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1. Wstęp

Transformacje grafowe są mechanizmem formalnym wykorzystywanym w wielu za-
stosowaniach. Doskonałym podsumowaniem kilkudziesięciu lat badań w tej dziedzinie
jest trzytomowa monografia pod redakcją Grzegorza Rozenberga ze współedytorami
(Rozenberg 1997, Ehrig i in. 1999a, 1999b) oraz nieco późniejsza monografia Hartmu-
ta Ehriga (Ehrig i in. 2015). W kontekście prac wykonywanych w Akademii Górniczo-
-Hutniczej (AGH) można wyróżnić dwa przenikające się kierunki działań: jednym z nich
jest rozwój mechanizmów (zarówno pod względem ich efektywności, jak i siły ekspresji),
drugim jest wykazanie użyteczności wypracowanych rozwiązań w praktyce.

Chronologicznie można tutaj wyróżnić następujące etapy:

1. Wprowadzenie koncepcji równoległych transformacji grafowych w celu podniesie-
nia efektywności rozwiązań opartych na transformacjach (patrz rozdz. 3).

2. Badanie siły ekspresji różnych typów transformacji grafowych w aspekcie wspo-
magania projektowania architektonicznego (patrz rozdz. 3).

3. Wprowadzenie koncepcji gramatyk dualnych w celu podniesienia siły ekspresji
w specyfikacji problemu (patrz rozdz. 4).

Kolejnym krokiem podnoszącym efektywność transformacji grafowych było zdefi-
niowanie pojęcia kontekstu przetwarzania i mechanizmu opóźnionego wykonywania
produkcji (patrz rozdz. 5).

Aparat formalny transformacji grafowych precyzyjnie specyfikując problem,
umożliwia efektywne poszukiwanie rozwiązań (patrz rozdz. 7) po uprzednim rozstrzy-
gnięciu problemu generacji grafu na podstawie istniejących danych zewnętrznych.
Koncepcja gramatyki grafowej, której produkcje wyzwalane są w wyniku analizy da-
nych geodezyjnych, była przedmiotem ostatnich prac teoretycznych i praktycznych ze-
społu (patrz rozdz. 6).

2. Równoległe transformacje grafowe

Jednym z podstawowych mankamentów transformacji grafowych jest ich niska
efektywność w przetwarzaniu dużych grafów. Rozwiązaniem tego problemu jest zrów-
noleglenie wykonywania transformacji grafu. Podstawowym założeniem było wprowa-
dzenie mechanizmu, który pozwoli na uniknięcie dodatkowego nakładu pracy projek-
tanta systemu związanego z wprowadzeniem synchronizacji w trakcie równoległego
wykonywania transformacji.

Koncepcja podziału grafu scentralizowanego na podgrafy w taki sposób, by po ich
lokalnej modyfikacji można było je skleić w jeden spójny scentralizowany graf, została
po raz pierwszy przedstawiona w publikacji Kotulskiego (2008) dla gramatyk typu algo-
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rytmicznego (NLC) i była rozwijana również w odniesieniu do podejścia algebraiczne-
go (w kontekście DPO (Kotulski i Sędziwy 2009) i w kontekście SPO (Kotulski i Sedzi-
wy 2009)) oraz dla notacji hipergrafowej (Kotulski i Strug 2009).

Generalnie zakładamy, że graf scentralizowany podzielony jest na kilka grafów
zwanych komplementarnymi, przy czym podział przebiega wierzchołkami, tzn. wierz-
chołki graniczne zostają zreplikowane i umieszczone w odpowiednich grafach kom-
plementarnych. Graficznie zreplikowane wierzchołki graniczne są oznaczone jako po-
dwójne okręgi (patrz rys. 1). Zatem wierzchołek etykietowany jako D ma swoją
reprezentację w G1 i G2, E w G1 i G3, a F w G2 i G3.

Rys. 1. Grafy komplementarne {G1, G2, G3} powstałe z podziału G
Źródło: Kotulski (2000)

Synchronizacja opiera się na następujących założeniach:

– każdym grafem komplementarnych opiekuje się jeden agent obliczeniowy, który
sekwencyjnie wykonuje transformacje;

– transformacja może być wykonana tylko na danych lokalnych grafu komplemen-
tarnego (tzn. wyłączone są z niej wierzchołki graniczne);

– w momencie gdy produkcja chce wykorzystać wierzchołek graniczny, agenci współ-
dzielący go negocjują przesunięcie granicy tak, by stał się on wierzchołkiem lokal-
nym (co umożliwia wykonanie kroku poprzedniego).

