczęściej, zadanie podlegające rozwiązaniu w niższej warstwie, nie jest całkowicie zdefiniowane dopóty, dopóki nie zostanie ono określone na poziomach wyższych. Ópisany powyżej
wzajemny wpływ nazywany jest ingerencją;
3. Wzajemne relacje funkcjonalne. Chociaż ingerencja w działanie dowolnego
z poziomów odbywa się schodząco (tj. z góry do dołu), poprawne funkcjonowanie całości zależy od rezultatów działania wszystkich warstw systemu. Óznacza to, że efekt pracy wyższego poziomu to skutek nie tylko rezultatów funkcjonowania jego samego, ale również wynikowych (sumarycz-
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nych) rezultatów wszystkich niższych warstw. W przypadku RST, należy
dodatkowo przyjąć, że na pracę całego systemu wpływa także sprzężenie
zwrotne przenoszące informacje z jego niższych poziomów na wyższe.
Uogolnioną architekturę systemow hierarchicznych przedstawiono na rys. 4a,
a uszczegołowienie, uwzględniające cechy charakterystyczne RST na rys. 4b. Hierarchia składa się z pięciu poziomow, z ktorych najnizszy grupuje węzły koncowe,
najwyzszy zas zawiera centralny węzeł zarządzający. Elementami poszczegolnych
poziomow hierarchii są: węzły koncowe, segmenty, obszary, rdzen sieci oraz węzeł centralny. Węzeł koncowy to miejsce lokalizacji uzytkownika bądz ich grupy.
Ó grupie, mowic będziemy jezeli tworzące ją jednostki, pomiędzy sobą, połączone
są za pomocą innych srodkow komunikacji niz te wykorzystywane w segmencie.
Óbszar to grupa segmentow obsługiwanych przez jeden wspolny przełącznik.
Rdzen sieci obejmuje wszystkie połączone przełączniki zintegrowane za pomocą
centralnego węzła zarządzającego.
a.

b.

Wielowarstwowy system
hierarchiczny
Podsystem n-tego
We
Wy
poziomu

Wielokomórkowa sieć
bezprzewodowa

Ingerencja

We

Podsystem n-1-go
poziomu

Ingerencja
We

Sprzężenie
zwrotne

We

Centralny węzeł
zarządzający

Wy

We

Rdzeń sieci

Wy

We

Obszar

Wy

We

Segment

Wy

We

Węzeł końcowy

Wy

Wy

Sprzężenie
zwrotne

Podsystem 1-go
poziomu

Wy

Rys. 4. Architektury systemow hierarchicznych

Zgodnie z teorią systemow hierarchicznych [16], [27], [37], kazdy z poziomow
moze miec postac straty, warstwy lub eszelonu. Rozroznienie trzech roznych organizacji warstw wynika z poszukiwania kompromisu pomiędzy prostotą opisu,
a złozonoscią wzajemnych powiązan. Systemy spotykane w praktyce są najczęsciej skomplikowaną kombinacją powyzszych typow podstawowych, a sposob
przedstawienia hierarchii systemu zalezy od jego architektury.

196

M. Hajder, M. Nycz, P. Różycki

Strata jest poziomem, dysponującym własnym opisem funkcjonowania, dzięki
czemu badając fragment systemu mozemy ograniczyc się do analizy interesującej
nas warstwy. Model, ktorego poziomy mają postac strat nazywany jest modelem
stratyfikowanym, a sam system – systemem stratyfikowanym. Charakteryzuje je
wysoka niezaleznosc strat, dzięki temu mozliwe jest precyzyjne okreslenie ich
własciwosci, ktore są sumą funkcji poszczegolnych strat. W pierwszym przybliz eniu, RST uwaza się za systemy stratyfikowane. Jednak w rzeczywistych RST, absolutna niezaleznosc strat nie występuje, a opis ich funkcjonowania musi uwzględniac wszystkie wykorzystywane poziomy, jak rowniez powiązania pomiędzy nimi.
Dwie stratyfikowane hierarchie odzwierciedlające RST, rozniące się poziomem
abstrakcji prezentacji, zaprezentowano na rys. 5.

We

a.

b.

Rozległa sieć
teleinformatyczna

Rozległy system teleinformatyczny

Strata 2
Operacje logiczne
(software)

Strata 3
Poziom zarządzania
usługami

Wy

Ingerencja

We

Strata 1
Operacje fizyczne
(hardware)

