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1. Wprowadzenie

System bezpieczeństwa obiektu tworzy się poprzez właściwy dobór środków 
ochrony technicznej i fizycznej oraz ich umiejętne zintegrowanie, uwzględniające 
funkcjonowanie obiektu. Procesowi jego tworzenia powinien przyświecać jeden 
cel — zapewnienie skuteczności, nie wolno jednak pominąć wymagań prawnych, 
prostoty obsługi i eksploatacji oraz aspektu ekonomicznego.

kluczowa rola przy opracowywaniu systemu bezpieczeństwa przypada fa-
zie formułowania koncepcji ochrony obiektu. Do jej wykonania niezbędne jest 
przeprowadzenie analiz: zagrożeń, słabych punktów i ryzyka dla danego obiektu. 
Punktem krytycznym w formułowaniu koncepcji ochrony jest właściwe zakwalifi-
kowanie obiektu do danej klasy systemu zabezpieczeń. innymi słowy klasa ochrony 
wybranego systemu (urządzeń) powinna być odpowiednio dostosowana do ryzyka 
określonego zagrożenia. Przez pojęcie ryzyka rozumie się iloczyn potencjalnych 
strat i prawdopodobieństwa wystąpienia danego zagrożenia. Następnie milcząco 
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zakłada się, że dobrane w ten sposób środki ochronne tworzą skuteczny system 
bezpieczeństwa — system spełniający zasadę skutecznej interwencji.

Przyjmuje się zatem, że czas trwania środków ochronnych jest krótszy od czasu 
trwania działań przestępczych. czyli skuteczność systemu bezpieczeństwa ocenia 
się jedynie jakościowo — jako dobrą. Oznacza to, że brakuje rzetelnej odpowiedzi 
na podstawowe pytania: jak zmiana klasy wybranych środków ochronnych wpłynie 
na skuteczność systemu bezpieczeństwa? Jak porównywać różne systemy bezpie-
czeństwa dla tego samego obiektu?

W pracy przedstawiono metodę analizy skuteczności systemu bezpieczeństwa 
przykładowego obiektu, bazującą na ilościowej ocenie skuteczności — wyrażoną 
współczynnikiem skuteczności KS [1], reprezentującego prawdopodobieństwo neu-
tralizacji zagrożeń przestępczych w chronionym obiekcie.

2. Założenia

Prowadząc analizę skuteczności systemu bezpieczeństwa, niezbędne jest po-
siadanie informacji o chronionym obiekcie (położenie, funkcja, wykorzystane 
środki ochronne), zagrożeniach (rodzaj potencjalnego przestępcy, jego cel i droga 
działania), czasach związanych z wystąpieniem zagrożenia przestępczego (czasy 
trwania działań przestępczych oraz czasy trwania środków ochronnych).

2.1.  Chroniony obiekt

analizie poddano obiekt będący siedzibą firmy handlowej — jest to wolno 
stojący, jednokondygnacyjny budynek usytuowany w centrum małego miasta. 
teren wokół budynku nie jest ogrodzony.

Przeprowadzając badania przyjęto, że podstawowy system bezpieczeństwa 
w rozpatrywanym obiekcie składa się z Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu 
(SSWiN) bazującego na czujkach podczerwieni, Systemu Monitoringu alarmowa-
nia oraz różnych zabezpieczeń budowlanych. Poszczególne środki ochronne będą 
w różnych przykładach zmieniane, a system SSWiN dodatkowo rozbudowywany 
o czujki wibracyjne.

2.2.  Zagrożenie przestępcze

Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności oraz rozmieszczenie 
pomieszczeń w budynku, przyjęto, że najbardziej narażony na działania przestęp-
cze — włamanie — będzie pokój prezesa firmy. Natomiast celem potencjalnego 
przestępcy będzie zawartość szafy pancernej znajdującej się w tym pokoju.
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rozpatrując możliwe scenariusze włamania, uwzględniono stopień doświad-
czenia włamywacza oraz różnorodność używanych przez niego narzędzi. Przyjęto 
dwa rodzaje potencjalnego przestępcy:

— włamywacz amator (aMatOr), którego próby włamania rabunkowego 
oparte będą na niewielkim doświadczeniu, przy dodatkowym użyciu łomu 
stalowego, pił, młotków, siekier, dłut oraz bateryjnych wiertarek;

— włamywacz profesjonalista (PrOFi), którego próby włamania poparte będą 
dużym doświadczeniem, a oprócz zwykłych narzędzi do włamania będzie 
używał dodatkowo narzędzi elektrycznych, np.: wiertarek, wyrzynarek, 
przenośnych pił oraz szlifierek kątowych.