Ze względów efektywnościowych koncepcja zreplikowanych grafów komplemen-
tarnych RCG (replicated complementary graph) dopuszcza replikowanie pomiędzy gra-
fami również elementów niebędących wierzchołkami granicznymi (Kotulski 2000).
Koncepcja ta jest wspierana przez wieloagentowe środowisko GRADIS, w którym za-
kładamy, że każdy agent kontroluje pojedynczy graf komplementarny Gi.

Niskopoziomowy mechanizm wymiany komunikatów i podsystem synchronizacji
agentów jest ukryty przed użytkownikiem, który operuje na poziomie abstrakcji zde-
finiowanym przez następujące operacje pakietu GRADIS: SplitGraph, JoinGraphs,
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Incorporate, Neighborhood dla klasycznej koncepcji grafów komplementarnych oraz
Expand i RemoveRepl dla wersji z replikacjami.

Pierwsza z tych operacji wspiera kreowanie agentów i podział informacji w postaci
grafów komplementarnych pomiędzy tymi agentami. Operacja  SplitGraph (G, VH) dla
danego grafu G01 i podzbioru wierzchołków VH ⊂ V(G01) produkuje dwa grafy kom-
plementarne G10 i G11 w taki sposób, że G11 zawiera wierzchołki należące do VH, a G10

pozostałe wierzchołki grafu G01 oraz zreplikowane wierzchołki graniczne. Aby podzie-
lić graf G01 zgodnie ze zbiorami {Vi}i=1,...,p (Vi ∩ Vj = Ø dla i ≠ j i 011 ( )),p

i V G= =�
agent A powinien iteracyjnie wykonywać operację SplitGraph (Gk1, Vk+1), gdzie dla Gkj

k oznacza numer iteracji (k = 0, 1, ..., p – 1), a j = 0, 1 są odpowiednio indeksami
podgrafów wygenerowanych w danej iteracji.

Udowodniono (Kotulski 2000), że w przypadku grafów RCG wywiedzionych
w ustalonej gramatyce � podział dowolnego z nich Gi ∈ � na dwa inne Gi′, Gi′′ zacho-
wuje własności tej gramatyki G′ ∈ � ∧ G′′ ∈ � oraz Gi′ i Gi′′ są wzajemnie komplemen-
tarne. Ponadto operacja SplitGraph nie wpływa na inne grafy z wyjątkiem dzielo-
nego Gi (tylko wewnętrzne dane w replikowanych wierzchołkach, utrzymywane w celu
poprawy efektywności komunikacji agentów, mogą być zmienione).

Operacja JoinGraphs() rozsyła do wszystkich agentów żądanie przesłania kopii
grafów komplementarnych utrzymywanych przez nie; następnie skleja je (w trybie
transakcyjnym) i w rezultacie odzyskuje scentralizowany graf G.

Operacja Incorporate(v, i) przesuwa granice pomiędzy grafami komplementarnymi.
W przypadku transformacji grafowych pierwszą operacją jest znalezienie mapo-

wania m grafu lewej strony produkcji L w grafie Gi. Możemy tu rozważyć dwie sytuacje:

1) m(L) ⊆ Gi – wtedy wiemy, że możemy zastosować tę produkcję w kontekście grafu
Gi, chociaż w niektórych typach gramatyk, itp. SPO, do realizacji transformacji
będzie wymagane założenie, by VL ⊆ Private(Gi);

2) tylko fragment m(L) zawiera się w Gi – wtedy będziemy musieli odtworzyć otocze-
nie pewnego wierzchołka v ∈ m(L) ∩ Gi, bazując na informacjach z innych grafów
komplementarnych; bezpośrednie przesuwanie granicy pomiędzy wierzchołkami
byłoby nieefektywne, wprowadzono więc operację O = neighborhood(v, G, k)
(gdzie k jest maksymalną odległością od v wierzchołków należących do tego oto-
czenia).

