Modelowanie, symulacja
i informatyczne wspomaganie
decyzji w zarządzaniu kryzysowym

Prezentacja: Dariusz Pierzchała

Wprowadzenie
Sytuacja kryzysowa


Sytuacja wpływająca negatywnie na poziom
bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach
lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w
działaniu właściwych organów administracji publicznej
ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i
środków;



Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
Dz.U. z 2013 poz. 1166 , Art. 3, pkt 1 - brzmienie od 2
października 2013;

Wprowadzenie
Zarządzanie kryzysowe


Działalność organów administracji publicznej będąca
elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym:
–
–

–

zapobieganie sytuacjom kryzysowym, gotowość do ich
wystąpienia, reagowanie w przypadku wystąpienia,
kontrolowanie w drodze planowych działań,
usuwanie skutków, odtwarzanie zasobów i infrastruktury
krytycznej:
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zaopatrzenia w energię i paliwa, łączności i sieci teleinformatycznych,
finansów, zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony zdrowia,
transportowych i komunikacyjnych, ratowniczych,
zapewniających ciągłość działania administracji publicznej,
…
Informatyczne
…

systemy
w zarządzaniu kryzysowym

Wprowadzenie
Informatyczne systemy w zarządzaniu kryzysowym










monitorowanie otoczenia i obiektów infrastruktury;
gromadzenie danych o stanie otoczenia i obiektów zagrożonych (infrastruktury), siłach
i środkach oraz charakterystykach źródeł zagrożeń;
przetwarzanie dużej ilości danych przez: selekcję, agregację, weryfikację oraz analizę
zagrożenia w czasie (ocena, prognozowanie);

alarmowanie po wykryciu zmian progowych i odstępstw od zadanego stanu;
symulacja rozwoju zjawisk i możliwych scenariuszy zdarzeń na podstawie
opracowanych modeli matematycznych;
wspomagania reagowania poprzez systemy zarządzania czynnościami i
obiegiem dokumentów oraz wspomaganie decyzji;
zobrazowanie użytkownikowi stanu aglomeracji oraz oceny zagrożenia, w tym mapy
zagrożeń i ryzyka;
ciągłe i bieżące informowanie oraz zapewnienie przepływu informacji (zakres
informacji zależny od szczebla oraz roli);

Koncepcja informatycznego systemu
wspierającego zarządzanie kryzysowe
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Koncepcja informatycznego systemu
wspierającego zarządzanie kryzysowe
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Jak budować informatyczny system
wspierający zarządzanie kryzysowe?


Modelowanie – celem jest opracowanie formalnych modeli i
algorytmów na potrzeby: katalogu zagrożeń, rozpoznawania
zagrożeń, oceny poziomu zagrożenia, symulacji zjawisk oraz
prognozowania skutków;



Analiza procesów i czynności – wynikiem jest m.in. opis procedur działania,
identyfikacja ról i zakresów, odpowiedzialności użytkownika oraz specyfikacja
obszarów wspomaganych narzędziami informatycznymi;
Specyfikacja wymagań funkcjonalnych i dodatkowych w postaci
zdefiniowanych przypadków użycia systemu, scenariuszy interakcji z systemem
oraz kluczowych zdarzeń;
Projekt architektury i składowych systemu (podsystemy, usługi, składnice
danych, systemy spadkowe, szyny komunikacyjne) w perspektywach: logicznej,
procesów, komponentów i konstrukcyjnej;
Implementacja, adaptacja, dostosowanie, testowanie posiadanych, gotowych i
dedykowanych składowych systemu informatycznego;
Wdrożenie, użytkowanie, podążanie za zmianami – cykliczne iteracje;








Katalog zagrożeń – schemat opisu zagrożeń
(Źródło, Zdarzenie, Czynnik, Medium, Skutki, Charakterystyki)










Źródło – byt (zjawisko, obiekt lub zgromadzenie ludzkie), którego zmiana stanu
może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji kryzysowej. Jego stan
możemy monitorować (badać). Źródła są związane z obiektami naturalnymi lub
technicznymi oraz populacjami (ludzkimi, zwierzęcymi);
Zdarzenie – zmiana stanu źródła zagrożenia, powodująca wzrost
prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji kryzysowej;
Czynnik – wywołuje lub powoduje skutki: czynnik niszczący (np. ogień, substancja
toksyczna, promieniowanie) oraz krytyczny niedobór (np. energii elektrycznej,
wody);
Medium – nośnik czynnika (np. powietrze, woda, sieci);
Skutki – zbiór par (Obiekt_zagrożony, Zmiana_stanu_obiektu_zagrożonego)
opisujących negatywne zmiany stanu obiektu zagrożonego, w tym: obiektów
technicznych (np. uszkodzenie), obszaru (np. zalanie), populacji ludzkiej (np.
panika) wskutek zajścia Zdarzenia;
Charakterystyki – ilościowy opis skutków (czyli zmiany stanu obiektu
zagrożonego) – prognozy lub oceny faktycznych skutków;

Katalog zagrożeń – postać opisowa w
systemie typu Wiki














Siły natury (klęski żywiołowe);
Pożary;
Skażenia: biologiczne, chemiczne, promieniotwórcze;
Systemy: ciepłowniczy, wodociągowy, kanalizacyjny,
energetyczny oraz gazowniczy;
Infrastruktury: telekomunikacyjna i teleinformatyczna;
Awarie techniczne;
Transport drogowy, kolejowy oraz metro;
Zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego;
Działania terrorystyczne;
Wybuchy lub atak rakietowy;
Obiekty infrastruktury krytycznej;
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Katalog zagrożeń – model semantyczny