Sprzężenie
zwrotne

Strata 2
Poziom transportowy
Wy

Ingerencja
We

Sprzężenie
zwrotne

Strata 1
Poziom sieci dostępu

Wy

Rys. 5. Hierarchiczne systemy stratyfikowane

Na pierwszym z rysunkow widnieje hierarchia złozona z dwoch strat: operacji
fizycznych i operacji logicznych. Struktura taka jest charakterystyczna nie tylko
dla typowych systemow informatycznych [38], ale rowniez dla wszelkich produktow ewolucji [39]. Dolny poziom (strata 1) z rys. 5a reprezentuje operacje fizyczne wykonywane w oparciu o wspołdziałanie sprzętowych elementow RST. Z kolei
gorny (strata 2) opisuje programy i aplikacje wykorzystywane przy funkcjonowaniu RST. Na poziomie tym, zjawiska fizyczne wszechobecne w stracie 1, nie pojawiają się w ogole. Na rys. 5b zaproponowano stratyfikowany model RST,
uwzględniający poszczegolne komponenty sieci. W modelu tym, elementy nie są
dzielone z pozycji srodowiska realizacji usług, a wyłącznie z punktu widzenia ich
charakteru.
Rozwazmy argumenty przemawiające za wykorzystaniem modeli stratyfikowanych do opisu RST. W szczegolnosci, nalezy zauwazyc, ze:
1. Asortyment strat RST zależy głównie od obserwatora, w szczególności od
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jego wiedzy i zainteresowania funkcjonowaniem konkretnych komponentów sieci. Pozwala to dostosować model do rzeczywistych potrzeb badacza;
2. W ogólnym przypadku, opisy funkcjonalne różnych strat systemu są ze sobą luźno powiązane. Dzięki temu, reguły i prawa używane do opisu, nie
muszą być wydzielone z zasad wykorzystywanych dla innych strat;
3. Zależności funkcjonalne pomiędzy różnymi stratami mają charakter asymetryczny, wymagania stawiane przed stratami wyższego poziomu pojawiają się jednocześnie, jako warunki lub ograniczenia działania strat niższych poziomów;
4. Każda ze strat operuje własnym zbiorem terminów, koncepcji i zasad. Ponadto, charakterystyczne dla niej obiekty są dokładniej analizowane w stratach niższych poziomów. Zgodnie z rys. 6, każda niższa strata detalizuje
stratę wyższą;
5. Zasady działania systemu są uszczegółowiane przy sekwencyjnym przechodzeniu od jednej straty do drugiej. W szczególności, przechodząc od
straty wyższej do niższej zwiększamy poziom detalizacji opisu. Z kolei,
przemieszczając się w przeciwnym kierunku, poprawiamy zrozumienie
sensu i znaczenia całego systemu (patrz rys. 6).
Uwzględniając powyzsze rozwazania, budując RST będziemy dązyc do takiego
doboru strat, aby osiągnąc kompromis pomiędzy szczegołowoscią opisu, a zrozumieniem zasad ich działania.

3. Detalizacja hierarchii stratyfikowanej
Dotychczasowe rozwazania, wykorzystamy do opracowania stratyfikowanego
modelu RST, opisującego wspołdziałanie pomiędzy otoczeniem zewnętrznym E
a komponentami sieci N. Dodatkowo, opracowany model powinien zagwarantowac przetwarzanie informacji przez komponenty sieci zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemach otwartych, co poprawi uniwersalnosc jego zastosowan
[40]. Model spełniający powyzsze wymagania został schematycznie przedstawiony na rys. 7.
Srodowisko zewnętrzne oraz jego komponenty zaprezentowano w postaci czterech strat: generacji 𝐺𝐸 , rozpowszechnienia 𝑅𝐸 , wspołdziałania 𝑊𝑁 oraz przetwarzania 𝑃𝑁 . Wydzielenie straty 𝐺𝐸 , pozwala uwzględnic wpływ uzytkownikow koncowych na programowo-sprzętowe zasoby RST, w szczegolnosci odzwierciedla
ona generowany strumien ządan.
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Bardziej szczegółowy opis funkcjonowania systemu
Strata i

Strata i+1

Strata i+2
Strata i+3

Lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania
Rys. 6. Relacje informacyjne w systemie stratyfikowanym

Sieć komunikacyjna
Strata przetwarzania PN

Strata współdziałania
WN

Strata
rozpowszechnienia RE

Środowisko zewnętrzne E

Strata generacji GE

Rys. 7. Model systemu stratyfikowanego.