Dotarcie przestępcy do szafy pancernej może odbywać się różnymi drogami. 
rozpatrując możliwe drogi włamań, należy wziąć pod uwagę fakt, iż przestępca 
będzie starał się wybrać najszybszą i możliwie najłatwiejszą. Szacuje się, że pra-
wie 80% włamań prowadzi przez okno lub drzwi balkonowe, stąd też w dalszych 
rozważaniach przyjęto najbardziej prawdopodobną drogę włamania — przez oko 
w pokoju prezesa.

2.3.  Czasy związane z wystąpieniem zagrożenia przestępczego

Wyróżnia się dwie grupy charakterystycznych przedziałów czasu związanych 
z wystąpieniem zagrożenia przestępczego [2] — ich interpretację graficzną przed-
stawia rysunek 1.

Pierwszą grupę obejmuje czas trwania działań przestępczych — TPRZEST, 
liczony od chwili ataku na obiekt do chwili skutecznie zrealizowanej ucieczki. Na 
TPRZEST składają się:

— TBEM — czas potrzebny na pokonanie zabezpieczeń budowlanych i elek-
tromechanicznych — sforsowanie okna w pokoju prezesa (liczony od 
momentu zaatakowania obiektu przez przestępcę);

— TLC — czas potrzebny przestępcy na zlokalizowanie swojego celu — zało-
żono, że czynność ta zajmie każdemu przestępcy od 0,5 do 1,5 min;

— TCP — czas działań przestępcy związany z realizacją celu przestępstwa — 
sforsowanie szafy pancernej i zabranie jej zawartości;

— TSU — czas konieczny do skutecznej ucieczki przestępcy (liczony od chwili 
zakończenia celu działań przestępczych), czyli oddalenia się od obiektu 
na taką odległość, aby przybyły na miejsce patrol interwencyjny nie był 
już w stanie wszcząć bezpośredniego pościgu. Przyjęto, że czas ten będzie 
jednakowy dla wszystkich przypadków i wyniesie od 1 do 3 min.

Określanie czasu potrzebnego na przełamanie wybranego zabezpieczenia 
opierało się na danych uzyskanych od producentów oraz zawartych w polskich nor-
mach [3, 4, 5, 6, 7]. Przyjęte do analizy przedziały czasów, niezbędne do pokonania 
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rozpatrywanych zabezpieczeń przez różnie doświadczonych i wyposażonych prze-
stępców, przedstawiono w tabeli 1.

rys. 1. ilustracja przedziałów czasu związanych z włamaniem

tabela 1
czas potrzebny na pokonanie wybranego zabezpieczenia

zabezpieczenie
rodzaj włamywacza

amator Profi

TBEM Okno

okucia Wk1 szyby P1 0,5 ÷ 1 min 0,5 ÷ 1 min

okucia Wk2 szyby P4 4 ÷ 6 min 3 ÷ 5 min

okucia Wk3 szyby P6 8 ÷ 12 min 7 ÷ 9 min

TCP Szafa

klasy ii 2 ÷ 7 min 1 ÷ 5 min

klasy iii 5 ÷ 10 min 3 ÷ 8 min

klasy iV 9 ÷ 20 min 5 ÷ 10 min

Drugą grupę obejmuje czas trwania działań środków ochronnych — TOCHR, 
liczony od chwili ataku do zakończenia działań interwencyjnych ochrony fizycznej 
— składają się na niego:

— TSA — czas liczony od momentu ataku na obiekt do momentu wygenerowa-
nia sygnału alarmowego — ponieważ jest on związany z detekcją intruza, 
przyjęto, że w przypadku podstawowego SSWiN (przestępca zostanie 
wykryty dzięki czujkom podczerwieni dopiero po pokonaniu okna) jest 
równy czasowi TBEM, a w przypadku rozbudowanego SSWiN wyniesie od 
0,1 do 0,2 min;

— TMON — czas od pojawienia się sygnału alarmu do zakończenia obróbki 
związanych z nim danych przez centrum monitorujące zdarzenia alarmowe 
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— założono, że system komunikuje się z centrum poprzez publiczną ko-
mutowaną sieć telefoniczną i transmisja informacji o stanie alarmu, jej 
przyjęcie przez operatora oraz powiadomienie grupy interwencyjnej zajmie 
we wszystkich rozważanych przypadkach od 1 do 3 min [8, 9, 10];

— TINT — czas od rozpoczęcia do zakończenia działań interwencyjnych 
ochrony fizycznej — przyjęto, że niezależnie od analizowanego przypadku, 
na lokalizację i dotarcie na miejsce alarmu oraz wykonanie działań neu-
tralizujących zagrożenie potrzeba grupie interwencyjnej od 5 do 10 min.

3. Analiza skuteczności

zgodnie z zasadą skutecznej interwencji, dany system bezpieczeństwa obiektu uzna 
się za skuteczny, gdy czas trwania działań ochronnych będzie mniejszy od czasu, jaki 
ma do dyspozycji włamywacz w celu zrealizowania zamiaru przestępczego, czyli

 .OCHR PRZESTT T<  (1)

Stąd bezpośrednia miara skuteczności — parametr ∆T [1] wyrażony jako 

 OCHR PRZESTT T T∆ = −  (2)
powinien spełniać zależność
 0.T∆ <  (3)

uwzględniając przedziały czasu związane z wystąpieniem omawianego zagro-
żenia przestępczego, zależność (2) można przedstawić w następującej postaci:

 .SA MON INT BEM LC CP SUT T T T T T T T∆ = + + − − − −  (4)

równanie to teoria niepewności [11] nazywa modelem pomiaru, parametr 
∆T traktuje jako wielkość wyjściową, natomiast pozostałe przedziały czasu jako 
wielkości wejściowe. W teorii niepewności przyjmuje się, że wszystkie wielkości 
wejściowe są zmiennymi losowymi. Oznacza to, że wielkość wyjściowa ∆T jest 
także zmienną losową o swoim własnym rozkładzie.

Problem braku informacji o wartościach momentów rozkładów prawdo-
podobieństwa wielkości wejściowych, uniemożliwiający wyznaczenie wartości 
oczekiwanej oraz wartości odchylenia standardowego wielkości wyjściowej teoria 
niepewności proponuje rozwiązać poprzez zastąpienie nieznanych wartości para-
metrów opisowych wielkości wejściowych ich estymatami.

estymaty parametrów wielkości wejściowej wyznacza się na podstawie rozkładu 
możliwych wartości wielkości wejściowej. Przyjmuje się, że rozkład ten (jego granice) 
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jest dany a priori — oceniony na drodze analizy naukowej, uwzględniającej: dane 
pomiarowe, specyfikacje producentów urządzeń, posiadane doświadczenie wraz 
z ogólną znajomością zjawisk.

Dla danej wielkości wejściowej estymowanej za pomocą założonej funkcji 
gęstości prawdopodobieństwa jako estymatę wartości oczekiwanej przyjmuje się 
wartość oczekiwaną założonego rozkładu. Natomiast estymata odchylenia standar-
dowego równa jest odchyleniu standardowemu przyjętego rozkładu.

Wyznaczone estymaty wartości oczekiwanych wielkości wejściowych pozwa-
lają na oszacowanie wartości oczekiwanej wielkości wyjściowej — oblicza się ją 
z równania (4) dla estymat wartości oczekiwanych tSA, tMON, tINT, tBEM, tLC, tCP, tSU 
wielkości wejściowych TSA, TMON, TINT, TBEM, TLC, TCP, TSU. Stąd estymata wartości 
oczekiwanej wielkości wyjściowej ∆t, będąca wynikiem, jest dana jako

 .SA MON INT BEM LC CP SUt t t t t t t t∆ = + + − − − −  (5)

Natomiast, znajomość estymat odchyleń standardowych u(tSA), u(tMON), u(tINT), 
u(tBEM), u(tLC), u(tCP), u(tSU) wielkości wejściowych TSA, TMON, TINT, TBEM, TLC, 
TCP, TSU umożliwia oszacowanie odchylenia standardowego uC wielkości wyjściowej 
∆T z prawa propagacji niepewności [11], zatem

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 .C SA MON INT BEM LC CP SUu u t u t u t u t u t u t u t= + + + + + +  (6)

Wykorzystując fundamentalne twierdzenie o skuteczności systemu bezpieczeń-
stwa, przedstawione zależnością (3), można określić współczynnik skuteczności KS 
wyrażający prawdopodobieństwo neutralizacji zagrożeń przestępczych w danym 
obiekcie, jako

 
( )

0
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(7)

gdzie: p(∆T) — funkcja gęstości prawdopodobieństwa wielkości wyjściowej ∆T.

