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Podstawowe pojęcia
 CCTV - Closed-Circuit TeleVision co w dosłownym tłumaczeniu oznacza telewizję 

w układzie zamkniętym, obecnie monitoring wizyjny

 Rodzaje kamer CCTV:

- analogowe

- IP (mobilna, bezprzewodowa kamera IP)

- kamery termowizyjne

 Serwer wideo (rejestratory, chmura, p2p, itp. )

 Analityka obrazu:

- wykrywanie zdarzeń (ruch, dym)

- wykrywanie intruza

 SMA - Stacja Monitorowania Alarmów



Monitoring Stacja monitorowania

Kamera CCTV

Analityka 

obrazu

Analiza zgłoszenia:

- potwierdzenie interwencji

- odwołanie interwencji

Zestaw bezprzewodowy

- kamera analogowa lub IP (PTZ)

- rejestrator/dysk 

- doświetlacz podczerwieni

- akumulator

- system transmisji (np. LTE)



Podstawowe pojęcia cd.

 Zagrożenie - potencjalne źródło szkody w mieniu, zdrowiu ludzkim, dobrach 
niematerialnych lub środowisku naturalnym

 Ryzyko - wskaźnik stanu lub zdarzenia, które może prowadzić do strat lub zysków. Jest 
ono proporcjonalne do prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i do wielkości 
strat lub zysków, które może spowodować

 Czynnik ryzyka - zmienna odzwierciedlająca rzeczywistą lub potencjalną materializację 
wpływającą na określone aktywa lub środowisko, zidentyfikowane czynniki powinny być 
dobrze scharakteryzowane i opisane.

 Incydent - kombinacja zagrożeń, ryzyka, łagodzenia, działań ratowniczych występująca 
jako logiczna konsekwencja zdarzeń i działań

 DSS - Decision Support System

 IRM DSS - Industrial Risk Management Decision Support System

 AI / SI – Artificial Intelligence / Sztuczna Inteligencja

 AIEM - AI evolution model (ML, big data)



Statystyka

 W miejscach gdzie zagęszczenie kamer jest większe, a ilość znajdujących się 

w monitorowanym obszarze osób jest mała np. parkingi, przestępczość spadła 

nawet o ponad połowę w stosunku do okresu zanim w danym miejscu 

zastosowano monitoring

 W obszarach gdzie jest mniejsze zagęszczenie kamer i duża ilość osób w 

monitorowanym miejscu takim jak np. dworzec kolejowy przestępczość 

spadła o kilka do kilkunastu procent.



Co poza bezpieczeństwem?
 Monitorowanie linii technologicznych zakładach produkcyjnych:

 miejsca trudno dostępne,

 trudne warunki pacy (zapylenie, temperatura, toksyczne gazy),

 redukcja kosztów,

 w połączeniu z analityką obrazu – nadzór 24/7

 Wsparcie procesów zarządczych (optymalizacja kosztów)

 Analiza sceny – wsparcie AI

 Termowizja 

 bezpieczeństwo

 redukcja kosztów



Zidentyfikowane rodzaje zagrożeń, 

którymi należy zarządzać za pomocą DSS

 zagrożenia bezpieczeństwa (safety)

 zagrożenia dla bezpieczeństwa (security)

 zagrożenia dla systemów informatycznych (cyberbezpieczeństwo)

 zagrożenia wpływające na wizerunek przedsiębiorstwa

 zagrożenia biznesowe i finansowe



Zagrożenia i bezpieczeństwo obiektu
Zagrożenia:

 Intruzje połączone z włamaniem, kradzieżą lub sabotażem

 Naturalne zjawiska geologiczne i atmosferyczne

 Awarie sprzętu i infrastruktury

 Wypadki z udziałem ludzi lub sprzętu

Bezpieczeństwo:

 Ciągłość pracy maszyn i urządzeń, 

 Minimalizacja ryzyk i zagrożeń wskazanych wyżej

 Poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego pracowników, w tym 

również osób kierownictwa i odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa



Architektury i założenia 

funkcjonowania systemu IRM DSS

 Ocena potrzeb technologicznych powinna być przeprowadzona przed wdrożeniem 

systemu i aktualizowana nie rzadziej niż co 2 lata. Będzie ona stanowiła 

aktualizację potrzeb w zakresie technologii AI, takich jak fuzja informacji czy 

autonomiczna robotyka, które mają być częścią systemu IRM-DSS. 

 Silnik wspomagania decyzji oparty na sieciach antycypacyjnych bazował będzie 

wielu punktach odniesienia (algorytm RefSet, scenariusze).

 Model ewolucji AI zbudowany jako samodzielny system wsparcia prognozowania 

i foresightu technologicznego, zdolny do modelowania rozwoju AI i technologii 

pokrewnych. Wytyczne dotyczące rozwoju wybranych technologii AI istotnych dla 

IRM-DSS zachowają aktualność w ciągu najbliższych 10-15 lat. 

 Powyższe potrzeby, skonfrontowane z prognozami technologicznymi, umożliwiają 

wybór najbardziej opłacalnej i użytecznej architektury oprogramowania, 

wdrożenie technik sztucznej inteligencji oraz ustalenie harmonogramu wdrożenia.



Architektura systemu 

wspierającego DSS



Techniki wspierające

 Analiza ryzyka i problemów zarządzania bezpieczeństwem 

 Identyfikacja i priorytetyzacja problemów bezpieczeństwa 

 Identyfikacja metod ICT/AI do rozwiązania problemów bezpieczeństwa oraz 

odpowiednich narzędzi AI do wdrożenia w dedykowanym IRM DSS

 Fuzja informacji (np. w celu określenia ścieżek ewakuacji w przypadku 

materializacji ryzyka).

 Zbudowanie schematu DevOps mającego na celu ciągłą aktualizację IRM DSS w 

celu zapobiegania potencjalnym przyszłym zagrożeniom, niebezpieczeństwom, 

redukcji ryzyka, rozwiązywania potencjalnych nowych problemów, które mogą 

pojawić się w przyszłości, w szczególności związanych z ryzykami występującymi 

jednocześnie.



Problem fuzji informacji/decyzji

 Procesy filtrowania i fuzji informacji z wykorzystaniem narzędzi AI 

wykorzystywanych przez decydenta (DM)

 Wielokryterialna analiza danych napływających do systemu ze wszystkich jego 

komponentów 

 Klasyfikacja sytuacji, np.:

 zdarzenia niegroźne lub neutralne z punktu widzenia systemu bezpieczeństwa

 obiekty, których identyfikacja, pozyskanie i dalsze śledzenie jest wskazane

 obiekty lub zdarzenia już zidentyfikowane jako zagrożenia

 Fuzja danych realizowana jako model warstwowy, nakładający warstwy 

danych na rzeczywistą mapę analizowanego przedsiębiorstwa. Decyzje 

podejmowane na podstawie wyników fuzji danych.



Zagrożenia w ujęciu 

warstwowym, korelacja 

zagrożeń



Ryzyka/zagrożenia w środowisku przemysłowym

Ryzyka związane z potrzebą zachowania ciągłości pracy maszyny

1. Przypadkowe uszkodzenie maszyny przez czynniki naturalne na skutek awarii, 

wypadku bądź działania świadome osób trzecich.

2. Akty wandalizmu.

3. Przypadki kradzieży.

4. Niewłaściwy sposób zarządzania czasem pracy i dostępności maszyny. 

Powszechne sposoby zarządzania ryzykami

1. Monitoring technologiczny.

2. System kontroli czasu pracy i zużycia paliwa.

3. System ERP.



Case Study



Przykłady zagrożeń naturalnych



Case Study MŚP



 AIEM powinien być stale rozwijany w celu określenia wszystkich istotnych 

trendów i narzędzi AI. Powinien również identyfikować zagrożenia związane z AI.

 AIEM może służyć twórcom IRM DSS jako środek ochrony przed wrogą AI, która 

może być wykorzystywana przez intruzów i w innych wrogich zachowaniach.

 IRM DSS powinien być stale dostosowywany do najnowszych trendów AI i IT oraz 

do wynikających z nich najlepszych praktyk biznesowych

 paradygmat DevOps zostanie rozszerzony przez dostosowanie AI do 

trójpoziomowego trybu uczenia się: wdrożenie – operacja - nauka (bazująca na 

foresight).

Uwagi podsumowujące



 audyt wstępny 

 ocena potrzeb 

 audyt pogłębiony w zakresie technologii ICT/AI zapewniających 

optymalny poziom bezpieczeństwa

Schemat pomocy SPIN
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