Pomimo wielomianowej złożoności obliczeniowej operacja Neighborhood() reali-
zująca protokół 2-commit jest operacją złożoną i czasochłonną.

Alternatywną opcją jest stworzenie mechanizmów umożliwiających obserwowal-
ność struktur innych podgrafów komplemetarynych przez wprowadzenie możliwości
replikacji innych wierzchołków niż brzegowe.
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Operacja Expand(v, i, COND) dla każdej repliki u danego wierzchołka v grafu Gi
tworzy replikę sąsiadów replik u, którzy spełniają warunek COND; nowe repliki są dołą-
czane do Gi razem z krawędziami łączącymi je z u. W ten sposób jesteśmy w stanie zbu-
dować szersze niż brzegowe część wspólne widoczne z dwóch grafów komplementarnych.

Operacja RemoveRepl(v, i) jest operacją odwrotną, czyli usuwa repliki niebędące
wierzchołkami brzegowymi wraz łączącymi je krawędziami komplementarnymi.

Podstawy formalne wykorzystania koncepcji RCG wyrażają się w następujących –
udowodnionych przez Kotulskiego (2000) – stwierdzeniach:

– Wprowadzony mechanizm zastosowania transformacji grafowych zgodnie z kon-
cepcją grafów komplementarnych:
• zachowuje własności gramatyki � zbadane w kontekście grafów scentralizowa-

nych; w szczególności twierdzenia Churcha–Rossera i o równoległości, praw-
dziwe w środowisku scentralizowanym, będą też prawdziwe w środowisku roz-
proszonym;

• nie powoduje zakleszczenia.
– Operacje wspomagające koncepcję mają złożoność wielomianową.

Koncepcja grafów ciętych (slashed graphs) jako grafowej reprezentacji rozproszo-
nej, uzyskanej z grafu centralnego G, wprowadzona przez Adama Sędziwego (Sędziwy
2012), bazująca na idei grafów komplementarnych, redukuje liczbę powiązań pomię-
dzy agentami utrzymującymi grafy częściowe. W odniesieniu do grafów ciętych przyję-
to założenie, że zamiast replikowania wierzchołków rozcinamy krawędzie łączące grafy
częściowe.

Na rysunku 2 przedstawiono przykładowy graf G (rys. 2a) oraz jego postać ciętą
(rys. 2b), w której wierzchołki główne oznaczono jako °, a wierzchołki atrapowe za po-
mocą . Wprowadza się następującą konwencję indeksacyjną dla wierzchołków grafu
ciętego (zob. rys. 2). Wierzchołek główny indeksowany jest parą (i, k), gdzie i jest uni-
katowym w G/ identyfikatorem grafu ciętego Gi, a k jest unikatowym w Gi indeksem
tego wierzchołka. Wierzchołek atrapowy indeksowany jest parą (–1, k)r, gdzie k jest
globalnie unikatowym identyfikatorem wierzchołka (a ściślej: wierzchołka i jego kopii),
a r jest referencją do grafu ciętego zawierającego replikę tego węzła. Wprowadzenie
indeksu r umożliwia natychmiastową lokalizację repliki węzła atrapowego. Zgodnie
z powyższą konwencją dla replik węzła atrapowego v i v′ mamy: v = (–1, k)r1 

∈ V(Gr2
),

v′ = (–1, k)r2 
∈ V(Gr1

).
Zysk z powyższego rozwiązania wynika z tego, że w przypadku grafu krawędź

może być replikowana jedynie pomiędzy dwa grafy komplementarne (w RCG wierz-
chołek mógł być replikowany do kilku grafów), co upraszcza protokoły komunikacyjne.
Przewaga ta nie występuje w przypadku hipergrafów oraz rozwiązań wykorzystujących
dodatkową replikację wierzchołków.
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Rys. 2. Graf G (a), reprezentacja G/  (b)
Źródło: Sędziwy (2012)

4. Wykorzystanie transformacji grafowych
w projektowaniu architektonicznym

Wspomaganie projektowania systemów architektonicznych było jednym z podsta-
wowych, wymienionych w monografii pod redakcją Ehriga i in. (1999a), zastosowań
metod formalnych omawianych przez Engelfrieta i Rozenberga (1997).