Strata 𝑅𝐸 zapewnia uwzględnienie wpływu zakłocen zewnętrznych na przesyłane sygnały informacyjne (elektryczne, optyczne i radiowe), a strata 𝑊𝑁 pozwala
rozpatrywac RST, jako jednolitą całosc, wspołdziałającą ze srodowiskiem zewnętrznym na poziomie systemowym. Strata 𝑃𝑁 reprezentuje najwazniejsze
strukturalne elementy sieci, przeznaczone do przesyłania informacji. Dodatkowo,
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w stracie tej zawarte są powiązania wyszczegolnionych elementow z ich programowo-sprzętowym otoczeniem.
Nie ulega wątpliwosci, ze na zewnętrzne parametry RST wpływają nie tylko
zjawiska zachodzące w komorkach, ale rowniez komunikacja w rdzeniu sieci [38],
[33], [34]. Przyjmujemy, ze rdzen RST został zbudowany na bazie przełącznikow
elektrycznych oraz optycznych kanałow komunikacyjnych (załozono, ze budowa
sieci transparentnej jest obecnie zbyt kosztowna). Wykorzystując opisany wczesniej model, stratę 𝑊𝑁 traktuje się jako srodowisko informacyjno-obliczeniowe
złozone z przełącznikow, przedstawionych w postaci wielowrotnikow oznaczonych symbolem 𝜂𝑖𝑛 , gdzie: i – numer poziomu lokalizacji wielowrotnika,
𝐼 = 1, ⋯ , 𝐼𝑁 , 𝐼𝑁 – liczba warstw wykorzystywanej hierarchii; n – numer wielowrotnika w ramach danej warstwy. Wielowrotniki wyposazone są w trzy rodza𝑛
je wejsc i wyjsc, ktore oznaczamy odpowiednio jako: 𝑚𝑘𝑖
, 𝑚𝑖𝑖𝑛 , 𝑚𝑗𝑖𝑛 . Wejscia i wyj𝑛
scia, oznaczone jako 𝑚𝑘𝑖
wiązą n-ty wielowrotnik i-tej warstwy z k-tym wyzszym
poziomem. Óznaczenie 𝑚𝑖𝑖𝑛 opisuje interfejsy w ramach tej samej, i-tej warstwy
hierarchii. Z kolei, symbol 𝑚𝑗𝑖𝑛 dotyczy powiązan n-tego wielowrotnika i-tego poziomu hierarchii z j-tą wyzszą warstwą. Z uwagi na obustronną komunikację,
w kazdym z wykorzystywanych wielowrotnikow, liczba wejsc odpowiada liczbie
wyjsc. Uogolniając, zbior 𝜂𝑖𝑛 wejsc i wyjsc wielowrotnika mozemy zapisac jako:

in  m1ni , m2ni , , m(ni 1)i , miin , m(ni 1)i , , mIn i  ,
n

(1)

rozróżniając przy tym współdziałanie pomiędzy urządzeniami danego poziomu
oraz między sąsiednimi warstwami hierarchii.
Chociaz nie mozna wykluczyc istnienia wielowrotnika ze schematem połączen
opisanym wyrazeniem (1), w praktyce spotykamy się z sytuacją, kiedy połączenia
realizowane są wyłącznie w ramach danego oraz bezposrednio z sąsiednimi po𝑛
𝑛
ziomami. Wtedy, zbior połączen zapisujemy jako:𝜂𝑖𝑛 = {𝑚(𝑖−1)𝑖
, 𝑚𝑖𝑖𝑛 , 𝑚(𝑖+1)𝑖
}. Poniewaz ogolnosc rozwazan wymaga zachowania formy zapisu zgodnej z wyrazeniem (1), w miejsce połączen niewykorzystywanych poziomow, wpisujemy cyfrę
zero. W rezultacie, wyrazenie (1) przyjmuje postac:
in  0,0, , m(ni 1)i , miin , m(ni 1)i , , 0 .
(2)
Zgodnie z wczesniejszymi oznaczeniami 𝜂𝑖𝑛 , to zbior wszystkich wejsc i wyjsc n𝑛
tego węzła i-tego poziomu straty. Tak więc, 𝜂𝑘𝑖
∈ 𝜂𝑖𝑛 jest podzbiorem wejsc i wyjsc
n-tego węzła i-tego poziomu, połączonych z węzłami najblizszej nizszej k-tej warstwy, a 𝑛𝑗𝑖𝑛 ∈ 𝜂𝑖𝑛 jest podzbiorem wejsc i wyjsc tego węzła, połączonych z węzłami
kolejnej, wyzszej j-ej warstwy.
Przełączniki tworzące rdzen sieci mogą zapewniac zmiennosc jej struktury.
Przyjmijmy, ze zbior 𝜂𝑖𝑛 wszystkich wejsc i wyjsc n-tego węzła i-tego poziomu jest
niezmienny. Nie oznacza to jednak, ze tworzące go podzbiory połączen z poprze𝑛
dzającą go warstwą 𝜂(𝑖−1)𝑖
, w ramach tego samego poziomu 𝜂𝑖𝑖𝑛 oraz podzbior po𝑛
łączen z kolejną warstwą 𝜂(𝑖+1)𝑖
są niezmienne. W praktyce, podzbiory te zmie-
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niają się zapewniając elastycznosc architektury rdzenia sieci. Jezeli dodatkowo
przyjmiemy, ze zbior 𝜂𝑖𝑛 jest sumą wyszczegolnionych podzbiorow, tj.
𝑛
𝑛
𝜂𝑖𝑛 = 𝜂(𝑖−1)𝑖
∪ 𝜂𝑖𝑖𝑛 ∪ 𝜂(𝑖+1)𝑖
to mozemy zaakceptowac rowniez zmiennosc samego
zbioru. Zauwazmy, ze w ogolnym przypadku dla wszystkich 𝐼𝑛 warstw systemu,
przy załozeniu istnienia połączen innych niz z sąsiednią warstwą, zbior ich
wszystkich okreslony jest wyrazeniem:

in 

i 1

ki

k 1

In

 ji .

