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Struktura ISI WCY WAT 2016, c.d.
2 zespoły badawcze powołane decyzją Rektora WAT:
–

Modelowania, Symulacji i Wspomagania Decyzji
w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych –
kierownik: dr hab. inż. A. Najgebauer, prof. WAT;

–

Analiz Numerycznych i Przetwarzania Informacji
Wizyjnych w Systemach Wspomagania Decyzji
w Medycynie –
kierownik: prof. dr hab. inż. A. Walczak.

Wiele nieformalnych zespołów badawczych
„zawiązujących” się na czas realizacji projektów.

Specjalizowane LABORATORIA
Instytutu Systemów Informatycznych

WCY WAT
WCY
WAT
2015

WCY
WAT
2014

Mobilne Laboratorium
Symulacji i Komputerowego
Wspomagania Decyzji
w Sytuacjach Kryzysowych
i Konfliktowych

Laboratorium Zobrazowania
Wielkoformatowego
i Symulacji Rozszerzonej

B+R: Projekty pozyskane spoza WAT (NCBiR, EDA/UE/NATO,
przemysł) realizowane na rzecz obronności, zarządzania
kryzysowego, medycyny oraz w innych obszarach (2001-2015)
B+R oraz wdrożenie : System symulacyjnego wspomagania szkolenia operacyjnego
ZŁOCIEŃ (2001-2003),
- wdrożenie w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, AON, (2006-2008);
PBR : Zautomatyzowane narzędzia wspomagania decyzji – system ekspercki pk. GURU
(2004-2008);
PBZ : Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w działaniach
sieciocentrycznych (2007-2010);
PR : Integracja systemów dowodzenia (2008-2010);
PR : Symulacja działań bojowych w heterogenicznym środowisku wielorozdzielczej
i rozproszonej symulacji (2008-2010);
EDA : Asymmetric Threat Environment Analysis (through Asymmetric Engagement
Modelling, Modelling of Impacts on Hearts & Minds, and Threat Scenario Generation from
environmental factors), (2010-2012);
PBU : Symulator Systemu Kierowania Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora SK-1
Pluton KTO Rosomak (2012-2013);
PBR : System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz identyfikacji potrzeb
operacyjnych Sił Zbrojnych RP (2012-2014);
EDA : EU NEC DEMO - Shared Situation Awareness (2013-2014);
PBR : Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony Granicy Państwowej oraz kontroli
ruchu granicznego (2013-2016);
BOEING : Research and Development on the Application of Cyber Warfare Simulation for
Decision Support (2013-2014);

B+R: Projekty pozyskane spoza WAT (NCBiR, EDA/UE/NATO,
przemysł) realizowane na rzecz obronności, zarządzania
kryzysowego, medycyny oraz w innych obszarach (2001-2015)
PBZ : Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na
przykładzie m. st. Warszawy (2006-2009);
PBZ : Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli
(2007-2010);
POIG : Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek
klinicznych w służbie zdrowia (2009-2010);
POIG : Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie
innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (2009-2010);
PBG : Przestrajalny i rekonfigurowalny mikro-optoelektroniczny system przełączania sygnału
dla fotoniki i telekomunikacji (2008-2011);
PBR : Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych
procedur
w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia (2009-2011);
PBR : Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań
ratowników KSR (2012-2014);
PBR: Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne,
kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne (2012-2014);
PBS : System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów
nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową
(2012-2014);
PBR : Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy analizy danych (głównie
finansowych) w obszarze przestępczości finansowej (2012-2014);
PBR: Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości
(2013-2016);
PBR : Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający
efektywność i bezpieczeństwo ich działania (2013-2016).

B+R: Projekty pozyskane spoza WAT (NCBiR, EDA/UE/NATO,
przemysł) realizowane na rzecz obronności, zarządzania
kryzysowego, medycyny oraz w innych obszarach (2001-2015)

Projekty ISI WCY WAT 1995-2014

PBZ : Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na
przykładzie m. st. Warszawy (2006-2009);
PBZ : Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli (20072010);
Pozyskanie i realizacja ze źródeł spoza WAT:
POIG : Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek
42 projektów
i prac(2009-2010);
naukowo-badawczych (w 25 ISI było liderem
klinicznych
w służbie zdrowia
POIG :konsorcjum
Budowa nowoczesnej
aplikacji wykonawcą),
ICT do wsparcia badań
naukowych w dziedzinie
lub jedynym
w szczególności
innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (2009-2010);
obszarówi rekonfigurowalny
wspomagania mikro-optoelektroniczny
decyzji i symulacji na
potrzeby
PBG : z
Przestrajalny
system
przełączania sygnału
dla fotoniki
i
telekomunikacji
(2008-2011);
bezpieczeństwa i obronności państwa oraz medycyny
PBR : Modelowanie
i symulacja procesów
oraz określenie
komputerowo wspomaganych
(30 z nich pozyskane
w ostatnich
10-ciu latach);
procedur
w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia (2009-2011);
PBR : Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań
ratowników KSR (2012-2014);
PBR: Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne,
kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne (2012-2014);
PBS : System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów
nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową (20122014);
PBR : Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy analizy danych (głównie
finansowych) w obszarze przestępczości finansowej (2012-2014);
PBR: Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów o różnych poziomach wrażliwości
(2013-2016);
PBR : Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów szynowych zwiększający
efektywność i bezpieczeństwo ich działania (2013-2016).

Wdrożenia:
system „NetMob” w Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu (1996)
SSWSO „Złocień” w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier
Wojennych AON w Warszawie (2006-2008)
symulator wariantów działań (SWD-T) w Wydziale Zarządzania
i Dowodzenia AON (2010)
system "SARNA" w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (2009)

Informatyczne systemy wspomagania
decyzji (ISWD)

Morton
1971

DARPA
1979

Informatyczny System Wspomagania Decyzji (ISWD,
ang. Decision Support System (DSS)) – system
informatyczny, który posiada funkcje (realizowane
przez zaimplementowane modele i metody
wspomagania decyzji) umożliwiające wspomaganie
czynności związanych z procesem podejmowania
decyzji;

System oparty na wiedzy (ang. Knowledge-Based
System) – system (np. ekspercki) bazujący na
modelach i metodach sztucznej inteligencji.

WCY
WAT
2005

Wiedza = fakty + reguły

Przykład ISWD opartego na wiedzy dla
sytuacji konfliktowych

Symulatory

Baza danych
i baza wiedzy o terenie

Potencjalne problemy z wiedzą: niepewna, niepełna, rozmyta, …

Teleinformatyczna platforma integracji
rozproszonych systemów dowodzenia i symulacji
Mechanizmy integracji można rozpatrywać w kilku warstwach:
– wymiany meldunków (ADatP-3),
– zobrazowania aktualnej sytuacji na polu walki (APP6A),
– utrwalania i przechowywania danych (program MIP i jego wynik:
JC3IEDM (ang. Joint Command, Control and Consultation Information
Exchange Data Model));
– wymiany danych (TADIL-A i TADIL-J (ang. Tactical Digital Information
Link type A i type J), inaczej: Link-11 oraz Link-16);
HLA (ang. High Level Architecture) – standard wymiany danych w symulacji
rozproszonej;

Architektura zorientowana usługowo (SOA, ang. Service Oriented
Architecture) – bardzo popularna, potencjalna architektura integracji ZSyD:
–
–
–

ukrycie skomplikowanych procesów zachodzących wewnątrz danej aplikacji
za ogólnie zrozumiałym interfejsem;
komunikaty przesyłane pomiędzy systemami są „prośbami”
o wykonanie konkretnej usługi, odpowiednio zakodowane (np. SOAP);
wspólny interfejs to usługi webowe (ang. Web Services), które są obecnie
nie mniej popularne, niż sama architektura.

Zakres modelowania w ISWD
Modelowanie otoczenia (terenu);
Modelowanie ruchu (przemieszczania):
– obiektów pojedynczych (pojazdów, żołnierzy, ludzi);
– obiektów grupowych (jednostek, konwojów, tłumu);
Modelowanie działań różnych rodzajów jednostek;
Modelowanie zachowań (np. w sytuacji napotkania
przeciwnika).

13

Wykorzystywane modele i metody badań
operacyjnych oraz sztucznej inteligencji w ISWD
Modele i metody optymalizacji liniowej dyskretnej i ciągłej
–

np. wyznaczanie optymalnego rozmieszczenia stacji zakłócania, SD, WŁ;

Modele i metody teorii grafów i sieci
–
–

np. planowanie tras dla jednostek, patroli, konwojów;
rozpoznawanie grafowo-sieciowych wzorców wariantów działań;

Modele i metody optymalizacji wielokryterialnej
–

np. ocena wariantów i wybór wariantu;

Symulacja komputerowa
–
–

rozważanie wariantów,
systemy agentowe (np. Computer Generated Forces (CGF));

Modele i algorytmy harmonogramowania
–
–
–

np.: harmonogramowanie zaopatrzenia,
harmonogramowanie patroli rozpoznawczych,
harmonogramy zwijania/rozwijania, przemieszczania SD i węzłów łączności;

Rozpoznawanie wzorców
–

np. identyfikacja sytuacji decyzyjnych;

Elementy systemów eksperckich, np.
–
–
–

baza wzorców sytuacji decyzyjnych,
baza wzorców działań w określonych sytuacjach decyzyjnych;
ekspercka ocena wariantów.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH USŁUG
Złocień + NDT (WAT+Boeing);
Usługa Common Operational Picture na różnych
poziomach dowodzenia;
Wspomaganie planowania działań taktycznych
(SWD-T);
Rozważenie wariantów działania (SWD-T);
Planowanie operacji połączonych;
Guru,
Złocień.