Większość z tych badań bazuje na scentralizowanej reprezentacji grafowej, co –
z jednej strony – z powodu niskiej efektywności obliczeniowej ogranicza ich zastosowa-
nie do grafów małych rozmiarów. Z drugiej jednak strony w trakcie wspomagania pro-
jektowania wiele z problemów architektonicznych można zdekomponować na podpro-
blemy i analizować je równolegle. Problemem tym zajęto się we współpracy z zespołem
z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dekompozycja ta może mieć charakter horyzontalny i wertykalny. Przykładem
pierwszego typu dekompozycji jest projektowanie bloków czy hoteli, gdzie każde
mieszkanie/apartament można projektować oddzielnie. Tutaj automatycznie i efektyw-
nie można zastosować koncepcję grafów komplementarnych. Jedynym wyzwaniem
było dobranie odpowiedniej reprezentacji problemu. Początkowo rozważane były grafy
(Kotulski i Strug 2009), później jednak bardziej intuicyjne wydawały się rozwiązania
oparte na hipergrafach (Kotulski i Strug 2011, 2012).

Przykładem dekompozycji wertykalnej jest wykorzystywanie różnych gramatyk
grafowych do różnych podproblemów oraz synchronizowanie uzyskanych lokalnie
efektów itp.:

– projektowanie struktury pomieszczeń (ścian, drzwi, okien itp.) oraz projektowa-
nie wyposażenia,

– synchronizacja równoległego projektowania elewacji budynku oraz struktury we-
wnętrznej.

W przypadku pierwszym kooperacja gramatyk jest prostsza, gdyż gramatyka wspo-
magająca projektowanie wyposażenia jest zsynchonizowana lokalnie z wierzchołkiem
grafu struktury reprezentującym pewien obszar powierzchni.

a) b)
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W drugim przypadku synchronizacja dwóch gramatyk jest trudniejsza, gdyż pewne
działania mogą się wykluczać. Przykładowo nie możemy przesunąć okna w elewacji bu-
dynku bez wykonania odpowiednich akcji w strukturze wewnętrznej budynku. Od stro-
ny badawczej wymagało to rozwiązania kilku problemów. Pierwszy z nich jest związany
ze sterowaniem wywodem w gramatyce. We wcześniejszych rozwiązaniach prosty auto-
mat skończenie stanowy (zwany diagramem sterującym) był wystarczający do zapew-
nienia kontroli wykonania produkcji (Kotulski 2000). W kontekście sprzęgania kilku
gramatyk bardziej złożony mechanizm był konieczny. W publikacji Kotulskiego i in. (2014)
zdefiniowano język sterowania, w którym kluczowym elementem jest możliwość trans-
akcyjnego wykonania sekwencji produkcji, czyli zapewnienia sobie, że albo wszystkie
produkcje w sekwencji się wykonają, albo nie pozostanie efekt wykonania żadnej z nich.
Sprzężenie pomiędzy gramatykami jest też oparte na mechanizmie transakcji, co ozna-
cza, że wykonanie produkcji w jednej gramatyce jest zależne od poprawnego wykona-
nia produkcji (lub ich sekwencji) w drugiej gramatyce. Transakcyjność na poziomie
sprzężenia była jednak możliwa, dopiero gdy wprowadzono transakcyjność na po-
ziomie każdej z gramatyk z osobna (w ramach języka kontroli wykonania produkcji).
Od 2014 roku prace dotyczące programowania architektonicznego są prowadzone wy-
łącznie w zespole badawczym na Uniwersytecie Jagiellońskim z uwagi na podjęcie
przez zespół GRADSI badań  w nowym bardzo obiecującym obszarze praktycznych
zastosowań gramatyk grafowych.