j i 1

Wykorzystując terminologię systemow hierarchicznych, mozemy załozyc, ze
węzły straty 𝐼𝑁 są zbiorami systemow hierarchicznych, spełniającymi następujące
warunki:
1. Połączenie obiektow jednego i tego samego poziomu, dwoch lub więcej systemow w ramach węzła straty 𝐼𝑁 , moze byc zrealizowane na bazie obiektow
sąsiednich poziomow, za wyłączeniem fizycznego;
2. Óbiekty systemow hierarchicznych, rozmieszczone w roznych węzłach straty
𝐼𝑁 łączą się pomiędzy sobą za posrednictwem poziomow fizycznych tychze
systemow.
Powyzsze rozwazania mają, przede wszystkim, charakter teoretyczny. Óczywiscie, nie oznacza to, ze nie mozna ich wykorzystac do projektowania rzeczywistych systemow, jednak są one adresowane do syntezy samej hierarchii, a nie systemu jako całosci. Do rozwiązania realnego zadania poszukiwania optymalnej
hierarchii mozemy wykorzystac metody programowania całkowitoliczbowego
[41], [42], [43]. W tym celu, rozwazmy zbior grafow dopuszczalnych hierarchii
{𝐺𝑖 = (𝑉𝑖 , 𝐸𝑖 )}, gdzie: 𝐼 = 1, ⋯ , 𝑛. Załozmy, ze poszukujemy hierarchii opisanej
grafem 𝐺 ∗ ∈ {𝐺𝑖 }, charakteryzującej się maksymalną wartoscią oceny wybranej
własciwosci lub ich zestawu. W tym celu, analizowac będziemy wektor Ψ cząstkowych wskaznikow efektywnosci grafu 𝐺𝑖1 ∈ {𝐺𝑖 } okreslony jako:
 Gi1    1 Gi1  ,

, k Gik  ,

, m Gim   .

Wtedy, funkcja celu będzie miała postac:
max
 k  G *  , k 1, , m .
*
G Gi 

Mozna takze poszukiwac hierarchii najbardziej zblizonej do okreslonej wczesniej struktury wzorcowej lub ich zbioru. Jako 𝐺𝑐 = (𝑉𝑐 , 𝐸𝑐 ) oznaczmy graf docelowej (wzorcowej) hierarchii, gdzie 𝐺𝑐 ∈ {𝐺𝑖 }. W celu okreslenia odległosci wybranego grafu od grafu docelowej hierarchii, wprowadzimy funkcję bliskosci 𝜌.
Dla dwoch dowolnych grafow 𝐺𝑖1 i 𝐺𝑖2 nalezących do zbioru dopuszczalnych hierarchii (tj. 𝐺𝑖1 , 𝐺𝑖2 ∈ {𝐺𝑖 }), funkcja 𝜌(𝐺𝑖1 , 𝐺𝑖2 ) okresla bliskosc pomiędzy nimi. Tak
więc, funkcja celu przyjmuje postac:
min
 G * , Gc  .
*
G Gi 
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Wykorzystując zintegrowaną definicję obu zadan, mozemy zapisac nową funkcję celu:
min
 G * , Gc  , dla  k G *   rk , k 1, , m ,
*
G Gi 

gdzie: 𝑟𝑘 – ograniczenia wartości ocenianych właściwości.
Powyzsze zadania optymalizacyjne odpowiadają złozonym modelom programowania całkowitoliczbowego lub mieszanego całkowitoliczbowego, dla ktorych
mozna wykorzystac roznorodne metody rozwiązania: od prostego przeszukiwania począwszy, na metodach sztucznej inteligencji skonczywszy [42], [43], [44].
Zadanie okreslenia liczby i typow poziomow sieci moze byc przedstawione
rowniez jako zadanie rozmieszczania wielopoziomowego, a do uzyskania przyblizonego wyniku mozna zastosowac metodę bazującą na liniowej relaksacji i rozwiązaniu zadania dualnego z lokalną poprawą wyniku. Jezeli niezbędne jest dokładne
rozwiązanie, mozna zastosowac metodę gałęzi i granic. Kiedy na strukturę projektowanej sieci nakładane są dodatkowe ograniczenia, nalezy zastosowac metody: poszukiwania drzewa rozpinającego z ograniczonym promieniem; budowy
optymalnego drzewa Steinera z limitowanymi długosciami sciezek i ograniczoną
iloscią punktow Steinera oraz poszukiwania prostokątnego drzewa Steinera
z sciezkami jednakowej długosci [45], [46], [47]. Niestety, wszystkie powyzsze
metody nalezą do grupy algorytmow NP-zupełnych i są mało atrakcyjne dla szybkiego rozwiązania zadania. Jeszcze inną grupą metod, przydatnych do okreslenia
efektywnej hierarchii jest klasteryzacja hierarchiczna, w szczegolnosci wywodzące się z niej: metoda aglomeracyjna [48], [49] oraz metoda hierarchiczna z przecinaniem klastrow [50].