Bazując na centralnym twierdzeniu granicznym [12], uzasadnione jest założe-
nie, iż rozkład prawdopodobieństwa wielkości wyjściowej można aproksymować 
rozkładem normalnym. zatem zależność (7) przyjmuje postać:
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3.1.  Przykład oceny skuteczności

zaproponowana ilościowa miara skuteczności pozwala na ocenę różnych 
konfiguracji systemu bezpieczeństwa obiektu.

W przedstawionym przykładzie przyjęto, iż rozpatrywany obiekt wyposażo-
no w okno antywłamaniowe klasy Wk2 z szybami klasy P4 oraz szafę pancerną 
iii klasy odporności na włamanie. Przyjęto, że obiekt chroni podstawowy SSWiN 
(bazujący jedynie na czujkach podczerwieni). uwzględniono jednocześnie stopień 
doświadczenia i wyposażenia włamywacza (amator, profesjonalista).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wielkości wejściowych, czasów 
związanych z wystąpieniem zagrożenia przestępczego zestawiono w tabeli 1.

tabela 2
założony rozkład i jego parametry dla danej wielkości wejściowej

rodzaj włamywacza

Wielkość wejściowa amator Profi

TBEM

granice rozkładu 4 min; 6 min 3 min; 5 min

typ rozkładu prostokątny

wartość oczekiwana tBEM = 5 min tBEM = 4 min

odchylenie standardowe u(tBEM) = 0,58 min u(tBEM) = 0,58 min

TLC

granice rozkładu 0,5 min; 1,5 min

typ rozkładu kwadratoidalny

wartość oczekiwana tLC = 1 min

odchylenie standardowe u(tLC) = 0,22 min

TCP

granice rozkładu 5 min; 10 min 3 min; 8 min

typ rozkładu kwadratoidalny

wartość oczekiwana tCP = 7,5 min tCP = 5,5 min

odchylenie standardowe u(tCP) = 1,12 min u(tCP) = 1,12 min

TSU

granice rozkładu 1 min; 3 min

typ rozkładu prostokątny

wartość oczekiwana tSU = 2 min

odchylenie standardowe u(tSU) = 0,58 min

TSA

granice rozkładu 4 min; 6 min 3 min; 5 min

typ rozkładu prostokątny

wartość oczekiwana tSA = 5 min tSA = 4 min

odchylenie standardowe 0,58 min 0,58 min
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TMON

granice rozkładu 1 min; 3 min

typ rozkładu prostokątny

wartość oczekiwana tMON = 2 min

odchylenie standardowe u(tMON) = 0,58 min

TINT

granice rozkładu 5 min; 10 min

typ rozkładu kwadratoidalny

wartość oczekiwana tINT = 7,5 min

odchylenie standardowe u(tINT) = 1,12 min

zależności (5) i (6) pozwalają odpowiednio na wyznaczenie estymat wartości 
oczekiwanej ∆t i odchylenia standardowego uC wielkości wyjściowej ∆T w zależ-
ności od rodzaju włamywacza (tab. 3).

tabela 3
Oszacowane parametry rozkładu wielkości wyjściowej

rodzaj włamywacza

Wielkość wyjściowa amator Profi

T∆
wartość oczekiwana ∆t = –1 min ∆t = 1 min

odchylenie standardowe uC = 1,97 min uC = 1,97 min

rys. 2. rozkład gęstości prawdopodobieństwa wielkości wyjściowej i interpretacja KS

Otrzymane wyniki sugerują, że w przypadku włamywacza profesjonalisty — 
zgodnie z zasadą skutecznej interwencji — system bezpieczeństwa należy uznać 

cd. tabeli 2
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za nieskuteczny, natomiast w przypadku włamywacza amatora można traktować 
jako skuteczny. Jednak wartość współczynnika skuteczności KS — wyznaczona 
z zależności (8), rysunek 1 — wskazuje, że prawdopodobieństwo neutralizacji 
włamania dokonywanego przez amatora wynosi jedynie około 70%. Oznacza to, że 
trzy spośród dziesięciu prób włamania amatora mogą zakończyć się sukcesem.

3.2.  Wyniki i wnioski z analizy skuteczności

analizując wpływ poszczególnych zabezpieczeń na skuteczność systemu bez-
pieczeństwa, wykorzystano kombinację tych zabezpieczeń, badając tym samym 
wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.

rozpatrzono po 9 konfiguracji systemu bezpieczeństwa bazującego na podsta-
wowym SSWiN dla każdego rodzaju włamywacza. Następnie powtórzono obliczenia, 
uwzględniając rozbudowany o czujki wibracyjne SSWiN.