4 Gramatyki dualne

Kolejnym obszarem zastosowań gramatyk grafowych okazało się projektowanie
instalacji oświetleniowych. Pierwszym tematem badawczym była kontrola dynamiczne-
go sterowania oświetleniem na stacji benzynowej rozważana w publikacji Wojnickiego
i in. (2014), w której zdefiniowano koncepcję CAG (control avaiability graph). Równo-
legle zdiagnozowano istotne praktyczne zapotrzebowanie na wspomaganie projekto-
wania oświetlenia. Normy oświetleniowe, przykładowo EN 13201-2:2015, precyzyjnie
definiują wymagania oświetleniowe; na ich spełnienie ma wpływ kilkadziesiąt takich
parametrów, jak: wysokość i odstęp słupów, na których lampy są zawieszone, długość
wysięgnika i kąt zawieszenia, klasa oświetleniowa ulicy i jej szerokość oraz szereg
innych. Jeśli uwzględni się ponadto dopuszczalne stopnie swobody dyskretyzacji tych
parametrów, daje to ponad 2,7 · 1022 wariantów doboru parametrów. Sprawdzenie ich
wszystkich za pomocą komputera w rozsądnym czasie jest niemożliwe. Człowiek (eks-
pert) dobiera je intuicyjnie (i dalej system komputerowy weryfikuje poprawność tego
doboru), ale nie są to wybory optymalne.
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Zbudowanie gramatyki grafowej wspomagającej proces projektowania i analizo-
wanie wyłącznie wariantów parametrów wyznaczonych przez tę gramatykę (formalnie
będących elementami języka zbudowanego nad tą gramatyką) ograniczyło ich liczbę do
kilkunastu milionów. Taką liczbę komputer już jest w stanie przeanalizować (chociaż
problem efektywności tego przetwarzanie pozostaje w dalszym ciągu aktualny i będzie
jeszcze rozważany w rozdziale 5). Efektywność eksperckich projektów wymiany oświe-
tlenia sodowego na oświetlenie LED wynosi około 50� (tak szacuje NFOŚiGW), pod-
czas gdy Phoca generuje projekty o efektywności powyżej 65�. Wyższa efektywność
wymiany przekłada się nie tylko na oszczędność energii elektrycznej, ale również ogra-
nicza negatywny wpływ prześwietlenia nocnego (light pollution) na zdrowie człowieka.

Różne aspekty tworzenia gramatyki wspomagającej projektowanie były przedmio-
tem licznych publikacji, w szczególności w czasopismach z listy filadelfijskiej (Sędziwy
2016, Sędziwy i Kotulski 2016a, 2016b, Wojnicki i in. 2016a, 2016b, 2019, Bielecka i in.
2017, Kotulski i in. 2017, Sędziwy i Basiura 2018, Wojnicki i Kotulski 2018a, Ernst
i in. 2018, 2020, 2021, Peńa-García i Sędziwy 2020, Basiura i in. 2021, Ernst i Kotul-
ski 2021).

Normy oświetleniowe dopuszczają obniżenie poziomu oświetlenia (zmianę klasy
oświetleniowej), gdy zmienią się warunki zewnętrzne. Zwykle dotyczy to zmiany natę-
żenia ruchu, ale może też dotyczyć charakterystyki ulicy (np. od określonej godziny
dopuszczone lub zabronione jest parkowanie przy niej). Pod względem technologicz-
nym lampy LED umożliwiają dynamiczną modyfikację poziomu oświetlenia (dim-
ming), przy czym poziom nowego oświetlenia jest wynikiem nowego projektu. Sche-
mat, w jaki zmiana parametrów wejściowych (danych z sensorów) wpływa na poziom
oświetlenia, opisywany jest w CAG (Wojnicki i in. 2014, 2017) i był praktycznie wyko-
rzystany do realizacji dynamicznego oświetlenia w Krakowie. CAG był jednak genero-
wany ręcznie dla konkretnych sytuacji oświetleniowych.

Automatyczna generacja CAG wymaga:

– analizy warstwy sensorycznej zbierającej informację, tworzącej DSG (detector
structure graph),

– analizy i zaprojektowania warstwy oświetleniowej tworzącej CAG.

Kluczowym pojęciem występującym w obu strukturach jest wierzchołek reprezen-
tujący „wirtualny sensor” (rys. 3, 4). Gramatyka grafowa θ tworząca DSG, czyli wyli-
czająca wartości sensorów wirtualnych na podstawie danych z sensorów, przypomina
gramatyki generujące wyrażenia arytmetyczne. Pozwala też na łatwe i niezależne
od CAG modyfikacje struktury sensorycznej w razie jej rozbudowy czy awarii. Grama-
tyka Ψ kontrolująca proces generacji grafu CAG wykorzystuje wierzchołki „sensorów
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wirtualnych” do wyboru odpowiedniego wariantu oświetlenia (a w konsekwencji pozio-
mu oświetlenia poszczególnych lamp). Gramatyką dualną (Wojnicki i Kotulski 2018b)
nazywamy parę gramatyk [Ψ, Θ] wraz z regułami synchronizacji ich pracy: gdy zmienia-
na jest struktura wspólna dla grafów generowanych przez obie gramatyki, zmieniają się
wartości atrybutów tej wspólnej struktury grafowej.