4. Formalny opis struktury systemów hierarchicznych
Rozwazmy hierarchię opisaną grafem skierowanym 𝐷 = (𝑉, 𝐸) , gdzie
𝑉 = {𝑣1 , ⋯ , 𝑣𝑛 } – zbior wierzchołkow odpowiadających elementom hierarchii;
𝐸 = {𝑒1 , ⋯ , 𝑒𝑚 } – zbior krawędzi skierowanych (strzałek) grafu, a 𝑒𝑖 = (𝑣𝑘 , 𝑣𝑙 ) to
strzałka łącząca k-ty i l-ty wierzchołek. Dowolną strukturę będziemy nazywac
hierarchiczną, jezeli jej elementy powiązane są relacją hierarchii, ktorą opisuje
ponizsza definicja.
Definicja 1
W grafie skierowanym D  V , E  dwa wierzchołki vk V oraz vl V powiązane
są relacją hierarchii  vk  vl  , jeżeli istnieje ścieżka z początkiem w wierzchołku vk
i końcem w wierzchołku v l o długości d  0 .
Zauwazmy, ze sciezka o długosci rownej 0 opisuje szczegolny przypadek hierarchii, w ktorym węzły są ze sobą zintegrowane. Poniewaz, hierarchia porządkuje
zbior wierzchołkow, rozwazmy ją obecnie w terminach algebry relacji.
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Definicja 2
Binarną relację R w zbiorze A  a1 , a2 , , an nazywać będziemy relacją porządkującą jeżeli R jest zwrotna, antysymetryczna i przechodnia, co można zapisać:
1. a  aR a  (zwrotność);
2. a, b  aRb  bRa  a  b  (antysymetryczność);
3. a, b, c  aRb  bRc  aRc  (przechodniość).
Przyjmijmy, ze wierzchołki zbioru V będą częsciowo uporządkowane. Dalej,
terminem obwodu będziemy okreslac zamkniętą sciezkę w grafie, a pętlą – strzałkę, ktorej początek znajduje się w tym samym wierzchołku. Zdefiniujemy następujące twierdzenie.
Twierdzenie 1
Binarna relacja hierarchii określona w zbiorze V  v1 , vn grafu skierowanego
D będzie relacją porządku częściowego, wtedy i tylko wtedy, kiedy graf D nie zawiera obwodów.
Dowód: Załozmy, ze relacja hierarchii jest rzeczywiscie częsciowym porządkiem. Jezeli zatem, w analizowanym grafie występowałby obwod nie zostanie
spełniony warunek antysymetrycznosci wymagany przez definicję i wspomniana
relacja nie jest relacją częsciowego porządku. Óbecnie rozwazmy niezawierający
obwodow graf skierowany D, dla ktorego wierzchołkow sprawdzimy wypełnienie
warunkow z definicji 2. Tak więc:
1. Zwrotność: ∀𝑖𝑣𝑖 ≤ 𝑣𝑖 , tj. dla dowolnego wierzchołka istnieje sciezka do jej
samej, posiadająca zerową długosc;
2. Antysymetryczność: ∀𝑖, 𝑗 𝑣𝑖 ≤ 𝑣𝑗 , 𝑣𝑗 ≤ 𝑣𝑖 ⇒ 𝑣𝑖 = 𝑣𝑘 , tj. jezeli istnieją sciezki
łączące 𝑣𝑖 z 𝑣𝑗 oraz 𝑣𝑗 z 𝑣𝑖 , to 𝑣𝑖 = 𝑣𝑗 , czyli połączenie tych dwoch sciezek
tworzy obwod;
3. Przechodniość: ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 𝑣𝑖 ≤ 𝑣𝑗 , 𝑣𝑗 ≤ 𝑣𝑘 ⇒ 𝑣𝑖 ≤ 𝑣𝑘 , tj. jezeli istnieją sciezki łączące wierzchołek 𝑣𝑖 z 𝑣𝑗 oraz 𝑣𝑗 z 𝑣𝑘 , to ich połączeniem jest sciezka łącząca
𝑣𝑖 z 𝑣𝑘 .
Uwzględniając powyzsze rozwazania oraz definicję 2 stwierdzamy, ze relacja
hierarchii to relacja porządku częsciowego. ♠
Relację binarną R, spełniającą wymagania zwrotnosci, przechodniosci i antysymetrycznosci będziemy nazywac względnym lub zwrotnym porządkiem częsciowym, oznaczanym symbolem ≤. Jezeli warunek zwrotnosci w definicji hierarchii
zamienimy warunkiem antyzwrotnosci, tj.: ∀𝑣¬(𝑣𝑅𝑣) to otrzymamy definicję
