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Artykuł jest kontynuacją serii publikacji dotyczących opracowywanego systemu wspomagania decyzji w ratownictwie 

morskim. W artykule zbadano możliwość zastosowania aplikacji komputerowej wykorzystującą metodę drzew decyzyjnych 

podczas analizy sytuacji statku będącego w niebezpieczeństwie. Badania przeprowadzono dla przypadku statku na mieliźnie.  

W pracy scharakteryzowano metodę, wykonano wstępne założenia do algorytmu postępowania, zdefiniowano atrybuty i wa-

rianty zdarzeń. Zbudowano model, który został przetestowany w aplikacji komputerowej. Wyniki analizy przedstawiono w 

postaci grafu oraz danych liczbowych zinterpretowanych dla badanego przypadku. We wnioskach ujęto przydatność wykorzy-

stanej aplikacji komputerowej oraz możliwość jej dalszego zastosowania także w innych operacjach poszukiwawczo - ratowni-

czych na morzu. 

 

WSTĘP 

Ratowanie życia, mienia na morzu oraz prowadzenie akcji za-
pobiegania rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń nie są codzienną 
działalnością osób związanych zawodowo z transportem, czy że-
glugą. Szeroki zakres prowadzonych akcji ich niepowtarzalność 
utrudnia lub wręcz uniemożliwia pełne i poprawne stosowanie opra-
cowanych, gotowych procedur. Prowadzenie akcji poszukiwawczo- 
ratowniczych na morzu wiąże się ze stresem, koniecznością radze-
nia sobie ze zbieraniem i analizą ogromnej ilości danych a następ-
nie planowaniem i realizacją poszczególnych zadań. Rosnąca ilość 
dostępnych informacji, baz danych, obowiązkowych lub zalecanych 
procedur wymusza wprowadzenie systemów wspomagających ich 
analizę i w krótkim czasie rekomendujących dalsze poprawne dzia-
łanie.[2,6,11] 

Ułożony i realizowany plan wymaga, szczególnie w przypadku 
braku powodzenia w początkowej fazie, ponownej analizy danych, 
przyjęcia innych założeń, scenariuszy zdarzeń, oraz jego częścio-
wej lub całkowitej przebudowy. Pomocne tu będą pojawiające się w 
wielu gałęziach gospodarki, znane także w żegludze systemy 
wspomagania decyzji - DSS (ang. Decision Support System) [7]. 
Morski poszukiwawczo-ratowniczy system SAR DSS powinien być 
zdolny do prawidłowego wspomagania decyzji w następujących 
zadaniach  [4]:  
a) zadania główne: 

– zwiększać skuteczność i niezawodność akcji SAR; 
– minimalizować ryzyko podejmowanych zadań; 
– skracać czas wymagany dla analizy i prowadzenia akcji 

SAR;  
– automatycznie aplikować procedury wprowadzone i wyma-

gane przez Plan SAR oraz poradnik IAMSAR, tom II i III 
(Międzynarodowy Lotniczy i Morski Poradnik Poszukiwania i 
Ratowania) 

– sugerować rozwiązania alternatywne;  
b) zadania dodatkowe: 

– optymalizować operacje SAR; 
– zmniejszać ryzyko zanieczyszczenia środowiska morskiego; 

– minimalizować koszty operacji SAR;  
– ponownie szacować wartości dla różnych współczynników 

znanych z teorii poszukiwań i prezentować użytkownikowi 
ich zmienione wartości.  

System SAR DSS ma architekturę modułową podobnie do ist-
niejących systemów wspomagania decyzji znanych z nawigacji [4, 
5]. System powinien być zaprogramowany tak, aby wziąć pod uwa-
gę eksploatacyjne ograniczenia statków. Do tych ograniczeń oraz 
limitów zaliczyć można przede wszystkim: stan morza, kierunek i 
siłę wiatru, posiadany sprzęt radiowy (zasięg komunikacji), ograni-
czenia wynikające z linii ładunkowych, oblodzenie (statków, po-
wierzchni morza), kwestie prawne (certyfikaty), autonomiczność 
jednostek pływających i lotniczych (zapasy, paliwo, woda). Dane 
wyjściowe powinny zawierać zestaw czytelnych i jednoznacznych 
decyzji uzupełnionych o uzasadnienie i szczegółowe instrukcje 
wykonawcze. W przypadku wykonywania funkcji koordynatora na 
miejscu akcji (ang. OSC - On Scene Coordinator), system musi 
mieć możliwość generowania instrukcji dla innych statków na miej-
scu akcji. 

Przedstawiona w [4] blokowa koncepcja systemu wymaga roz-
winięcia o szczegóły wykonawcze poszczególnych procedur (np. 
przedstawionych w [2,5]) i algorytmy decyzyjne dla wyselekcjono-
wanych i zaimplementowanych procedur. Kluczowe znaczenie będą 
tu miały prawidłowe decyzje uzupełniane uzasadnieniami opartymi 
na procedurach, ale także na rachunku prawdopodobieństwa. Moż-
liwa duża liczba prawidłowych, lub we wstępnej ocenie prawidło-
wych działań wymaga już na etapie wstępnego planowania wspo-
możenia działania i wyboru właściwego kierunku działania. Pomoc-
ne tu będą m.in. metody znane i stosowane w innych dyscyplinach 
nauki i biznesie. Poniżej opisano na uproszczonym przykładzie 
statku na mieliźnie zastosowanie metody drzew decyzyjnych dla 
wstępnej oceny i pre-planowania możliwości samodzielnego zejścia 
statku z mielizny. 
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1. CHARAKTERYSTYKA METODY DRZEW 
DECYZYJNYCH 

Metoda drzewa decyzyjnego jest metodą pozwalającą na 
wspomaganie procesu decyzyjnego podczas analizy danych lub 
problemu. Metoda ta polega na korelacji podętych decyzji oraz 
prawdopodobnych następstw. Umożliwia uporządkowanie poszcze-
gólnych wariantów i porównanie różnych decyzji, a co za tym idzie 
wytypowanie optymalnego rozwiązania problemu. Dzięki drzewom 
decyzyjnym można rozwiązywać złożone problemy, w których bra-
kuje niektórych danych, lub sytuacje w warunkach ryzyka [10]. Do 
elementów drzewa decyzyjnego należą tzw. węzły, gałęzie oraz 
liście. Węzły stanowią poszczególne atrybuty, gałęzie to warianty 
lub wartości odpowiadające tym atrybutom, a liście stanowią po-
szczególne decyzje. Atrybuty są opisami elementów sytuacji wyod-
rębnionymi ze zgromadzonych danych we wstępnym etapie projek-
towaniu modelu decyzyjnego, którym przyporządkowuje się kon-
kretną decyzję. 

Metoda drzew decyzyjnych została wykorzystana w badaniach 
nad poprawnością decyzji kapitana statku w sytuacji awaryjnej, jaką 
jest wejście statku na mieliznę. W sytuacji takiej kapitan, mając do 
dyspozycji zbiór danych, musi podjąć decyzję, czy statek będzie 
wstanie samodzielnie zejść z mielizny i która metoda będzie najbar-
dziej skuteczna. Celem badania jest budowa uproszczonego mode-
lu, pozwalającego na klasyfikowanie obiektów oraz zrozumienie 
istniejącego ich podziału w zdefiniowanych wcześniej klasach. Do 
wygenerowania drzewa decyzyjnego zastosowano metodę J48, 
która wykorzystuje algorytm C4.5. Algorytm ten pozwala na podzie-

lenie zestawu danych względem każdej zmiennej, czego skutkiem 
jest wygenerowanie tylu wariantów podziału ile w danym zbiorze 
jest zmiennych objaśniających [10]. Dla podziałów przeliczony 
zostaje współczynnik "information gain", którego wartość świadczy o 
kolejności węzłów w drzewie. Do przeprowadzenia badań zastoso-
wano oprogramowania Weka 3.8 w środowisku Knowledge Flow 
Envionment [9]. Zbudowany model zaprezentowano na rysunku 1. 

Podstawowymi elementami modelu są następujące bloki: ze-
staw danych (ArffLoader), moduł klasyfikujący (ClassAssigner), 
moduł walidacji krzyżowej (CrossValitationFoldMaker) oraz drzewo 
decyzyjne (J48 Tree). Model umożliwia także graficzne oraz teksto-
we przedstawienie wyników analizy. Zestaw danych dla modułu 
pierwszego przygotowany został w formie wymaganej oprogramo-
waniem Weka – pliku typu arff.  Fragment stworzonego zapisu 
przedstawiono na rysunku 2. Moduł drugi przetwarza zestaw da-
nych, przypisując im odpowiednie klasy. W module walidacji docho-
dzi do losowego podziale zbioru danych na części (tzw. foldy). 

2. APLIKACJA DRZEWA DECYZYJNEGO  
DLA OCENY MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO 
ZEJŚCIA Z MIELIZNY  

Działania w celu zejścia statku z mielizny jest procedurą bardzo 
złożoną i wymagają uwzględnienia szerokiej gamy czynników. 
Znanych i praktykowanych jest kilka metod samodzielnego zejścia 
statku z mielizny oraz najczęściej stosowane łączenie 2 lub więcej 
metod. 

Do technik ściągania statku z mielizny zaliczyć można: zmianę 

 
Rys. 1. Uproszczony model klasyfikacji warunków dla statku na mieliźnie wygenerowany w aplikacji Weka [opracowanie własne na pod-
stawie 9] 
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środka ciężkości poprzez operacje balastowe lub ładunkowe, ocze-
kiwanie na wysoką wodę, wykorzystanie śruby lub kotwic oraz 
metody wspomagane przez inne jednostki (np. holowniki, pogłębiar-
ki).[3,8] 

Proponowane zastosowanie metody „data mining” podczas 
analizy statku w sytuacji awaryjnej nie rozwiąże wszystkich proble-
mów i nie zostaną wykonane wymagane obliczenia, ale pozwoli 
ocenić możliwość i wskaże decydujące oraz znaczące czynniki 
mające wpływ na skuteczność lub bezskuteczność działań. 

Podkreślić należy, że każda, nawet wstępna decyzja czy anali-
za poprzedzona musi być kalkulacją nacisku statku na grunt i oceną 
stanu kadłuba, które już we wstępnej fazie wykluczą możliwość 
samodzielnego zejścia z mielizny lub podważą sens takich działań 
(poważnie uszkodzony statek może po zejściu z mielizny zatonąć). 

Zastosowanie w systemie wspierania decyzji w ratownictwie 
metody „data mining” wymaga wyselekcjonowania i prawidłowego 
określenia atrybutów wraz z jednoznacznym określeniem spodzie-
wanych, przyjmowanych przez nie wartości. Stosowane będą za-
równo atrybuty o wartościach nominalnych jak i numerycznych. W 
przedstawionym poniżej, uproszczonym przykładzie wybrano 6 
atrybutów. Opisano je w tabeli 1. 

Do celów niniejszej analizy zasymulowano akwen przybrzeżny 
o zróżnicowanym rodzaju gruntu, z występującymi znaczącymi 
zmianami poziomu morza powodowanych pływami morskimi oraz 
dynamicznie zmieniającej się sytuacji hydrometeorologicznej ze 
znacznymi zmianami kierunku i siły wiatru oraz stanu morza. W 
analizowanej sytuacji decydujące znaczenie będzie miała umiejęt-
ność oceny i wykorzystania zmiennych warunków hydrometeorolo-
gicznych oraz zmiany (zmniejszenia) nacisku jednostki na grunt. 

 

 
Rys.2. Fragment utworzonej bazy danych, zapisanej w formacie 
.arff [opracowanie własne] 
 

Atrybut „tide” uwzględnia zmiany nacisku spowodowane okre-
sowymi zmianami poziomu wody w wyniku działania pływów. Wyso-
kość pływu analizowana powinna być w odniesieniu do aktualnego 
nacisku na grunt, gdyż samo wystąpienie wody wysokiej (ang. HW - 
high water) nie gwarantuje jeszcze znaczącej i skutecznej redukcji 
nacisku.  

Atrybut „loading” odnosi się do stanu załadowania i uwzględnia 
możliwość względnie szybkiej redukcji nacisku poprzez zrzucenie 
części balastu lub zdjęcia części ładunku. 

Atrybut „sea” stan morza determinuje praktyczne możliwości 
prowadzenia skutecznej akcji ratowniczej. Tu będzie to wartość 

numeryczna odnosi się do stosowanej w żegludze do określania 
stanu morza 10-cio stopniowej skali Douglasa. 

W przypadku wiatru, atrybut „wind”, analizie poddawane będą 
nie tylko jego siła, ale także kierunek względem linii brzegowej lub 
innych niebezpieczeństw (jak mielizna) tu określane jako sprzyjają-
cy / niesprzyjający. 

Dodatkowo bardzo efektywną metodą będzie tu właściwa praca 
śrubą (lub śrubami) napędowymi w celu rozmycia i wypłukania 
części gruntu spod statku uwzględniona w atrybucie „bottom”. Dzia-
łanie będzie skuteczne w przypadku miękkiego, „rozmywalnego” 
gruntu jak piasek, glina, ił, a całkowicie nieskuteczne przy gruntach 
skalistych. 

Przedstawiony model dla celów prezentacji możliwości zasto-
sowania metody drzew decyzyjnych jest uproszczony i może nie 
uwzględnić wszystkich czynników. Ostateczna liczba, rodzaj atrybu-
tów oraz przedziały i zakres osiąganych wartości dla poszczegól-
nych sytuacji awaryjnych będą ustalane w badaniach eksperckich z 
odniesieniem do obowiązujących obowiązkowych i zalecanych 
procedur oraz dobrej praktyki morskiej. 

 
Tab. 1. Atrybuty do wstępnej analizy możliwości zejścia z mielizny 

metoda J48 [opracowanie własne]  

Atrybut Typ atrybutu 
Przyjmowane wartości  

(ang / pol) 
Uwagi 

tide nominalny 

o HW / woda wysoka 

o slack / woda stojąca, 

średnia 

o LW / woda niska 

poziom wody 

loading nominalny 
o ballast / w balaście 

o loaded / załadowany 
stan załadowania 

sea numeryczny 0 – 9 wg skali Douglasa stan morza 

wind 
nominalny 

 (logiczny) 

o TRUE / wiatr sprzyjający 

o FALSE / wiatr niekorzyst-

ny 

działanie wiatru 

bottom nominalny 
o sand / piasek 

o rock / skała 

rodzaj dna mor-

skiego 

(miękkie / skali-

ste) 

refloating nominalny yes / no 
możliwość samo-

dzielnego zejścia 

3. OCENA I INTERPRETACJA MODELU 

Na kolejnym rysunku 3 zaprezentowano wygenerowane drze-
wo decyzyjne dla modelowanych warunków sytuacyjnych statku na 
mieliźnie. Uzyskane drzewo decyzyjne J48 zbudowane jest z 4 
poziomów oraz 11 liści. Korzeniem drzewa (nadrzędnym atrybutem) 
został atrybut "sea" (stan morza), który dzieli zbiór na dwa podzbio-
ry, charakteryzujące sytuacje, gdzie stan morza jest równy lub 
mniejszy 5 (w skali Douglasa) oraz wyższy od tej wartości.  

Analizując sytuację drugą (warunki trudniejsze), podczas roz-
patrywania możliwości samodzielnego zejścia z mielizny znaczenie 
będzie miał głównie rodzaj dna. W przypadku podłoża skalistego 
rekomendowana decyzja jest negatywna, a w przypadku gdy statek 
zalega na dnie piaszczystym (rozmywalnym) analizie należy poddać 
kolejny czynnik, jakim jest stan załadowania statku i w dalszej kolej-
ności ponownie stan morza. Istnieją trzy obserwacje dające szanse 
na powodzenie akcji ratowniczej.  

Sytuacja jest jeszcze bardziej zróżnicowana w przypadku, gdy 
istnieją łagodniejsze warunki (stan morza mniejszy lub równy 5). W 
tej sytuacji w pierwszej kolejności należy przeanalizować predykcję 
pływową, gdyż w większości wypadków ta metoda będzie skuteczna 
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dla uzyskania pływalności. Natomiast w przypadku niewielkich 
wahań poziomu morza, konieczne jest rozpatrzenie najpierw stanu 
załadowania jednostki, a następnie rodzaju podłoża, na którym 
jednostka zalega. Przewidywany sukces istnieje w 18 obserwa-
cjach. 

Podstawowe statystyki (Tab.1.) charakteryzujące zbudowany 
model wskazują na ustalenie prawidłowości wygenerowanych algo-
rytmów decyzyjnych, choć model wymaga korekty. Jednym z istot-
nych parametrów jest statystka Kappa, która w wypadku tego bada-
nia przekracza 60%. Oznacza, to, że o taką wartość zbudowany 
model jest lepszy niż klasyfikator losowy i w takim wymiarze lepiej 
klasyfikuje obserwacje.  

 
Tab.2. Zestawienie parametrów przygotowanego modelu  

[opracowanie własne] 

Charakterystyka Wartość 

Poprawnie sklasyfikowane instancje 40 (81,63%) 

Błędnie sklasyfikowane instancje 9 (18,37%) 

Statystyka Kappa 0,6316 

Średni błąd absolutny 0,2007 

Pierwiastek błędu średniokwadratowego 0,3345 

TP Rate 0,880; 0,750; 0,816 

 

Ważnym elementem jest także wartość poprawnie sklasyfiko-
wanych instancji, która wynosi blisko 82%. Wartość średniego błędu 
absolutnego to 0,2 (odchylenie między zmienną prognozowaną a 
prognozą), a pierwiastka błędu średniokwadratowego to w przybli-
żeniu 0,34 (błąd prognozy). Także wysokie (przekraczające 75%) 
współczynniki dla klas True Postivie oraz niskie współczynnik False 
Positive, świadczą o poprawności zbudowanego modelu.[12] 

Analizowany model wprowadza do żeglugi nowe, ale z mate-
matycznego punkt widzenia znane i łatwe do zinterpretowania 
jednoznaczne współczynniki.  

4. ZASTOSOWANIE SYSTMÓW WSPIERANIA DECYCJI 
W NAWIGACJI ORAZ RATOWNICTWIE MORSKIM 

Przedstawione powyżej współczynniki nie są dotychczas sto-
sowane w planowaniu i ocenie akcji poszukiwawczo-ratowniczych. 
Wykorzystywane są współczynniki znane z „Teorii poszukiwań”, 
wprowadzone także do poradnika IAMSAR i odnoszą w większości 
się do akcji poszukiwawczych na morzu. Oparte są także na ra-
chunku prawdopodobieństwa. Zastosowanie dodatkowych, wylicza-
nych dla szczegółowo opisanych sytuacji zwiększy skuteczność już 
wprowadzonych procedur oraz wprowadzi możliwość oceny (już na 
etapie wstępnego planowania) popartej jednoznacznie interpreto-
wanymi współczynnikami.  

W nawigacji morskiej stosowane są już różne systemy wspie-

 
Rys. 3. Wygenerowane drzewo decyzyjne J48, dla analizy możliwości samodzielnego zejścia statku z mielizny, oprogramowanie Weka 
[opracowanie własne na podstawie [9] 
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rania decyzji lub narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji. Pod-
stawowym elementem jest moduł ARPA (ang. Automatic Radar 
Plotting Aid), który wbudowany jest w radar nawigacyjny i pozwala 
na relatywnie szybkie obliczanie parametrów ruchu wielu obiektów 
w otoczeniu statku, a co za tym idzie pomaga w sytuacjach kolizyj-
nych. Nowoczesne systemy wspierania decyzji nawigacyjnych np. 
NAVDEC, są bardziej rozbudowane i zapewniają możliwość zabez-
pieczania użytkownika przed popełnieniem błędu podczas wykony-
wania manewru antykolizyjnego [7]. 

W przypadku ratownictwa morskiego sytuacja jest bardziej zło-
żona i tym bardziej systemy wspierania decyzji mogą mieć zasto-
sowanie. Opisany w [4] i przedstawiony na rysunku 4 moduł wyj-
ściowy statkowej wersji systemu wspomagania decyzji w sytuacjach 
awaryjnych SAR DSS zawiera bloki DECYZJA (decision) oraz 
UZASADNIENIE (substiantation). Wyliczone analizowaną metodą 
współczynniki, po analizie i uwzględnieniu w algorytmach wykonaw-
czych systemu będą miały znaczący wpływ na wspieraną systemem 
decyzję. Ponadto wykorzystywane będą jako elementy uzasadnia-
jące jej podjęcie wzbogacając system o elementy oparte także na 
rachunku prawdopodobieństwa. 