W rezultacie wprowadzenia gramatyk dualnych wzrasta czytelność modelu for-
malnego dzięki odseparowaniu różnych punktów widzenia. Ciekawą informacją jest to,
że docelowo liczba krawędzi w grafie DSG + CAG jest większa niż liczba krawędzi
w grafach generowanych pod kontrolą gramatyk dualnych. W przypadku rozwiązania
będącego implementacją dynamicznego sterowania w Krakowie ten stosunek wynosił 2,8.

W praktycznych rozwiązaniach bardzo łatwo uogólnić tę koncepcję na gramatyki
parami dualne.

Rys. 3. Gramatyka dualna – DSG

Rys. 4. Gramatyka dualna – CAG

5. Opóźnione wykonywanie produkcji

Generowanie akceptowalnych wariantów parametrów oświetleniowych przez gra-
matyki grafowe odgraniczyło ich liczbę do kilku milionów wariantów, jednak przy opra-
cowywaniu projektów dla dużych miast (oświetlanych przez kilkadziesiąt tysięcy lamp)
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niezwykle istotnym czynnikiem jest przyśpieszenie obliczeń. Do działań umożli-wiają-
cych to należy z pewnością zrównoleglanie obliczeń (zgodnie z koncepcją complementa-
ry/slashed graphs) oraz upraszczanie (zmniejszanie rozmiaru) analizowanego grafu wyni-
kowego (dual graph grammars).

Analizując proces optymalnego projektowania systemu oświetleniowego zgodnie
z normą EN-PN 13201, można zauważyć podobieństwo niektórych sytuacji obliczenio-
wych. Celowa byłaby jednoczesna optymalizacja tych sytuacji, przy czym oczekuje się
automatyzacji tych działań przez system grafowy. W tym celu zaproponowany został
(Sędziwy i Basiura 2018, Basiura 2019, Basiura i in. 2021) model formalny bazujący na
dwóch typach grafów. Pierwszy z nich, graf IAG (infrastructure abstract graph), wyko-
rzystywany jest do modelowania statycznych informacji na temat badanych obiektów,
z kolei graf KAG (knowledge abstract graph) służy modelowaniu reguł projektowych
i bazy wiedzy.

Całość modelu operuje na transformacjach grafowych pozwalających na redukcję
rozmiaru przestrzeni poszukiwań. Domknięciem zaproponowanego modelu formalne-
go jest efektywna metoda przetwarzania danych. W pracy Basiury (2019) wprowadzo-
no tzw. mechanizm „opóźnionej produkcji”. Umożliwia on optymalizację całego procesu
w efekcie jego ciągłej analizy i wykorzystania cząstkowych wyników oraz redukcji roz-
miaru przestrzeni poszukiwań do problemów przetwarzanych w dalszej kolejności.
Chwilowe „opóźnienie” umożliwia też wykorzystanie wyników operacji na grafach
„podobnych” wykonywanych równolegle w systemie wieloagentowym. Zastosowanie
tej strategii umożliwia przyspieszenie całego procesu przetwarzania grafów przy za-
pewnieniu pełnej skalowalności. Testy praktyczne metody w środowisku złożonym z pięciu
równoległe pracujących serwerów dla obszaru testowego w Krakowie (3768 lamp) wy-
kazały 16-krotne przyspieszenie obliczeń i pozwoliły na wykonanie 606 projektów
w 3 godz. 52 min.

6. Gramatyki grafowe wyzwalane przez analizę danych

Automatyzacja procesu projektowania oświetlenia oprócz analizy struktury grafu
modelującego problem wymaga analizy specyficznych atrybutów jego składników, ta-
kich jak kształt dróg lub lokalizacja słupów oświetleniowych. Dane te, stanowiące kom-
ponent przestrzenny, komplementarny względem komponentu atrybutowego, pozyski-
wane są zazwyczaj z systemów typu GIS (Geographic Information Systems), takich jak
np. OpenStreetMap1.