bezwzględnego lub antyzwrotnego porządku częsciowego, ktory oznaczamy jako
<. Powyzsze pojęcia mozemy uogolnic na przypadek hierarchii, wyrozniając hierarchie względne i bezwzględne.
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Definicja 3
Jeżeli wierzchołki 𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ∈ 𝑉 są połączone ścieżką niezerowej długości to wierzchołki te powiązane są relacją bezwzględnego porządku częściowego, tj. 𝑣𝑖 < 𝑣𝑗 .
Zdefiniujemy i udowodnimy następujące twierdzenie.
Twierdzenie 2
Binarna relacja bezwzględnej hierarchii na zbiorze V wierzchołków grafu skierowanego D jest relacją porządku bezwzględnego wtedy i tylko wtedy, kiedy graf D nie
zawiera obwodów i pętli.
Dowód. Jezeli relacja bezwzględnej hierarchii jest jednoczesnie bezwzględnym
porządkiem, wtedy istnienie w grafie obwodu lub pętli przeczy jego antyzwrotnosci. Przykładowo, własciwosci antyzwrotnosci przeczy istnienie obwodu postaci (𝑣𝑖 < 𝑣𝑗 < ⋯ < 𝑣𝑘 < 𝑣𝑙 < 𝑣𝑖 ). Następnie, sprawdzamy wypełnienie własciwosci porządku bezwzględnego w relacji hierarchii bezwzględnej dla skierowanego grafu niezawierającego obwodow i pętli. Zauwazmy, ze:
1. Antyzwrotność: dla zadnego i nie ma miejsca relacja 𝑣𝑖 < 𝑣𝑖 . Óznacza to, ze
nie istnieje sciezka długosci roznej od zera, łącząca wierzchołek z nim samym;
2. Przechodniość: jezeli dla dowolnego i, j, k istnieją sciezki o niezerowej długosci, łączące wierzchołek 𝑣𝑖 z 𝑣𝑗 oraz 𝑣𝑗 z 𝑣𝑘 , to ich połączenie będzie sciezką
o niezerowej długosci pomiędzy wierzchołkami 𝑣𝑖 oraz 𝑣𝑘 .
W ten sposob, relacja hierarchii bezwzględnej jest jednoczesnie relacją porządku bezwzględnego.♠
Wykorzystując dotychczasowe rozwazania zdefiniujemy i udowodnimy ponizsze twierdzenie
Twierdzenie 3
Dowolna struktura hierarchiczna może być przedstawiona w postaci skierowanego grafu acyklicznego.
Dowód. Niech 𝐴 = {𝑎1 , 𝑎2 , ⋯ , 𝑎𝑛 } oznacza zbior elementow. Kazdy element
𝑎 ∈ 𝐴 posiada typ 𝜏(𝑎). Liczba typow elementow jest skonczona 𝜏1 , ⋯ , 𝜏𝑚 , 𝑚 ≤ 𝑛
i typy te są uporządkowane relacją porządku częsciowego, oznaczoną symbolem
≤, tzn. 𝜏1 ≤ ⋯ ≤ 𝜏𝑚 . Typy elementow pozwalają wprowadzic relację rownowaznosci R na zbiorze A (𝑅 ⊆ 𝐴2 ): 𝑎𝑅𝑎 ⇔ 𝜏(𝑎) = 𝜏(𝑏), 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴. Z kolei relacja porządku częsciowego na typach pozwala uporządkowac zbior ilorazowy:
A / R  A1 , A2 , , Am: Ai  Aj  a  Ai , b  Aj ,  a    b  .
Załozmy, ze jezeli 𝜏(𝑎) < 𝜏(𝑏), wtedy element a podlega w hierarchii elementowi b. W celu zapewnienia mozliwosci wielokrotnego osadzenia obiektu nizszego poziomu na zasobach poziomu wyzszego, wprowadzimy opartą na relacji podlegania funkcję gęstosci f: 𝑓: 𝐴 → 𝑁, gdzie 𝑓(𝑎) = 𝑘 oznacza, ze elementowi a pod-
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lega k elementow nizszych typow. Funkcja gęstosci okresla relację rownowaznosci R na zbiorze 𝐴: 𝑎𝑅̃ 𝑏 ⇔ 𝑎𝑅̃ 𝑏 ∨ 𝑓(𝑎) = 𝑓(𝑏), 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐴. W rezultacie, otrzymujemy zbior ilorazowy posiadający następującą postac:



A / R  Ai11 ,

, Aikk1 , Ai12 ,
1

, Aik22 ,

, Ai1m ,



, Aikmm ,

𝑘

𝑗
gdzie: 𝐴𝑖𝑗 = ⋃𝑙=1
𝐴𝑙𝑖𝑗 , 𝑗 = 1, ⋯ , 𝑚, 𝑘𝑗 = 𝑘1 , ⋯ , 𝑘𝑚 . W ten sposób, uzyskujemy graf
acykliczny reprezentujący zbiory A oraz 𝐴/𝑅̌, co zaprezentowano na rys. 8a.

a.

Ai11

Ai21

b.

Aik11

Rys. 8. Grafy acykliczne.

W przypadku, kiedy typy są liniowo uporządkowane, powyzsze zaleznosci są
identyczne i zbior ilorazowy będzie dokładnie taki sam jak wyzej. W tym względzie, czynnikiem decydującym jest funkcja gęstosci f. Jezeli f jest jednorodna, tj.
∀𝑎 ∈ 𝐴, 𝑓(𝑎) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 to funkcję f definiujemy na zbiorze 𝐴′ ∈ 𝐴, gdzie: 𝐴′ zawiera
elementy ze zbioru A, posiadające typy uporządkowane relacją: 𝜏2 < 𝜏3 < ⋯ < 𝜏𝑚 .
Funkcja gęstosci dla elementow najnizszego typu jest rowna 0. Wynika stąd, ze
struktura zbioru ilorazowego posiada postac drzewa, co pokazano na rys. 8b. Tak
więc, dowolna struktura hierarchiczna moze zostac przedstawiona w postaci
skierowanego grafu acyklicznego.♠
W procesie syntezy i analizy RST wykorzystywac będziemy głownie bezwzględne
hierarchiczne grafy skierowane. Wsrod węzłow hierarchii wyroznia się przodkow
oraz potomkow, węzły te są następnie grupowane w warstwach. Rozwazmy bezwzględną hierarchię, w ktorej 𝑣𝑖 < 𝑣𝑗 . W takim przypadku, wierzchołek 𝑣𝑖 będziemy nazywac przodkiem wierzchołka 𝑣𝑗 , a wierzchołek 𝑣𝑗 potomkiem 𝑣𝑖 . Pojęcie warstwy okresla ponizsza definicja.
Definicja 4
Warstwą L nazywać będziemy strukturę spełniającą poniższe warunki:
1. Żaden z elementów danej warstwy nie posiada przodków w warstwie kolejnej;
2. Elementy pierwszej warstwy nie posiadają przodków, zaś ostatnie potomków;
3. Strzałki nigdy nie łączą wierzchołków tej samej warstwy.
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Jezeli z asortymentu strzałek opisujących hierarchię grafu skierowanego wyłączyc pętle to powyzsza definicja moze byc rowniez wykorzystywana do okreslania warstw hierarchii tej klasy. Zauwazmy, ze istnienie pętli powoduje, ze wierzchołek moze byc jednoczesnie swoim przodkiem i potomkiem, co dla hierarchii
bezwzględnych jest niedopuszczalne. Zgodnie z definicją 4, wszystkie wierzchołki
nieposiadające strzałek wejsciowych wchodzą w skład pierwszej warstwy 𝐿1 .
Do podziału wierzchołkow hierarchii pomiędzy warstwami mozna wykorzystac
pojęcie odległosci pomiędzy dwoma wierzchołkami oraz wierzchołkiem i ich
zbiorem. W najprostszym przypadku, odległoscią 𝑑𝑖,𝑗 między wierzchołkami i oraz
j grafu skierowanego D jest długosc najkrotszej sciezki łączącej oba wierzchołki.
W podobny sposob mozemy okreslic odległosc danego wierzchołka od ich zbioru.
Tak więc, odległoscią 𝑑𝑖,𝑀 pomiędzy wierzchołkiem i a zbiorem 𝑀 ⊂ 𝑉 nazywac
będziemy minimalną odległosc 𝑑𝑖,𝑗 pomiędzy wierzchołkami i oraz j dla 𝑗 ∈ 𝑀.
Jezeli wierzchołki hierarchii mogą byc przypisane wyłącznie do jednej warstwy to
ich podział pomiędzy nimi jest oczywisty. Jezeli jednak wierzchołek moze zostac
rozmieszczony w roznych warstwach, w trakcie ich tworzenia nalezy dla niego
wybrac tę, ktorej odległosc od warstwy 𝐿1 jest minimalna.
Uwzględniając powyzsze rozwazania zdefiniujemy podział na warstwy grafu
skierowanego bezwzględnej hierarchii. Rozwazmy graf D złozony z x warstw,
ktorego i-ta warstwa składa się z 𝑦𝑖 wierzchołkow. Zbior wierzchołkow dowolnej i-tej warstwy oznaczymy jako 𝑉𝐿𝑖 . Zbior V wierzchołkow grafu D mozemy zapisac jako: 𝑉 = 𝑉𝐿1 ∪ 𝑉𝐿2 ∪ ⋯ ∪ 𝑉𝐿𝑥 , przy czym, dla kazdego 𝑘, 𝑙 = 1, ⋯ , 𝑥 ,
𝑉𝐿𝑙 ∩ 𝑉𝐿𝑘 = ∅. Suma wierzchołkow grafu hierarchii jest rowna sumie liczby wierzchołkow rozmieszczonych na poszczegolnych warstwach, tj.:
V  VL1  VL2   VLx  y1  y2   y x  y .
Topologie RST sklasyfikujemy z punktu widzenia teorii systemow hierarchicznych. Z uwagi na uwarunkowania topologiczne rzeczywistych systemow, rozwazac będziemy wyłącznie systemy bezwzględnie hierarchiczne. Wprowadzmy kilka
definicji podstawowych systemow tej klasy.
Definicja 5
Bezwzględnie hierarchiczny graf skierowany będziemy nazywać jednobiegunowym lewym, jeżeli y1  1 . Jeżeli y x  1 nazywany jest on jednobiegunowym prawym, zaś dla y1  y x  1 dwubiegunowym.
Poniewaz w RST, na poziomie 𝐿1 zlokalizowany jest wyłącznie centralny węzeł
zarządzający, dalsze rozwazania ograniczmy do grafow skierowanych bezwzględnych hierarchii jednobiegunowych lewych.
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Definicja 6
Drzewiastym, nazywać będziemy lewy jednobiegunowy graf skierowany, w którym y1  y2   y x . Jeżeli y1  y2   y x mówimy o grafie bezwzględnie drzewiastym.
W analizowanych RST połączenia komunikacyjne realizowane są wyłącznie
pomiędzy sąsiednimi warstwami. Taką architekturę połączen nazywamy sekwencyjną, a opisuje ją ponizsza definicja.
Definicja 7
Bezwzględnie hierarchiczny graf skierowany nazywamy sekwencyjnym jeżeli
strzałki łączą wyłącznie sąsiednie warstwy.
W teorii systemow hierarchicznych spotykamy grafy jednoznaczne i niejednoznaczne.
Definicja 8
Jeżeli każdy wierzchołek bezwzględnie hierarchicznego grafu skierowanego posiada nie więcej niż jedną strzałkę wejściową to graf taki nazywamy lewym jednoznacznym. W przeciwnym przypadku graf jest lewy niejednoznaczny.
Sformułujemy i udowodnimy twierdzenie, dzięki ktoremu w procesie projektowania hierarchii będzie mozna wykorzystywac narzędzia stosowane dla grafow
drzewiastych.
Twierdzenie 4
Lewy jednoznaczny graf skierowany będzie jednocześnie grafem sekwencyjnym
lewym drzewiastym.
Dowód. Rozwazmy dowolny wierzchołek l lewego jednoznacznego grafu skierowanego nalezący do i-tej warstwy, tj. 𝑙 ∈ 𝐿𝑖 . Zgodnie z definicją , dla wskazanego wierzchołka istnieje jedna i tylko jedna strzałka wejsciowa, ktorą oznaczymy
jako (𝑘, 𝑙). Przyjmijmy, ze początek k strzałki nalezy do warstwy 𝐿𝑝 , warstwy 𝐿𝑝
oraz 𝐿𝑖 nie sąsiadują ze sobą i 𝑝 < 𝑖. Óznacza to, ze jezeli pomiędzy obiema warstwami istnieje warstwa posrednia, ktorą oznaczymy jako 𝐿𝑞 i 𝑝 < 𝑞 < 𝑖, to
wierzchołek l powinien nalezec własnie do tej warstwy. Ma miejsce zaleznosc
𝑝 = 𝑖 − 1 i analizowany bezwzględnie hierarchiczny graf skierowany jest sekwencyjny.
Óbecnie udowodnimy, ze lewy jednoznaczny graf skierowany jest jednoczesnie
lewym grafem jednobiegunowym. Na początek przyjmijmy, ze liczba wierzchołkow nalezących do pierwszej warstwy jest większa niz jeden. W takim przypadku, z uwagi na sekwencyjnosc bezwzględnie hierarchicznego grafu skierowanego
moze miec miejsce jeden z wariantow:
1. Na poziomie 𝐿2 istnieje wierzchołek posiadający więcej niz jeden wierzchołek wejsciowy z poziomu 𝐿1 ;
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2. Ma miejsce rozbicie poziomow 𝐿2 oraz 𝐿1 na podpoziomy postaci:
𝐿1 = 𝐿11 ∪ 𝐿12 , 𝐿2 = 𝐿21 ∪ 𝐿22 , przy czym: 𝐿11 ∩ 𝐿11 = ∅ , 𝐿21 ∩ 𝐿22 = ∅ .
Z uwagi na powyzszy podział, strzałki łączą wyłącznie wierzchołki podwarstwy 𝐿11 z wierzchołkami podwarstwy 𝐿21 , a 𝐿12 z 𝐿22 . W ten sposob, bez
względu na ilosc warstw naruszana jest spojnosc grafu.
Na koniec rozwazmy przypadek bezwzględnie hierarchicznego lewego jednobiegunowego jednoznacznego grafu skierowanego. Poniewaz analizowany graf
jest sekwencyjny to w celu udowodnienia jego drzewiastosci wystarczy porownac
moce zbiorow wierzchołkow poszczegolnych warstw. Jezeli liczba wierzchołkow
warstwy wyzszej jest mniejsza od nizszej, to w pewnej warstwie mozemy znalezc
wierzchołek posiadający więcej niz jeden wierzchołek wejsciowy w bezposrednio
nizszej warstwie. W rezultacie, analizowany graf jest lewym drzewiastym.♠
Przykłady roznych typow bezwzględnie hierarchicznych grafow skierowanych
przedstawiono na rys. 9.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Rys. 9. Przykłady grafow skierowanych bezwzględnie hierarchicznych

Przedstawiono odpowiednio następujące hierarchiczne grafy skierowane:
a. lewy jednobiegunowy; b. lewy drzewiasty; c. lewy bezwzględnie drzewiasty;
d. sekwencyjny; e. sekwencyjny drzewiasty lewy; f. sekwencyjny lewy bezwzględnie drzewiasty; g. sekwencyjny jednoznaczny lewy; h. jednoznaczny lewy bezwzględnie drzewiasty sekwencyjny.
Na rys. 10 pokazano wzajemne relacje pomiędzy poszczegolnymi typami bezwzględnie hierarchicznych grafow skierowanych.
e
f
a

b

d

c
h
g

Rys. 10. Relacje pomiędzy roznymi typami grafow
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