 

 
Rys. 4. Blok wyjściowy statkowego systemu SAR DSS [4] 

 
W opisywanym przypadku analiza metodą drzew decyzyjnych 

pomoże odpowiedzieć na pytanie widoczne w dolnej części sche-
matu blokowego (zaprezentowanego na rysunku 5) - „Czy jest 
możliwe samodzielne zejście z mielizny?”. Następnie doradzi kolej-
ny krok sugerując możliwości i zalecane działania - blok „Możliwe 
działania oraz rekomendowana procedura”. 

Metoda drzew decyzyjnych może znaleźć dalsze zastosowanie 
także w innych typach akcji poszukiwawczo – ratowniczych, które 
będą implementowane w SAR DSS, m.in.: lokalizowanie obiektu, 
podejmowanie ludzi, holowania morskie, gaszenie pożarów, kolizje 
itd. 

PODSUMOWANIE 

Zaproponowane w artykule stosowanie zastosowanie metody 
drzew decyzyjnych nie zastąpi precyzyjnych obliczeń wymaganych 
procedurami i opisanych w szczegółowych algorytmach ratowni-
czych. Są to zadania dla kolejnych modułów systemu realizowane w 
kolejnych fazach, ale już po jednoznacznym wskazaniu preferowa-
nej metody. Pozwoli to na znaczną redukcję rozpatrywanych wa-
riantów już na wstępnym etapie działań. Spowoduje przyśpieszenie 
akcji i zwiększenie jej skuteczności, przy jednoczesnym minimali-

zowaniu ryzyka akcji oraz zmniejszenie możliwych strat czysto 
ekonomicznych, ale przede wszystkim życia ludzkiego, zdrowia, jak 
i środowiska. 

Zadaniem eksperckim będzie prawidłowa selekcja i szczegóło-
we opisanie atrybutów w celu ich późniejszej jednoznacznej inter-
pretacji przez potencjalnych użytkowników systemu. Często wyma-
gało to będzie przeprowadzenia krótkich obliczeń i analiz w celu 
dostosowania i zinterpretowania wyników w aktualnej sytuacji. 
Przykładem może być tu atrybut „tide”, gdzie poziom pływu na 
wodzie wysokiej (HW) zależnie od miejsca i daty osiąga kilka lub 
nawet kilkanaście metrów w a pewnych obszarach pływy w ogóle 
nie występują lub nie maja praktycznego znaczenia (np. Morze 
Bałtyckie) i w takim wypadku atrybut ten powinien zostać pominięty 
w analizie. 
 

  
Rys.5. Początkowe decyzje i działania po wejściu na mieliznę [5] 

 
W ratownictwie morskim poważnym problemem dla prowadzą-

cych akcje, ze względów prawnych, etycznych, i ekonomicznych 
jest uzasadnienie: 

– zakończenia nieskutecznej akcji; 
– wstrzymania akcji; 
– generowania wysokich kosztów.  
Dodatkowa analiza poparta współczynnikami pozwoli na oparte 

na matematycznych podstawach uzasadnienie działań lub ich za-
przestania. 

Zastosowanie metody drzew decyzyjnych, w tym przypadku   
J48 w morskim systemie wspomagania decyzji zarówno na statkach 
jak i w centrach ratownictwa zdecydowanie rozszerzy ich możliwo-
ści. W wielu przypadkach wyeliminuje elementy niepewności oraz 
spowoduje przyspieszenie podejmowania decyzji oraz zwiększy ich 
poprawność i jednoznaczność uzasadnień. 
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Implementation of the decision trees method in the decision 
support system for master in ship’s emergency situations 

The article is continuation of publication series on deci-

sion support system for maritime rescue currently being de-

veloped. The article examines the possibility of using a com-

puter application that implements the method of decision tree 

analysis for ship in distress situations. The research has been 

conducted for ship aground case. The study characterizes the 

method, initial assumptions for the algorithm, defines attrib-

utes and variants events. Created model has been tested in a 

computer application. The results of the analysis are present-

ed in the form of graph and numerical data interpreted for 

researched case. The proposals included the usefulness of 

described computer application and the possibility of its 

further use in other types of search and rescue operations at 

sea. 
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