1 https://www.openstreetmap.org.
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Analiza związków przestrzennych (a więc np. odległości, przecinania się, równole-
głości) oraz kształtów (np. odróżnienie prostych odcinków drogi od zakrętów) wymaga
zastosowania nietrywialnych procedur, które zazwyczaj implementowane są przez od-
powiednie biblioteki lub rozwiązania bazodanowe.

Jednocześnie mamy świadomość, że docelowo przetworzone/pozyskane informa-
cje mają stworzyć strukturę formalną umożliwiającą wnioskowanie, analizę i optymal-
ne projektowanie. Zaproponowany w rozdziale 3 język sterowania wywodem okazał się
zbyt ograniczony w tym zakresie.

Rozważmy następujący przykład. Przy założeniu, że mamy zdefiniowaną sieć dro-
gową (wierzchołki typu way) i zbiór lamp ulicznych (wierzchołki typu lamp), chcieliby-
śmy określić, która lampa może oświetlać daną drogę (krawędź influences). Zarówno
lampa, jak i droga mają określone swoje położenie (droga jako odcinek), w dużym
uproszczeniu (nie analizując przeszkód terenowych) możemy więc przyjąć, że lampa
wpływa na oświetlenie ulicy, gdy odległość lampy od ulicy jest mniejsza od zadanej war-
tości granicznej, np. 50 metrów. W przypadku zastosowania diagramów sterujących
wywodem realizacja tego działania oparta byłaby na podejściu kombinatorycznym, dla
każdej pary lamp (P, W), gdy ich odległość jest mniejsza niż 30 metrów, uruchamiamy
produkcję wskazaną na rysunku 5. Ponieważ liczbę odcinków ulic i lamp liczy się
w tysiącach, ten sposób realizacji zadania nie jest efektywny.

Rys. 5. Produkcja dodająca relację

Przy uwzględnieniu relacji geodezyjnych wyznaczenie par (P, W) spełniających
kryterium odległości jest standardową operacją, a więc możemy zrezygnować z kontroli
wykonywania produkcji za pomocą diagramów sterujących. Zamiast analizować liczbę
sytuacji będących iloczynem liczby lamp i odcinków dróg, analizujemy tylko przypisa-
nie lampy do wskazanego odcinka. W podanym przykładzie relacja geoprzestrzenna
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jest bardzo prosta – odległość między dwoma obiektami, w rzeczywistości jednak
mamy do czynienia z bardziej skomplikowanymi sytuacjami typu:

– wpływ przesłaniania obiektów,
– wpływ ich kształtu,
– wpływ relacji położenia i przecinania.

Stąd kluczowe okazało się opracowanie i wdrożenie metodyki wyzwalania trans-
formacji grafowych (oraz określania wartości atrybutów wierzchołków/krawędzi biorą-
cych udział w transformacji) z systemem wnioskowania na bazie informacji geoprze-
strzennych. Ten mechanizm rozwijany jest pod nazwą Graph Grammar Triggered by
Spatial Relations.

7. Przykłady zastosowań

Prace teoretyczne weryfikowane były w praktyce. Pierwszy duży projekt realizowa-
no w ramach grantu ISE (finansowanego przez NFOŚiGW i Miasto Kraków) – w dziel-
nicy Kraków-Krowodrza. W projekcie tym zweryfikowano zarówno koncepcję automa-
tycznego wspomagania projektowania, jak i dynamicznego sterowania. W jego wyniku
osiągnięto:

– poprawę efektywności energetycznej; wymiana oświetlenia według projektu wspo-
maganego przez rozwiązanie Phoca zmniejszyła zużycia energii na poziomie 71�
(z tego 15� dzięki dynamicznemu sterowaniu); dla porównania w projektach
przygotowywanych przez projektanta wspomaganego narzędziami weryfikującymi
typu Dialux (branżowe oprogramowanie do weryfikacji projektów oświetlenio-
wych) zysk ten wynosił jedynie 40�;

– skrócenie czasu projektowania do kilku godzin w porównaniu z siedmioma tygo-
dniami pracy zespołu projektantów.