Ontologia pojęć (obiektów i relacji) w
katalogu zagrożeń;
Taksonomia/klasyfikacja zagrożeń;
Schemat/model danych w bazie wiedzy;
Wypełnianie bazy wiedzy:
–
–



automatyczna klasyfikacja wprowadzanych instancji
pojęć (np. zagrożeń) wg opisu i relacji;
przetwarzanie kontekstowe danych z różnych źródeł;

Analiza semantyczna:
–
–
–
–
–
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analiza ilościowa taksonomii pojęć i struktur;
analizy podobieństwa semantycznego;
wnioskowanie wg logik opisowych;
identyfikacja i ocena istotności asocjacji
semantycznych;
identyfikacji brakujących związków semantycznych;

Katalog zagrożeń – przykład modelu
dziedzinowego






Ontologia pojęć (obiektów i relacji) w
katalogu zagrożeń;
Taksonomia/klasyfikacja zagrożeń;
Schemat/model danych w bazie wiedzy;
Wypełnianie bazy wiedzy:
–
–



automatyczna klasyfikacja wprowadzanych instancji
pojęć (np. zagrożeń) wg opisu i relacji;
przetwarzanie kontekstowe danych z różnych źródeł;

Analiza semantyczna:
–
–
–
–
–
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analiza ilościowa taksonomii pojęć i struktur;
analizy podobieństwa semantycznego;
wnioskowanie wg logik opisowych;
identyfikacja i ocena istotności asocjacji
semantycznych;
identyfikacji brakujących związków semantycznych;

Konstrukcja bazy wiedzy i przetwarzanie
semantyczne
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Modele sieci społecznych – budowa i analiza
powiązań (Social Network Analysis)

Modele sieci złożonych (Complex Networks) –
Small World oraz Scale Free



Small World

Zastosowanie modeli sieci
złożonych:
– ochrona kluczowych węzłów
informacyjnych i łączności;
– identyfikacja osób będących
przywódcami organizacji;
– rozpowszechnianie informacji;
– modelowanie/symulacja
rozwoju epidemii;

Scale Free

Modele sieci złożonych – system CARE

Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz
z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie
•Symulacja rozprzestrzeniania się choroby
m. st.
Warszawy
zakaźnej
w populacji
(w sieci społecznej);


•Identyfikacja osobników istotnych z punktu
widzenia walki z epidemią („super-spreaders”);
•Ocena skuteczności strategii szczepień, wybór
strategii efektywnej;
•Szacowanie środków niezbędnych do
hamowania epidemii;
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SARNA –ogólnokrajowy system monitorowania i
prognozowania rozwoju grypy (RCB)

Wojewódzkie Centra
Zarządzania
Kryzysowego

Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa

Powiatowe Centra
Zarządzania Kryzysowego

Około 700 placówek medycznych

Przykład systemu - SARNA

SARNA – dane po sezonie 2009/2010
Liczba zgonów pacjentów przyjętych na hospitalizację
(dla porównania z Sentinel wykres prezentuje agregaty tygodniowe)

SARNA – modele prognostyczne









xn,1 - Liczba osób przyjętych do szpitala z powodu zachorowania na grypę lub zachorowania
grypopodobnego (w okresie sprawozdawczym);
xn,2 – Liczba osób hospitalizowanych z objawami zachorowania na grypę lub
z powodu zachorowania grypopodobnymi;
xn,3 – Liczba osób hospitalizowanych z objawami zachorowania na grypę lub zachorowaniami
grypopodobnymi w ciężkim stanie (wymagających wspomagania oddechu respiratorem);
xn,4 – Liczba osób wypisanych (po hospitalizacji z powodu zachorowania na grypę lub
zachorowania grypopodobnymi (w okresie sprawozdawczym);
xn,5 – Liczba wolnych łóżek umożliwiających prowadzenie intensywnej opieki medycznej
(zapewniających wspomaganie oddechu przy pomocy respiratora) osobom z infekcyjną
chorobą układu oddechowego – DZIECI;
xn,6 – j/w (xn,5) tyle, że dla DOROSŁYCH;
xn,7 – Liczba zgonów osób z infekcyjną chorobą układu oddechowego;

Idea wyboru modelu prognostycznego (Holta, regresja liniowa i nieliniowa,
trend pełzający) ze zbioru M(x, t) do prognozowania x na chwilę t:

Err(m*, x, t, dt )  min Err(m, x, t, dt )
mM ( x ,t )

Modelowanie i symulacja agentowa


Agent programowy – obiekt (encja) o cechach: autonomiczność,
komunikatywność, reaktywność, percepcja;




Symulacja agentowa (Agent-based simulation) – symulacja
dynamiczna obiektów wykazujących cechy agenta;
Opis agenta programowego:
–
–
–
–



A={a=<id, c>}, cCA, idN – zbiór symulowanych agentów klasy c
identyfikowanych przez id o wartości niepowtarzalnej w zbiorze agentów;
CA – niepusty zbiór klas modelowanych agentów;
Xc – niepusty zbiór atrybutów określonych dla klasy agentów cCA;
Vxc – zbiór dopuszczalnych wartości atrybutu xXc klasy obiektów cCA.

W zdarzeniach symulacyjnych: ei=< t, feS> poprzez funkcję zmiany
stanu feS: T x S  S wyznaczane są wartości atrybutu xXc;

Modelowanie agentowe – ewakuacja, tłum
Przykład: symulacyjny model odwzorowujący zachowanie
dużej grupy ludzi w sytuacji braku zagrożenia (np. opuszczanie
kina) oraz w sytuacji zaistnienia zagrożenia (np. ewakuacja z
płonącego budynku lub w zagrożeniu bombowym);

Źródło: M. Kapałka

Podsumowanie
prezentowane rozwiązania modelowe i technologiczne
opracowane zostały w ramach projektów realizowanych
przez:

