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Streszczenie. Systemy alarmowe nie s u  do powstrzymywania intruza przed wej ciem do obiektu. Ich 
g ównym zadaniem jest wykrycie zagro enia oraz powiadomienie u ytkownika o zaj ciu tego zagro enia. 
Podstawowym parametrem charakteryzuj cym skuteczno  systemu alarmowego jest czas reakcji systemu 
na zaistnia e zagro enie. Szybkie i skuteczne wykrycie próby w amania lub napadu stanowi istot  dzia ania 
systemów alarmowych.

Prawid owe dzia anie systemu nadzoru wi e si  z szybkim przekazaniem informacji do u ytkownika o sta-
nie chronionego obiektu. Za komunikacj  mi dzy systemem alarmowym a u ytkownikiem odpowiadaj
modu y komunikacyjne. W artykule zosta y przedstawione mo liwo ci zast pienia przez techniczne rodki 
przekazu informacji (internet, sie  GSM) czynnika ludzkiego w procesie przekazywania informacji miedzy 
komórkami systemu nadzoru.

S owa kluczowe: systemy nadzoru, internet, GSM, systemy komunikacji.

WST P

Prawid owe dzia anie systemu nadzoru opiera si  na szybkim procesie neutralizacji wyst -
puj cych zagro e . Aby ten proces przebiega  szybko i skutecznie istnieje konieczno  budowy 
sprawnych i niezawodnych systemów komunikacyjnych przekazuj cych informacj  o stanie obiektu 
mi dzy poszczególnymi komórkami systemu. Zastosowanie danego rodka transmisji sygna u do 
systemu nadzoru spe niaj cego wymagania dla odpowiedniej klasy sytemu zabezpieczenia musi 
spe nia  wymagania okre lone w PN-EN 50136-1-1. Systemy takie umo liwiaj  eliminacj  nie-
przewidywalnego w dzia aniu i cz sto zawodnego w procesie przekazywania informacji czynnika 
ludzkiego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku okre lania czasu reakcji systemu nadzoru 
na wykryte zagro enia. Im krótszy jest czas pomi dzy chwil  wykrycia zagro enia a reakcj
u ytkownika systemu na dane zagro enie tym wi ksza szansa na ograniczenie szkód wywo anych 
tym zagro eniem. Aby spe ni  wy ej wymienione kryterium konieczne jest wykorzystanie takich 
technologii, które s  autonomiczne i ogólnie dost pne, maj  wystarczaj c  przepustowo czy 
oraz gwarantuj  odpowiedni poziom zachowania poufno ci przesy anej informacji. Obecnie takie 
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mo liwo ci daje zastosowanie w systemach nadzoruj cych stan obiektu elementów umo liwiaj -
cych wspó prac  tych systemów z infrastruktur  sieci telefonii mobilnej GSM i sieci internetowej. 
Wykorzystanie tych dwóch mediów informacyjnych daje dodatkowo mo liwo  uproszenia proce-
sów zwi zanych z przekazywaniem informacji na drodze obiekt - u ytkownik oraz ograniczenia 
kosztów u ytkowania systemu.

W artykule zostanie przedstawiony wp yw zastosowania technologii GSM i Internetu na 
przebieg procesu neutralizacji zagro enia. Szczególnej analizie zostan  poddane przypadki, gdzie 
zastosowanie technicznego eliminuje czynnik ludzki z procesu przekazywania informacji. Doko-
nana b dzie analiza wp ywu zastosowanego rozwi zania technicznego na:

– funkcjonowanie systemu,
– zwi kszenie mo liwo ci systemu,
– przebieg poszczególnych etapów procesu neutralizacji zagro enia,
– czas procesu neutralizacji zagro enia.

PRZEP YW INFORMACJI W SYSTEMACH NADZORU

Od systemów zabezpieczaj cych i nadzoruj cych stan chronionego obiektu wymaga si  nie 
tylko skutecznych rozwi za  umo liwiaj cych wykrycie ró nych mo liwych zagro e . Wa ne jest 
równie  szybkie i precyzyjne skierowanie informacji o wykrytym zagro eniu do odpowiednich 
komórek organizacyjnych i grup u ytkowników systemu. Systemy nadzoruj ce stan chronionego 
obiektu wyposa one w elementy odpowiedzialne za kontrol  bezpiecze stwa w obiekcie powinny 
charakteryzowa  si  nast puj cymi cechami:

– reagowa  na mo liwie szerok  gam  mog cych wyst pi  w obiekcie zagro e ,
– przekazywa  u ytkownikowi systemu informacj  o stanie zabezpieczanego obiektu,
– przekazywa  informacj  o zidentyfi kowaniu zagro enia do konkretnej komórki odpow-

iedzialnej w systemie za neutralizacj  konkretnego zagro enia,
– posiada  procedury neutralizacji przewidziane w przypadku wykrycia zagro enia,
– wspó pracowa  z innymi instalacjami istniej cymi w chronionym obiekcie.
Wynika z tego, e system nadzoru powinien posiada  komórki (elementy) systemu odpo-

wiedzialne za:
– detekcj  zagro enia;
– komunikacj  mi dzy komórkami systemu i mi dzy systemem a u ytkownikiem;
– fi zyczn  neutralizacj  zagro e .
Dodatkow  zalet  sterowania ustawieniami poszczególnych parametrów jest zdalne zarz -

dzanie taki uk adami. Jest to funkcja dost pna ju  w uk adach sterowania prac  inteligentnych 
budynków [Hory ski M. 2006, Hory ski M. 2008].

Schemat funkcyjny systemu nadzoru nad stanem chronionego obiektu zosta  przedstawiony 
na rys. 1.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50131-1 system nadzoru realizuj cy funkcje systemu 
alarmowego I&HAS powinien zawiera rodki do wykrywania, wyzwolenia stanu alarmowego, 
sabota u i rozpoznania uszkodze  w systemie. System ten mo e równie  realizowa  inne funkcje 
pod warunkiem, e nie maj  one szkodliwego wp ywu na podstawowe funkcje systemu alarmowego 
I&HAS. Proces przekazywania informacji o wykrytym zagro eniu w systemach I&HAS przebiega 
mi dzy obiektem dozorowanym a centrum odbiorczym alarmu za po rednictwem systemu trans-
misji alarmu. System transmisji sygna u w zale no ci od stopnia zabezpieczenia systemu I&HAS 
powinien spe nia  okre lone kryteria dotycz ce: czasu transmisji, maksymalnej warto ci czasu 
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transmisji, czasu raportowania, dost pno ci i ochrony sygna u. Szczegó owe wytyczne dotycz ce 
kryteriów stawianym systemom transmisji sygna u okre la norma PN-EN 50136-1-1.

System nadzoru nad stanem 

chronionego obiektu

Blok odpowiedzialny za 

detekcj  zagro enia

Blok odpowiedzialny za 

neutralizacj  zagro enia

Blok odpowiedzialny za 

komunikacj  mi dzy

elementami systemu

Komórka systemu

Medium
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Rys. 1. Schemat funkcyjny systemu nadzoru nad stanem chronionego obiektu
Fig. 1. Functional schematic diagram of the control and management system in the security system

WARIANTY SYSTEMÓW NADZORU ZE WZGL DU 
NA ILO  I POWI ZANIA MI DZY KOMÓRKAMI SYSTEMU

Skuteczno  systemu i podj tych przez niego dzia a  jest zatem ci le zwi zana z czasem 
przebiegu sygna u informacyjnego od detektora do s u  odpowiedzialnych za neutralizacj
zagro enia. Im krótszy jest czas pomi dzy chwil  wykrycia zagro enia a reakcj  u ytkownika 
systemu na dane zagro enie tym wi ksza szansa na ograniczenie szkód wywo anych tym zagro-
eniem. Ze wzgl du na liczebno  elementów w blokach odpowiedzialnych za detekcj  i fi zyczn

neutralizacj  zagro enia wyró ni  mo na nast puj ce warianty systemów nadzoru nad stanem 
chronionego obiektu (rys. 2):

– system 1:1 (jeden detektor – jedna komórka odpowiedzialna za neutralizacj ),
– system 1:M (jeden detektor – M komórek odpowiedzialnych za neutralizacj ),
– system N:1 (N detektorów – jedna komórka odpowiedzialna za neutralizacj ),
– system N:M (N detektorów – M komórek odpowiedzialnych za neutralizacj ).

Mimo, e we wszystkich tych modelach rola elementów odpowiedzialnych za przekazywanie 
informacji jest taka sama (powiadomienie konkretnej komórki systemu w przypadku zadzia anie 
danego detektora) to jednak wraz ze wzrostem liczby detektorów i s u b algorytm przesy u sy-
gna u informacyjnego si  komplikuje. Dodatkowo na skomplikowanie procedury komunikacyjnej 
wp ywa ilo  ogniw po rednicz cych w przekazywaniu informacji (rys. 3). Przewa nie podczas 
wzrostu liczby ogniw po rednicz cych w procesie przekazywania informacji ro nie liczba rodzajów 
mediów wykorzystywanych w tym procesie. Realizacja zada  powierzonych poszczególny blokom 
funkcyjnym mo e by  realizowana z wykorzystaniem w nich komórek z czynnikiem ludzkim lub 
technicznym (sprz towym). Przewaga czynnika ludzkiego nad czynnikiem sprz towym wynika 
mi dzy innymi z wp ywu inteligencji i do wiadczenia cz owieka. Natomiast czynnik sprz towy 
przewy sza czynnik ludzki precyzyjno ci  i powtarzalno ci  pomiaru.
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Rys. 2. Warianty systemów nadzoru ze wzgl du na liczebno  elementów odpowiedzialnych za detekcj
zagro enia (D) i neutralizacj  zagro enia (N): a) system 1:1; b) system 1:M; c) system N:1; system N:M

Fig. 2. Variants of the control and supervision alarm system: a) 1:1 system; 
b) 1:M system; c) N:1 system; N:M system
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Rys. 3. Warianty systemów nadzoru ze wzgl du na ilo  ogniw po rednicz cych 
w przekazywaniu informacji o wyst pieniu zagro enia: a) system jednoetapowy; 

b) system dwuetapowy; c) system n-etapowy
Fig. 3. Variants of the control and supervision alarm system: a) one stage system; 

b) two stage system; c) n-stage system
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CZYNNIKI WP YWAJACE NA CZAS I PRZEBIEG PROCEDURY 
NEUTRALIZACJI ZAGRO ENIA W SYSTEMACH NADZORU

W procesie przekazywania i interpretowania strumienia informacji w systemie nadzo-
ruj cym najistotniejszym parametrem, za pomoc  którego mo na dokona  oceny skuteczno ci
dzia ania takiego procesu, jest czas, jaki up ynie od momentu zaistnienia zagro enia do momentu 
jego zneutralizowania. Jest to czas zwi zany z realizacj  trzech nast puj cych procesów (rys. 4):

– procesu wykrycia zagro enia przez system nadzoruj cy;
– procesu przekazywania informacji u ytkownikowi systemu o wykryciu zagro enia;
– procesu dzia ania odpowiednich komórek odpowiedzialnych za neutralizacj  zagro enia.
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Rys. 4. Proces procedury neutralizacji zagro enia; t 
r
 – czas zwi zany z wykryciem zagro enia, 

t
i
 – czas zwi zany z przekazywaniem informacji o zagro eniu, 

t
n
 – czas zwi zany z fi zyczn  neutralizacj  zagro enia

Fig. 4. Running of the procedure of hazard neutralization; t
r
 – time of hazard detection process, 

t
i
 – time of analysis and information relay in the system, t

n
 – time of physical hazard neutralization

Proces wykrycia zagro enia jest procesem zwi zanym z mo liwo ciami zastosowanych 
w systemie nadzoruj cym elementów detekcyjnych. Podczas projektowania systemu d y si  do 
realizacji nast puj cych zasadniczych celów:

– wykrywania jak najwi kszej liczby zagro e ,
– minimalizowania czasu reakcji systemu na wyst pienie zagro enia.
Najistotniejszy z punktu widzenia sprawno ci przebiegu procesu neutralizacji zidentyfi kowa-

nego zagro enia jest proces polegaj cy na jak najszybszym przekazywaniu informacji o wyst pieniu 
zagro enia do odpowiednich s u b odpowiedzialnych za likwidacj  konkretnego rodzaju zagro enia. 
Na czas trwania tego procesu ma wp yw wiele czynników, do najwa niejszych zaliczy  nale y:

– zwi zane z zastosowanym algorytmem powiadamiania:
skomplikowanie algorytmu powiadamiania,
stopie  zindywidualizowania procedur dla poszczególnych zagro e ,
wykorzystanie wielow tkowych i alternatywnych dróg przesy u informacji,
wykorzystanie scentralizowanego lub rozproszonego systemu podejmowania decyzji,
ilo  kroków (etapów) zwi zanych z realizacj  procesu przekazywania informacji,
dostosowanie algorytmu dzia ania do wyst puj cej w otoczeniu obiekty sytuacji,
konieczno  autoryzacji i wzajemnego uwierzytelniania podj tych dzia a .
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– zwi zane ze sposobem przekazywania informacji:
rodzaj medium przesy u informacji,
zakres przekazywania informacji,
przepustowo  kana u przesy u informacji,

– zwi zane z wp ywem czynnika ludzkiego:
do wiadczenie u ytkowników systemu,
aktualny stan psychofi zyczny osoby zwi zanej z procesem przekazywania informacji,
poziom zaanga owania i ch ci  do wspó pracy czynnika ludzkiego wyst puj cego 
w procesie przekazywania informacji,
poziom wzajemnego zaufania osób wyst puj cych w procesie przekazywania i uwie-
rzytelniania informacji.

Natomiast czas zwi zany z fi zyczn  realizacj  procesu neutralizacji zagro enia to czas 
reakcji odpowiednich komórek odpowiedzialnych za wykonanie powierzonego zadania (s u by
ochrony, policja, stra  po arna, s siedzi) od momentu otrzymania informacji o zagro eniu do 
momentu neutralizacji zagro enia.

RODKI TECHNICZNE ZAST PUJ CE CZYNNIK LUDZI 
W PROCESIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI W SYSTEMACH NADZORU

Ka de zastosowanie nowej technologii przewa nie ma na celu popraw  funkcjonowania 
danego systemu lub uzyskanie nowych mo liwo ci niedost pnych dla starej infrastruktury. W tej 
cz ci artyku u zostan  przedstawione nowe mo liwo ci, jakie daje zastosowanie w systemach 
nadzoru nad stanem kontrolowanego obiektu elementów wykorzystuj cych infrastruktur  sieci 
GSM i internetu. Charakterystyka zostanie przeprowadzona pod k tem przedstawienia nowych 
mo liwo ci oraz ich wp ywu na dzia anie ca ego systemu i na czas przebiegu poszczególnych, 
wyst puj cych w systemach nadzoruj cych stan chronionego obiektu, procesów.

Sie  GSM jest zespo em wspó pracuj cych ze sob  elementów, której podstawowym zada-
niem jest dostarczenie us ug telekomunikacyjnych dla ruchomych abonentów sieci. W tym celu 
elementy sieciowe komunikuj  si  ze sob  za pomoc ci le zdefi niowanych interfejsów, z których 
najbardziej charakterystycznym jest interfejs radiowy, realizowany w oparciu o pasmo cz stotli-
wo ci GSM [Simon A. 2002].

System nadzoru wykorzystuj cy do dzia ania elementy sieci GSM zosta  przedstawiony 
na rys. 5.
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Rys. 5. System nadzoru wykorzystuj cy infrastruktur  GSM
Fig. 5. The control and supervision alarm system with GSM infrastructure elements
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Sie  internetowa (Internet) to mi dzynarodowa, po czona logicznie w jednolit  sie  adreso-
w  opart  na protokole IP, sie  komputerowa s u ca do przesy ania informacji. Sie  ta dostarcza 
lub wykorzystuje us ugi wy szego poziomu, które oparte s  na funkcjonowaniu telekomunikacji 
i zwi zanej z ni  infrastrukturze.

System nadzoru wykorzystuj cy do dzia ania elementy sieci GSM zosta  przedstawiony 
na rys. 6.
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Rys. 6. Topologia systemu nadzoru wykorzystuj cego sie  Internet, D – detektory
Fig. 6. Topology of the control and supervision alarm system with the internet elements; D - detectors

SKUTKI ELIMINACJI CZYNNIKA LUDZIEGO Z PROCESU 
PRZEKAZYWANIA INFORMACJI W SYSTEMACH NADZORU

W przypadku procesu przekazywania informacji o wykryciu zagro enia do s u b od-
powiedzialnych za jego neutralizacj  zastosowanie uk adów wspó pracuj cych z sieci  GMS 
i internetem w miejsce systemów wykorzystuj cych czynnik ludzki w procesie przekazywania 
informacji daje najwi ksze mo liwo ci zarówno pod wzgl dem nowych niedost pnych wcze niej 
funkcji jak i ograniczenia czasu tego procesu. Zastosowanie technologii GSM i internetu daje 
w porównaniu z systemami wykorzystuj cy czynnik ludzi w procesie przekazywania informacji 
nast puj ce mo liwo ci:

1) Wyeliminowanie zb dnych etapów w procesie przekazywania informacji o wyst pieniu 
zdarzenia. Informacja dochodzi do u ytkownika praktycznie bezzw ocznie i niezale nie od miejsca 
jego przebywania, bez konieczno ci wyst powania etapów po rednich. Skracany jest w sposób 
istotny czas reakcji u ytkownika (osoby zarz dzaj cej przep ywem informacji), która to osoba 
mo e bezzw oczne przyst pi  do procesu neutralizacji zagro enia.

W systemach z wykorzystaniem czynnika ludzkiego, jako medium przesy u informacji 
o stanie chronionego obiektu, cz sto dochodzi do sytuacji, w której o skuteczno ci dzia a
zmierzaj cych do neutralizacji zagro enia decyduj  osoby postronne. Przewa nie o w czeniu si
alarmu informowane jest za pomoc  sygnalizatorów optyczno-akustycznych otoczenie obiektu 
a nie sam u ytkownik. 

Zastosowanie technologii GSM charakteryzuje si  dodatkowo tym, e u ytkownik jest 
informowany fi zycznie o zaj ciu zdarzenia. W przypadku internetu wyst puje w systemie (na 
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serwerze, komputerze) tylko zapis polegaj cy na zarejestrowaniu zmiany stanów. Oczywi cie 
mo na wygenerowa  programowo pewne dzia anie polegaj ce na poinformowaniu u ytkownika.

2) Wyeliminowania z procesu decyzyjnego czynnika ludzkiego. Dzi ki temu czas reakcji 
na dane zdarzenie jest powtarzalny. Nie wyst puje praktycznie niewyznaczalny, zmienny losowo 
czynnik w postaci czasu dzia ania cz owieka. Po zarejestrowaniu zdarzenia przez system nast puje 
(wed ug przewidzianego algorytmu dzia ania) automatycznie przekazanie informacji bezpo rednio 
do odpowiednich komórek odpowiedzialnych za neutralizacj  zagro enia.

3) Zastosowania modu ów GSM w urz dzeniach przeno nych i pojazdach. Dzi ki takiemu 
rozwi zaniu istnieje mo liwo  bezpo redniego zabezpieczania nieruchomo ci, gdzie odpowiednio 
wyposa ony system zabezpieczaj cy generuje sygna  alarmowy i przesy a go bezprzewodowo za 
po rednictwem ogólnodost pnej sieci telefonicznej.

Przyk adem praktycznego zastosowania takiego rozwi zania jest u ycie modu ów GSM 
w systemach zabezpieczaj cych i nadzoruj cych stan pojazdów [Buczaj M., Daniluk M. 2010]. 
W przypadku zaj cia zdarzenia u ytkownik pojazdu jest niezw ocznie o tym powiadamiany za 
pomoc  wiadomo ci tekstowej (SMS) i nie musi liczy  na yczliwo  osób postronnych.

4) Przesy anie informacji o stanie obiektu do sieci internet daje mo liwo  równoleg ego
dost pu do aktualnych danych. Dzi ki temu przebieg procesu przekazywania informacji mo e
przebiega  wielow tkowo i niezale nie [Buczaj M., Sumorek A. 2010]. Dodatkowo istnieje mo li-
wo  tworzenia procedur polegaj cych na potwierdzaniu otrzymanych informacji oraz o aktualnie 
podejmowanych decyzjach i dzia aniach przez poszczególne o rodki (w z y) decyzyjne wiedz
o wzajemnych poczynaniach ka dego z nich.

5) Nowoczesne systemy realizuj ce, zarz dzaj ce i nadzoruj ce przep yw informacji mog
w sposób dowolny kszta towa  dost pno  danych informacji w poszczególnych w z ach systemu 
nadzoruj cego. Nadawanie u ytkownikom priorytetów dotycz cych dost pno ci do danych daje 
mo liwo  sprawnego prowadzenia procesu nadzorowania.

6) Wp ywu na przebieg procesu przekazywania informacji poprzez wp yw na przep yw 
informacji w ogólnodost pnej sieci. Negatywny aspekt wyeliminowania czynnika ludzkiego. 
Mo liwo  podejmowania ataków z sieci w celu sabota u dzia ania systemu nadzoruj cego lub 
zmylenia jego zadzia ania.

7) Niepodj cie procesu przekazywania informacji do komórek odpowiedzialnych do neutrali-
zacji zagro enia poprzez brak dost pu u ytkownika do sieci GSM lub internetu. Negatywny aspekt 
wyeliminowania czynnika ludzkiego. Nast puje przerwanie procesu powiadamiania o zdarzeniu 
z powodu braku czno ci mi dzy dwoma w z ami procesu.

PODSUMOWANIE

Zastosowania elementów infrastruktury sieci GSM i internetu we wspó czesnych systemach 
nadzoru nad stanem chronionego obiektu umo liwia znaczne poszerzenie funkcjonalno ci takie-
go systemu. System zabezpieczenia i kontroli takiego obiektu jest w stanie przes a  precyzyjn
informacj  do u ytkownika o aktualnym stanie chronionego obiektu, niezale nie od aktualnego 
miejsca przebywania u ytkownika. Warunkiem niezb dnym do nawi zania takiego po czenia 
jest znajdowanie si  chronionego obiektu i u ytkownika w zasi gu sieci telefonii komórkowej lub 
posiadania sprawnego po czenia internetowego.

Zastosowania elementów infrastruktury GSM i internetowej daje mo liwo  ograniczenia 
ogniw po rednicz cych w procesie przekazywania informacji o zagro eniu oraz wyeliminowanie 
zb dnych ogniw ludzkich w tym procesie. W przypadku zaj cia zdarzenia u ytkownik chronionego 
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obiektu jest niezw ocznie o tym powiadamiany (np. za pomoc  wiadomo ci tekstowej SMS) i nie 
musi ju  liczy  na yczliwo  osób postronnych.

Negatywny wp ywu na przebieg procesu przekazywania informacji mo e mie  fakt, e
komunikacja mi dzy systemem a u ytkownikiem odbywa si  za po rednictwem ogólnodost pnych 
mediów transmisji sygna u oraz konieczno ci  przebywania poszczególnych komórek systemu 
nadzoru w obszarze dost pu do danego medium.

W przypadku popularnych zastosowa  nale y liczy  si  z mo liwo ci  ewentualnych ataków 
poprzez powodowania stanów zak ócania pracy systemu i wp ywanie na proces przep ywu infor-
macji mi dzy u ytkownikiem a systemem (np. blokowanie po cze ), podejmowania ataków z sieci 
w celu sabota u dzia ania systemu nadzoruj cego lub zmylenia jego zadzia ania oraz przerwanie 
procesu powiadamiania o zdarzeniu z powodu braku czno ci mi dzy dwoma w z ami procesu.
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THE ELIMINATION OF THE HUMAN DECISION FACTOR 
BY THE TECHNICAL MEDIUM OF THE TRANSMISSION OF INFORMATION 

SIGNAL IN CONTROL AND SUPERVISION ALARM SYSTEMS

Summary. The control and supervision alarm systems are not used to keep the intruder from entering into the 
object. Their essential task is to detect the hazard and to inform the user about the occurrence of this danger. 
The time of system’s response to the occurred hazard is the basic parameter characterizing the effectiveness 
of alarm system. Fast and effective detection of attempted burglary or attack is the essence of control and 
supervision alarm system’s operation.

The correct functioning of the control and supervision alarm system is connected with a quick trans-
mitting the information about the state of the protected object to the user. The communications module is 
answerable for communication between the alarm system and the user. This article presents the analysis of 
a possibility of replacing the human decision factor by the technical medium of the transmission of informa-
tion signal in information relay process in the control and supervision alarm systems.

Key words: control and supervision systems, internet, GSM, communication systems.