Obszar projektu Kraków – ISE stał się poligonem do testowania nowych rozwią-
zań dotyczących:

– przyspieszenia obliczeń (w tym ich zrównoleglenia),
– uproszczenia modelu formalnego,
– wpływu nowych rozwiązań oświetleniowych na wzrost efektywności energetycznej

systemu oświetleniowego (wzrost efektywności o około 10�),
– analiz wpływu nowych norm na efektywność (zawarte w normie EN-PN 13201

z 2014 roku rozwiązania umożliwiają wzrost efektywności dynamicznego sterowa-
nia o 40,8� w porównaniu z normą z 2007 (Wojnicki i in. 2019).

O skalowalności rozwiązania świadczą projekty oświetleniowe dla Tbilisi (96 tys.
punktów świetlnych) oraz Waszyngtonu (54 tys. punktów świetlnych), gdzie obliczenia
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trwały zaledwie kilkanaście godzin. Ma to istotne znaczenie, gdy chcemy przeanalizo-
wać kilka wariantów oświetlenia, np. różnych producentów lamp. System sprawdził się
też w produkcji, o czym świadczy wykonanie kilkuset projektów dla miast, gmin oraz
operatorów energetycznych.

Dzięki obliczeniom w systemie Phoca możliwe stało się wyznaczenie przedziałów
kosztu pozyskania 1 MWh energii (LCOE – levelized cost of elecricity). W przypadku
wymiany oświetlenia koszt redukcji zużycia energii o 1 MWh (traktowany jako koszt
pozyskania) wynosi od LCOEretrofit do [23,06 EUR, 54,64 EUR]; minimalna wartość to
projekt optymalny, podczas gdy wartość maksymalna określa minimum efektywności
przyjmowane w projektach infrastrukturalnych (obecnie 50�) (Kotulski i in. 2021).
Taka efektywność czyni wymianę oświetlenia najkorzystniejszą formą pozyskania zielo-
nej energii, tym korzystniejszą, im bardziej efektywny będzie projekt.

Dla porównania Fraunhofer Institute (Kost i in. 2018) obliczył LCOE dla nastę-
pujących źródeł energii:

– lądowe turbiny wiatrowe – od 39,9 EUR/MWh do 82,3 EUR/MWh,
– systemy fotowoltaiczne (PV) – od 37,1 EUR/MWh do 115,4 EUR/MWh,
– morskie turbiny wiatrowe – od 74,9 EUR/MWh do 137,9 EUR/MWh,
– biogaz – od 101,4 EUR/MWh do 147,4 EUR/MWh,
– konwencjonalne elektrownie:

• węgiel brunatny – od 45,9 EUR/MWh do 79,8 EUR/MWh,
• węgiel kamienny – od 62,7 EUR/MWh do 98,6 EUR/MWh.

8. Podsumowanie

Od kilkunastu lat grupa badawcza GRADIS zajmuje się rozwojem specyfikacji
systemów za pomocą transformacji grafowych zarówno od strony czysto teoretycznej
(zastosowania), jak i efektywnościowej (w kontekście zrównoleglania obliczeń). Efek-
tem prac teoretycznych jest kilkadziesiąt publikacji członków zespołu, w ostatnim
okresie w większości za minimum 80 pkt w punktacji MEiN.

Istotne jest również, że efekty tych badań znalazły zastosowanie w praktyce, czego
dowodem jest zgłoszenie rozwiązania jako osiągnięcia komercjalizacji wyników w dys-
cyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w ramach ewaluacji uczelni.

Również Polski Komitet Normalizacji zgłosił rozwiązanie GRADIS do nagrody
CEN-CENELEC Standards + Innovation Awards 2021, gdzie znaleźliśmy się w ścisłym
finale w gronie dziewięciu innych projektów europejskich:

Widoczny jest rozwój liczebny i jakościowy zespołu. Początkowo był to zespół
dwuosobowy, z jednym samodzielnym pracownikiem naukowym. Obecnie mamy już
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czterech samodzielnych pracowników naukowych, kilku doktorów oraz wiele osób
współpracujących z zespołem. To pozwala optymistycznie patrzyć w przyszłość, szcze-
gólności w aspekcie powiązania technik opartych na transformacjach grafowych oraz
uczeniu maszynowym.
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