Symulacyjna analiza skuteczności działań
cybernetycznych w konflikcie konwencjonalnym

WCY
WAT
2015

Połączenie
symulatora
konwencjonalnych
działań bojowych
(Złocień)
z symulatorem
działań
cybernetycznych
(NDT);
Badanie wpływu
działań
cybernetycznych
(DoS, Jamming)
na wynik walki;

Eksperymenty symulacyjne – warianty działań

WCY
WAT
2015

Realizowane usługi wspomagania
dowodzenia
Ustalenie położenia
Ocena czynników i opracowanie
wariantów działania

Rozważenie wariantów działania

Porównanie wariantów działania

Common Operational Picture - COP
Komponenty COP:
• RGP – Recognised Ground Picture
• RAP – Recognised Air Picture
• RMP – Recognised Martime Picture
• RLP – Recognised Logistics Picture
• RII – Recognised Intelligence Information
• RCCP – Recognised Civilian Component
Picture
Warstwy COP:
• warstwa danych mapowych
• warstwa obiektów i jednostek (APP -6A)
• warstwa dynamiki obiektów
• warstwa analityczna

Mobile COP – Augmented Reality
mCOP - AR

WCY
WAT
2010

Ocena czynników i opracowanie
wariantów działania

<

Rozważanie wariantów działania
z wykorzystaniem SWD-T

WCY
WAT
2010

Komponenty symulatora:
• edytor scenariuszy
Wykaz
• edytor bazy parametrów
sprzętu wojskowego
jednostek
Łańcuch
• edytor
bazy środków bojowych i
dowodzenia
materiałowych
• edytor parametrów środków ogniowych
• edytor danych terenowych
Opis
• moduł
symulacji walki
jednostki
• moduł zobrazowania przebiegu symulacji oraz
wyników symulacji

Rozważanie wariantów działania
z wykorzystaniem SWD-T, c.d.

WCY
WAT
2010

Rozważanie wariantów działania
z wykorzystaniem SWD-T, c.d.
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Przeznaczenie symulatora SWD-T
Wspomaganie rozważania wariantów działania wojsk lądowych na etapie
planowania działań, w tym:
•

WCY
WAT
2010

•

Kompleksowa ocena:
•
wojsk własnych i przeciwnika
•
terenu
Symulacyjna weryfikacja wariatów działania w zakresie:
•
stopnia realizacji zadań
•
strat potencjałów własnych i przeciwnika

Szkolenie sztabów i wojsk;
Badanie skuteczności systemów uzbrojenia;
Weryfikacja efektywności procedur dowodzenia.
Ponadto:
testowanie oraz udane próby integracji z Jaśmin, Szafran na ćwiczeniach: Ryś,
Aster, Stokrotka;
małe wymagania sprzętowe i systemowe (np. na ćwiczeniach i warsztatach
uruchamiany był z notebooka).

Operacja połączona to taka operacja, w której udział
biorą komponenty co najmniej dwóch rodzajów sił
zbrojnych dowodzone przez jednego dowódcę.

Aplikacja wspomagająca
Działania poszczególnych
rodzajów
sił zbrojnych są
planowanie
operacji
połączonych

w takiej operacji w pełni zintegrowane i skoordynowane.

WCY
WAT
2010

Aplikacja umożliwia:
• edycję wariantu planu operacji połączonej
• wyznaczanie charakterystyk wariantu planu operacji:
• prawdopodobieństwo osiągnięcia określonego punktu
decydującego bez uwzględniania ograniczeń czasowych;
• prawdopodobieństwo osiągnięcia określonego punktu
decydującego w określonym przedziale czasu.