Wyniki analizy skuteczności systemu bezpieczeństwa zestawiono w tabeli 3.
Oceniając poszczególne rozwiązania, przyjęto, że system bezpieczeństwa można 

uznać za skuteczny, jeśli wartość współczynnika skuteczności przekracza 90%.

tabela 3
Ocena skuteczności wybranych konfiguracji systemu bezpieczeństwa

Współczynnik skuteczności KS [%] dla SSWiN

zaBezPieczeNie podstawowego rozbudowanego

OkNO SzaFa aMatOr PrOFi aMatOr PrOFi

okucia Wk1
szyby P1

klasy ii 13,39 1,84 21,83 4,12

klasy iii 71,02 28,98 81,30 41,20

klasy iV 99,76 71,02 99,88 81,30

okucia Wk2
szyby P4

klasy ii 15,51 2,94 93,48 57,88

klasy iii 69,41 30,59 99,90 93,48

klasy iV 99,76 69,41 100* 99,49

okucia Wk3
szyby P6

klasy ii 20,48 2,94 99,99 99,32

klasy iii 65,99 30,59 100* 99,99

klasy iV 99,28 69,41 100* 100*

* Przyjęto 100, gdy KS ≥ 99,995.

Porównanie otrzymanych wyników prowadzi do następujących wniosków:
w systemie bezpieczeństwa bazującym na podstawowym SSWiN żadna konfi-•	
guracja środków ochronnych nie zapewni wymaganej skuteczności, oraz:
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— typ zastosowanego okna nie ma wpływu na skuteczność (nawet wyko-
rzystanie okna o podwyższonej odporności na włamanie nie powoduje 
wzrostu skuteczności, ponieważ włamywacz zostaje wykryty przez 
czujki podczerwieni, gdy znajdzie się już w budynku, a do osiągnięcia 
celu zostaje mu jedynie sforsowanie szafy pancernej);

— typ zastosowanej szafy pancernej ma istotny wpływ na skuteczność 
(im wyższa klasa odporności, tym większa skuteczność — jednak 
nawet wykorzystanie szafy iV klasy odporności pozwalające na uzy-
skanie wartości współczynnika skuteczności przekraczającej 99% dla 
włamywacza amatora w przypadku profesjonalisty daje maksymalnie 
tylko 71% — co jest wartością niezadowalającą);

w systemie bezpieczeństwa wykorzystującym rozbudowany SSWiN więk-•	
szość konfiguracji środków ochronnych zapewnia wymaganą skuteczność, 
a właściwą można wybrać, kierując się aspektem ekonomicznym, optymalna 
wydaje się ta składająca się z okna antywłamaniowego o okuciach klasy Wk2 
z szybami klasy P4 oraz szafy pancernej iii klasy odporności na włamanie.

4. Podsumowanie

Przedstawiona w pracy metoda analizy skuteczności systemu bezpieczeństwa 
obiektu, opierająca się na wyznaczaniu współczynnika skuteczności — wyrażającego 
prawdopodobieństwo neutralizacji zagrożeń w chronionym obiekcie — może być 
przydatnym narzędziem przy właściwym doborze środków ochrony technicznej 
i fizycznej oraz ich umiejętnym zintegrowaniu, mającym na celu zapewnienie 
określonego stanu bezpieczeństwa obiektu.

Dysponowanie ilościową miarą oceny skuteczności systemu bezpieczeństwa 
obiektu oznacza możliwość rzetelnego zbadania wpływu zmiany klasy wybranych 
środków ochronnych na skuteczność systemu bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie 
porównania różnych systemów bezpieczeństwa dla tego samego obiektu.

zaproponowany sposób analizy można rozbudowywać i stosować dla dowolnego 
obiektu i rodzaju zagrożenia, prowadząc ją wielowymiarowo i uwzględniając także 
aspekt ekonomiczny proponowanych rozwiązań — daje to ogromne możliwości 
dalszego rozwoju podjętego tematu.

Artykuł wpłynął do redakcji 3.11.2009 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w listopadzie 
2009 r.
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Method of analysis of object’s security system effectiveness
Abstract. The method of analysis that allows for quantitative evaluation of security system effectiveness 
was shown. This evaluation is based on the effectiveness coefficient which represents the probability 
of criminal risk neutralization for an object.
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