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Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcj wykorzystania regu decyzyjnych stosowanych
w modelach tzw. gier z natur w procesie doboru rodków redukcji ryzyka zagroe do systemów
bezpieczestwa. Dobór tych rodków jest jednym z kluczowych etapów tworzenia systemów
bezpieczestwa. Przedstawiono ogólny opis i zaoenia wskazanej koncepcji. W sposób szczegóowy
zaprezentowano jej algorytm. Przedstawiono take jeden z wariantów realizacji koncepcji
tj. sekwencyjny dobór rodków redukcji ryzyka.
Sowa kluczowe: rodki redukcji ryzyka, gry z natur, systemy bezpieczestwa

1. WPROWADZENIE
Podstaw rozwiza prezentowanych w niniejszej pracy jest interpretacja relacji
zachodzcych midzy zasadniczymi elementami procesu zarzdzania ryzykiem to jest
midzy ródami zagroe, zagroeniami oraz elementami systemów bezpieczestwa
nazywanymi take rodkami redukcji ryzyka zagroe. ródem zagroenia (Z)
w obszarze analiz przyjto nazywa kady twór fizyczny, chemiczny, biologiczny,
psychofizyczny, organizacyjny, osobowy (definicja Z – m.in. prace [8, 11]), którego
obecno we wskazanym obszarze analiz, bd jego stan, bd wasnoci s powodem
sformuowania zagroenia (Z). Rozpoznanie Z, sformuowanie Z i wskazanie wielkoci
szkód (strat) jakie mog si ujawni w wyniku ich aktywacji nazywa si identyfikacj
zagroenia [11]. Do jego sformuowania w wikszoci przypadków wystarczaj informacje
dotyczce tylko jednego Z. Zwykle jest jednak tak, e sformuowanie zagroenia staje si
moliwe dopiero na podstawie wiedzy o kilku Z.
Stosunkowo trudno jest w tym kontekcie wyjani pojcie zagroenia. W sposób
nieformalny mona rozumie je jako sposób wyraenia strachu powodowanego
rozpoznanymi Z. Mona powiedzie, e zagroenie jest pewnym tworem wirtualnym –
warunkow moliwoci ujawnienia si szkód (strat) w wyniku procesu nazywanego
aktywacj (lub aktywizacj) zagroenia. Pomimo to dokonuje si szacowania
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i hierarchizacji ryzyka zagroenia. Jest to – przy zastosowaniu wybranego modelu ryzyka
– okrelenie (wyznaczenie) wartoci miary ryzyka (oszacowanie ryzyka) oraz jej
przyporzdkowanie do jednego z poziomów ryzyka. Daje to podstaw dalszych dziaa,
których wynikiem s systemy bezpieczestwa (SB). Naley wskaza, e elementami SB s
rodki redukcji ryzyka zagroe ( RR).
Od kilku lat trwaj prace nad sformalizowaniem procedur tworzenia modeli systemów
bezpieczestwa. Wynikiem tych prac s m.in. publikacje [3, 4, 5, 6, 7]. Przyjto w nich
koncepcj warstwowych modeli systemów bezpieczestwa (WMSB). W modelach tego
typu wyrónia si tzw. niezalene warstwy ochronne. Pojcie niezalenych warstw
ochronnych (IPL – Independent Protection Layers) zostao wprowadzone na potrzeby
procedur analizy systemów bezpieczestwa. IPL s wynikiem przyjtej procedury
modelowania tych systemów w szczególnoci grupowania RR z uwzgldnieniem
okrelonych kryteriów. Mona powiedzie, e IPL stanowi pewn struktur funkcjonaln,
której elementami s wybrane (sklasyfikowane w ramach jednej warstwy) RR.
IPL realizuj – poprzez sklasyfikowane rodki redukcji ryzyka – okrelone funkcje
bezpieczestwa.
Zakres IPL zwykle obejmuje kilka RR. Dobór tych rodków polega na wyborze tych
sporód nich, które zostan zastosowane w SB w odniesieniu do wystpujcych Z.
Wyboru tych rodków mona dokona rónymi sposobami. Niekiedy wystarcza intuicja,
dowiadczenie i/lub wiedza projektujcego system bezpieczestwa. Innym razem – aby
sformalizowa proces doboru RR i tym samym skorzysta z zalet proceduralnego
podejcia do tego procesu – mona zastosowa przepisy, wytyczne zawarte w normach
dotyczcych bezpieczestwa np. normach dotyczcych bezpieczestwa maszyn tj. [1, 2].
Ogólnie, sposoby doboru RR mona zatem podzieli (adekwatnie do podziau strategii
profilaktycznych proponowanego przez R. Studenskiego, praca [13]) na sposoby
konformistyczne (wynikajce z podejcia legislacyjnego i zakadajce wzgldn stao
metod i rodków) oraz sposoby twórcze, nastawione na poszukiwanie innowacyjnych
dziaa majcych zdolno eliminowania Z.
Niezalenie od przyjtego sposobu doboru RR, istotnym zadaniem jest identyfikacja
Z wystpujcych w obszarze analiz. Sposoby identyfikacji Z zostay szczegóowo
opisane m.in. w pracy [3]. Podstawowym problemem jest natomiast oszacowanie
wielkoci/wartoci prawdopodobiestwa zdarzenia polegajcego na aktywnoci Z
w obszarze analiz, szczególnie jeeli róda te pochodz od rodowiska naturalnego.
Mona przyj, e istnieje – co do aktywnoci Z – pewien rodzaj niepewnoci rozumianej
(za autorem pracy [12]) jako taki rodzaj przypadkowoci, którego rozkad
prawdopodobiestwa nie jest znany. W tym przypadku dobór RR do wystpujcych Z
jest podejmowaniem decyzji w warunkach niepewnoci. Rozwizanie tego problemu jest
moliwe z wykorzystaniem modeli matematycznych opisujcych sytuacje konfliktowe to
jest klasy modeli tzw. gier z natur [9, 12]. Sformuowano zatem nastpujcy cel
niniejszej pracy: przedstawienie koncepcji doboru rodków redukcji ryzyka zagroe
z zastosowaniem wybranych regu decyzyjnych gier z natur.
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2. OGÓLNY OPIS KONCEPCJI
2.1. UWAGI WSTPNE I ZAOENIA
Zasadnicz kwesti jest sformuowanie problemu doboru RR do SB jako problemu
decyzyjnego (sytuacji konfliktowej) moliwego do rozwizania za pomoc modeli gier
z natur. W modelach tego typu, dokonuje si wyboru tzw. strategii gry lub inaczej
strategii decydenta (gracza). Strategi nazywa si ogólnie (np. praca [12]), jeden
z dostpnych sposobów postpowania w okrelonej sytuacji. Przyjto takie sytuacje –
tworzone przez otoczenie (natur) – nazywa stanami natury. Wyboru strategii gry
dokonuje si na podstawie jednej lub kilku regu decyzyjnych: reguy Walda, reguy
Savage’a, reguy Hurwicza, reguy Bayesa. Przyjmuje si ponadto, e podejmujcy
decyzj potrafi wskaza obszar decyzji dopuszczalnych, moliwe stany natury oraz
moliwe do osignicia rezultaty. Decydent nie zna rozkadów prawdopodobiestwa
wystpowania danych stanów otoczenia w przyszoci lub nie chce korzysta z dostpnej
wiedzy [12].
W prezentowanej w niniejszym artykule koncepcji przyjto zatem, e strategi gry
bdzie zastosowanie RR oddziaujcego na odpowiednie Z. Za stany natury uwaa si
aktywno jednego Z lub jednoczenie, aktywno okrelonej kombinacji tych róde.
Wybór RR traktuje si w tym przypadku jako wybór jednej ze strategii gry. W kontekcie
wspomagania procesu doboru RR procedurami decyzyjnymi, wymienione zaoenia
zostay sformuowane nastpujco:
- znane s rodki redukcji ryzyka zagroe,
- znane s róda zagroe wystpujce w obszarze analiz,
- znana jest skuteczno dziaania rodków redukcji ryzyka zagroe,
- rodek redukcji ryzyka zagroe oddziauje na jedno lub wicej róde zagroe
wystpujcych w obszarze analiz,
- stopie skutecznoci oddziaywania rodka redukcji ryzyka zagroe przyjmuje
wartoci ze zbioru liczb binarnych,
- zagroenie formuuje si na podstawie jednego róda zagroenia,
- jedno ródo zagroenia moe by przyczyn rozpoznania kilku zagroe,
- skoczona jest liczba rodków redukcji ryzyka i liczba róde zagroe.
Kolejnym etapem realizacji prezentowanej koncepcji jest wybór okrelonej reguy
lub zastosowanie wybranej ich sekwencji. W zwizku z tym mona np. przyj wariant
mao optymistyczny polegajcy na tym, e wystpi sytuacja najmniej korzystna dla
podejmujcego decyzj. Wystpi Z, wzgldem którego przewidziano najmniej skuteczny
RR. Pomimo takiej sytuacji podanym jest uzyskanie przez decydenta maksymalnej
korzyci. Proponuje si zatem wstpnie, skorzysta z regu zachowawczych to jest np.
reguy Walda lub reguy Savage’a.
Podjcie decyzji o wyborze strategii odbywa si na postawie tzw. macierzy wypat
(macierzy korzyci, itp.). Element macierzy oznacza wypat (korzy) decydenta
w postaci wartoci redukcji ryzyka zagroe uzyskiwan w przypadku wyboru i-tego RR
i wystpienia j-tego Z. Przyjto, e elementami macierzy wypat bd wartoci redukcji
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ryzyka zagroe. W opisie algorytmu postpowania (rozdz. 2.2) podano propozycj
wyznaczania macierzy wypat.

2.2. ALGORYTM POSTPOWANIA
Ogólny algorytm postpowania w doborze rodków redukcji ryzyka zagroe
z wykorzystaniem regu decyzyjnych przedstawiono na rysunku 1.

1

Wyznaczenie macierzy skutecznoci oddziaywania

2

Sformuowanie zagroe

3

Wyznaczenie wartoci ryzyka zagroe

4

Wyznaczenie macierzy relacji Z – Z

5

Wyznaczenie macierzy wypat

6

Wybór rodka redukcji ryzyka

Rys. 1. Ogólny algorytm etapów postpowania wedug koncepcji doboru rodków redukcji ryzyka
zagroe do systemów bezpieczestwa wykorzystujcej reguy decyzyjne gier z natur

Dalej przedstawiono opis poszczególnych kroków algorytmu.
Krok 1 – Wyznaczenie macierzy skuteczno ci oddziaywania RR na Z
Przyjto, e strategi gry bdzie postpowanie wobec j-tego Z polegajce na
zastosowaniu i-tego RR. Istnieje zatem m (i = 1,2,…,m) strategii odpowiadajcych m-tej
liczbie moliwych do zastosowania RR. Decyzja polega na wyborze jednej ze strategii.
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Podjcie kilku, nastpujcych po sobie decyzji wedug przyjtej reguy, utworzy okrelon
sekwencj doboru RR.
Niech macierz A bdzie macierz odwzorowujc moliwoci postpowania wobec Z
tzn. macierz wartoci skutecznoci oddziaywania RR na Z rozpoznane w obszarze
analiz. Macierz A jest macierz prostoktn o nastpujcej postaci:
$

>a @

ij m u n

, i 1,2,..., m; j 1,2,..., n

(1)

gdzie aij oznacza stopie skutecznoci oddziaywania i-tego RR na j-te Z wystpujce
w obszarze analiz. Zgodnie z przyjtymi wczeniej zaoeniami aij przyjmuje wartoci
z nastpujcego zbioru O:
O {0;1}

(2)

gdzie:
0 – oznacza brak oddziaywania (zerowy stopie redukcji ryzyka zagroe zwizanych ze
ródem zagroenia)
1 – oznacza pene oddziaywanie (eliminacja róda zagroenia)
Krok 2 – Sformuowanie zagro e
Polega na okreleniu, wskazaniu moliwoci negatywnego oddziaywania jednego Z
lub okrelonej kombinacji Z na elementy obszaru analizy. Zwykle s to elementy
systemów C-T-O (czowiek, technika, otoczenie). Zgodnie z tymi wanie kategoriami
poszukuje si „odbiorców” negatywnego oddziaywania Z. Istotnym z punktu widzenia
prezentowanej koncepcji jest przede wszystkim ustalenie powiza midzy Z
a zagroeniami.
Krok 3 – Wyznaczenie warto ci ryzyka zagro e
Dla potrzeb decyzyjnych zwizanych wyborem
zagroe jako wartoci pewnej funkcji R postaci [10]:

RR wyznacza si miar ryzyka

R :Z o V  R ,

(3)

przyporzdkowujcej zagroeniom ze zbioru Z wartoci z pewnego podzbioru V zbioru
liczb rzeczywistych R.
Posta funkcji R moe by róna, zalena od przyjtego modelu ryzyka zagroe.
Model ryzyka kadego zagroenia jest funkcj skadowych bdcych wynikiem odrbnych
decyzji, podjtych na podstawie analizy wedug m kryteriów Ki (i = 1,2,…,m). Zgodnie z
definicjami ryzyka, kade z m kryteriów musi by takie aby skadowa ri(zk) bdca
wynikiem decyzji wg tego kryterium naleaa do grupy skadowych wyraajcych
moliwo aktywizacji zagroenia zk lub wielko potencjalnych szkód powstaych po jego
aktywacji (materializacji) w zdarzeniu niepodanym [10].
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Krok 4 – Wyznaczenie macierzy relacji Z – Z
W zwizku z tym, e midzy ródami zagroe i zagroeniami wystpuj okrelone
wczeniej relacje (Krok 2), mona wyznaczy macierz B – relacji midzy j-tym Z a
k-tym zagroeniem (Z). Niech zatem macierz B przyjmuje nastpujc posta:

%

>b @

kj l un

, j 1,2,..., n; k 1,2,..., l

(4)

Elementy bkj macierzy naley wyrazi liczbowo. W prezentowanej koncepcji przyjto,
e elementy te w dogodny sposób wyraa czna warto ryzyka zagroenia wyznaczona
w kroku 4 algorytmu, to znaczy:



bkj

R( z k )

(5)

k 1, 2 ,...,l

Krok 5 – Wyznaczenie macierzy wypat
Niech macierz C bdzie macierz wypat (macierz korzyci, itp.). Element macierzy
cij oznacza zatem wypat (korzy) decydenta w postaci wartoci redukcji ryzyka
zagroe uzyskiwan w przypadku wyboru i-tego RR w odniesieniu do j-tego Z.
Korzystajc ze zdefiniowanych wczeniej macierzy A i B wyznacza si macierz C –
wartoci redukcji ryzyka zagroe – w nastpujcy sposób:
%

$

&

u

T

(6)

Krok 6 – Wybór rodka redukcji ryzyka
Zakadajc, e wybór realizuje si na podstawie reguy Walda naley dla kadej
strategii (kadego wiersza) macierzy wypat okreli najmniejsz warto (minimaln
wygran), a nastpnie wybra tak sporód strategii, dla której minimalna wygrana/korzy
jest najwiksza. Strategi moemy uzna za optymaln w sensie kryterium Walda jeeli:

cN

max{min cij }
i

j

(7)

gdzie N oznacza numer strategii (odpowiadajcy: numerowi wiersza macierzy wypat C,
numerowi wiersza macierzy skutecznoci oddziaywania A i tym samym numerowi RR)
uznanej za optymaln.
Podejmowanie decyzji moe zatem przebiega dwuetapowo:
Krok 1 – Dla kadej strategii i wybiera si najniszy moliwy dochód (najnisz moliw
korzy) ci (minimum dla wierszy)
Krok 2 – Ze wszystkich strategii wybiera si strategi o numerze N, dla której minimalna
warto dochodu jest maksymalna.
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3. SEKWENCYJNY DOBOR RODKÓW REDUKCJI
RYZYKA ZAGROE
Zwykle, ze wzgldu na liczb Z lub poziom ryzyka zagroe, istnieje potrzeba doboru
wicej ni jednego RR. Zgodnie z prezentowan koncepcj mona dokona tego na dwa
sposoby. Pierwszy sposób polega na odpowiednim sformuowaniu strategii decydenta w
postaci okrelonej kombinacji RR. Drugi sposób polega na kilkukrotnym wyborze
strategii gry z uwzgldnieniem wybranej reguy lub kilku regu decyzyjnych. Z uwagi na
ograniczone miejsce tej publikacji przedstawiono tylko drugi ze sposobów. Jest to
kilkukrotne zastosowaniu reguy Walda ze zmieniajc si macierz wypat. Algorytm
metody przedstawiono na rysunku 2.
W przedstawionym algorytmie (rys. 2) zaoono, e znana jest macierz wypat C albo
uzyskano j w procesie poprzedzajcym, uprzednio zdefiniowanym (zaleno (6)). Liczb
iteracji (ponownego, kilkukrotnego zastosowania reguy Walda) w jednej sekwencji
doboru okrela zmienna l.
Zasadnicza cz oblicze rozpoczyna si wyznaczeniem kolejno maksymalnej
i minimalnej wartoci redukcji ryzyka zagroe (zgodnie z regu Walda) na postawie
macierzy C (zaleno (7)). W zwizku z przyjtym algorytmem wyznaczania macierzy
wypat, gównie binarn postaci macierzy A (zaleno (1)) moe wystpi przypadek
równorzdnych rozwiza optymalnych. W celu rozwizania problemu proponuje si
wyznaczy wektor wska ników skutecznoci w [ wi ] , którego elementy wyznacza si
wedug nastpujcego wzoru:
l

wi

¦c

ik

k 1
n

¦a

; i 1,2,..., m

(8)

ij

j

oraz ponownie obliczy warto zmiennej cN.
Nastpnie dokonuje si zapisu rozwizania w postaci pewnego wektora rozwiza s
o nastpujcej postaci:
s [ sl ], l 1,2,...

(9)

gdzie sl przyjmuje warto bdc numerem RR (jednoczenie numerem i = 1,2,…,m
wiersza macierzy A) równ numerowi N strategii optymalnej (decyzji uzyskanej zgodnie
z kryterium Walda – zal. (7)) w l-tej iteracji danej sekwencji doboru.
Nastpnym krokiem jest wyznaczenie wektora aN sucego do modyfikacji macierzy
B oraz – tym samym – macierzy C. Wektor ten tworzy si na podstawie elementów N-tego
wiersza macierzy A (i = N), zwizanego ze strategi optymaln w l-tej iteracji.
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Pobra macierz
wypat

START

C [c ij ]
l=1

Obliczy

ci

min{cij }
j

Obliczy

cN

Wyznaczy wektor
wska ników skutecznoci

max{ci }
i

Czy istnieje
rozwizanie
równorzdne?

TAK

w [ wi ]

NIE

Zapisa wektor

Obliczy

cN

s [ sl ] : sl

max{wi }
i

N

Utworzy wektor

aN

l = l +1

[ aNj ], j 1,2,..., m

Przeksztaci

B

aN u BT

NIE

c

0

ij

i, j

TAK

STOP

Rys. 2. Algorytm sekwencyjnego zastosowania reguy Walda ze zmieniajc si macierz wypat
do wspomagania doboru rodków redukcji ryzyka zagroe

Wartoci elementów wektora aN s negacjami odpowiednich wartoci elementów
wiersza macierzy A tzn.:
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(10)

Ostatnim krokiem oblicze jest przeksztacenie macierzy wypat C co realizuje si
poprzez przeksztacenie macierzy B za pomoc wektora aN w nastpujcy sposób:
B

ak u B T

(11)

Jeeli po przeksztaceniu (11) i nastpnie (6), macierz C jest macierz zerow to
sekwencja doboru rodków redukcji ryzyka jest ukoczona. W innym przypadku
przechodzi si do kolejnej (l+1) iteracji.

4. ZAKOCZENIE
Moliwo wyboru kilku rodków redukcji ryzyka zagroe w odniesieniu do róda
zagroe zidentyfikowanego w obszarze analiz, stawia przed projektantem systemu
bezpieczestwa pewien problem decyzyjny. Nieracjonalny dobór rodków redukcji ryzyka,
które tworzy bd system bezpieczestwa prowadzi do utworzenia zbyt rozbudowanych
systemów o znacznych kosztach eksploatacji. Uzasadnionym podejciem jest dokonywanie
wyboru na podstawie oszacowanego stopnia redukcji ryzyka zagroe. Podane jest przy
tym uzyskanie rozwizania, które najkorzystniej zmienia poziom stopnia narae
pochodzcy od danego róda zagroe (lub kombinacji róde zagroe). Problem stanowi
poszukiwanie rozwizania jeeli nieznane s prawdopodobiestwa (rozkady
prawdopodobiestwa) wystpowania róde zagroe. Taki rodzaj braku informacji
przyjto nazywa niepewnoci. W tym przypadku dobór rodków redukcji ryzyka do
wystpujcych róde zagroe jest podejmowaniem decyzji w warunkach niepewnoci.
Rozwizanie problemu uzyskano z wykorzystaniem modeli matematycznych opisujcych
sytuacje konfliktowe to jest klasy modeli tzw. gier z natur i regu decyzyjnych
stosowanych w ramach tych modeli. Zaoono, e wystpi sytuacja najmniej korzystna dla
podejmujcego decyzj to jest wystpi ródo zagroenia (lub kombinacja tych róde)
wzgldem którego przewidziano najmniej skuteczny rodek redukcji ryzyka. Z tego
powodu skorzystano z tzw. regu zachowawczych to jest reguy Walda. Wymagao to
przyjcia kilku zaoe: znane s RR i ich liczba, zidentyfikowane s Z, znana jest
skuteczno dziaania RR, w danym czasie w obszarze analiz wystpuje tylko jedno Z
lub jednoczenie, okrelona kombinacja tych róde rozumiana jako „stan natury”.
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CONCEPT OF SELECTION OF RISK REDUCTION MEASURES TO SAFETY SYSTEMS
Summary: Paper presents the use of decision rules used in the models to solve conflict situations (so-called
models games with nature) to the selection of risk reduction measures to safety systems. The choice of these
measures is one of the key steps in the creation of safety systems. A general description and assumptions the
concept is presented. A detailed model is given. Also shown one variant of the concept, ie the sequential
selection of risk reduction measures.
Keywords: risk reduction measures, games with nature, safety systems