Aplikacja wspomagająca
planowanie operacji połączonych

WCY
WAT
2010

Zautomatyzowane narzędzia wspomagania
decyzji – system ekspercki pk. GURU

WCY
WAT
2007

Cel: wykonanie i dostarczenie SZ RP ekspertowych
narzędzi wspomagania decyzji w zakresie dowodzenia
i kierowania dla zautomatyzowanych systemów
dowodzenia SZ RP (KOLORADO, SZAFRAN, ŁEBA,
PODBIAŁ, DUNAJ, ZŁOCIEŃ)
Okres realizacji: 2004-2007

System symulacyjnego wspomagania szkolenia
operacyjnego pk. ZŁOCIEŃ
Cel: Wykonanie systemu symulacyjnego

WCY
WAT
2006

wspomagania szkolenia operacyjnego
umożliwiającego szkolenie dowództw na szczeblu
brygady, dywizji i korpusu, w zakresie:
•
wspomaganie procesu planowania
i kierowania wojskami realizowanego przez
sztaby,
•
symulowanie działania podległych
wojsk zgodnie z zadaniami postawionymi
przez sztaby i uwzględniające przy tym
możliwości tych wojsk oraz warunki
działania,
•
narzędzie badawcze w celu optymalizacji
struktur wojsk oraz sposobu ich użycia
w operacjach.
Okres realizacji: 2001-2003
Wdrożenie: w CSiKGW, AON, 2006-2008

Zakres usług eksperckich Instytutu Systemów
Informatycznych WCY WAT na rzecz MON
projektowanie informatycznych systemów wspomagania decyzji
w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych;
modelowanie i symulacja procesów pola walki;
analiza procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysowych
i konfliktowych;
wykorzystanie metod ilościowych (badań operacyjnych)
w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych na rzecz obronności
państwa;
analizy porównawcze złożonych systemów uzbrojenia;
informatyczne wspomaganie planowania obronnego;
integracja systemów wspomagania dowodzenia, kierowania ogniem
oraz symulacji pola walki;
edukacja i szkolenie z wykorzystaniem systemów symulacyjnych
oraz wspomagania decyzji;

Zakres usług eksperckich Instytutu Systemów
Informatycznych WCY WAT na rzecz MON, c.d.
kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz IT;
kompleksowe zarządzanie ryzykiem w podmiotach
gospodarczych i wojskowych;
zarządzanie jakością rozwiązań informatycznych;
zarządzanie i prowadzenie przedsięwzięć informatycznych na
rzecz obronności kraju;
ocena opłacalności inwestycji w przedsięwzięcia informatyczne;
wdrażanie informatycznych systemów zarządzania, w tym
w podmiotach wojskowych;
modelowanie i projektowanie procesów logistycznych
w podmiotach wojskowych;

Profilowane przez ISI WCY WAT specjalności
kształcenia na studiach I. i II. stopnia dla pchor.
Systemy informatyczne
Kształci przyszłych analityków, programistów, projektantów,
specjalistów ds. testowania oraz konsultantów IT w zakresie:
strukturalnych i obiektowych metodyk wytwarzania systemów
informatycznych,
relacyjnych i obiektowych baz danych,
sieci komputerowych i systemów operacyjnych,
symulatorów komputerowych (w tym gier komputerowych),
sztucznej inteligencji, systemów eksperckich i sieci neuronowych,
komputerowego wspomagania decyzji,
zapewniania niezawodności systemów informatycznych,
zapewniania bezpieczeństwa systemów informatycznych,
innych zagadnień technologicznych.

Podsumowanie
Problemy związane z ISWD oraz symulacją pola walki:
–

–

–

Budowa złożonych modeli badanych procesów/zjawisk oraz kalibracja tych
modeli z udziałem ekspertów dziedzinowych => uczenie systemów
opartych na wiedzy;
Integracja (interoperacyjność) ZSyD jest jednym z podstawowych
problemów (SOA, modele ontologiczne pola walki – wspólny „język” dla
różnych systemów);
Zaawansowane techniki eksploracji danych (ang. data mining), ontologie,
modele semantyczne, prognozowanie oraz analiza wielowymiarowa =>
pozyskiwanie i przetwarzanie określonych danych w określonym czasie
i określonej formie na potrzeby NEC.

Instytut Systemów Informatycznych WCY WAT:
–
–

–

uczestniczył i uczestniczy w rozwiązywaniu powyższych problemów;
kształci specjalistów z zakresu informatyki dla potrzeb SZ RP w ramach
studiów I-ego i II-ego stopnia oraz kursów zamawianych przez MON;
stanowi zaplecze eksperckie w ramach ISWD oraz symulacji pola walki
(wykonywano ekspertyzy na potrzeby SPO, NCSS, MON).

Podsumowanie, c.d.
Większość prezentowanych rozwiązań technicznych opracowana
została w ramach projektów realizowanych
w Instytucie Systemów Informatycznych przez:

ppłk rez. dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT
dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych
Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna

