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SELEKCJA PODSTAWOWYCH ATRYBUTÓW  

INFORMACYJNYCH WYMIARÓW  
RYZYKA USŁUG INFORMATYCZNYCH 

       
Streszczenie: Artykuł prezentuje wynik eksperymentu badawczego polegającego na 
wyłonieniu podstawowych atrybutów informacyjnych wymiarów ryzyka usług informa-
tycznych. Analizę przeprowadzono w czterech wymiarach ryzyka stanowiących gwaran-
cję usługi: dostępności, ciągłości, pojemności i bezpieczeństwa. W obliczeniach wyko-
rzystano nieparametryczną, stochastyczną, addytywną metodę drzew regresyjnych 
MART wspartą współczynnikiem przyrostu informacji. 
 
Słowa kluczowe: usługi informatyczne, ryzyko w usługach informatycznych, metodyka 
ITIL®, metoda MART. 
 
 
Wprowadzenie 

Wyniki badań ankietowych przeprowadzone wśród menedżerów ryzyka in-
formatycznych firm usługowych wskazały na możliwość analizy czynników 
ryzyka usług IT (Information Technology) w czterech podstawowych wymiarach: 
dostępności, ciągłości, pojemności i bezpieczeństwa [Wachstiel, 2013]. Wymiary te 
stanowią gwarancję usługi, czyli zapewnienie jej funkcjonowania na odpowiednim 
poziomie. Gwarancja wraz z użytecznością – rozumianą, jako dodatkowa korzyść 
dostarczona klientowi w celu realizacji jego potrzeb biznesowych – determinują two-
rzenie końcowej wartości usługi [Office of Government Commerce, 2007, s. 16-18]. 

Podstawowym problemem, z którym muszą się zmierzyć firmy usługowe, 
jest wyznaczenie odpowiedniej ceny za wymagane przez klienta poziomy gwa-
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rancji. Cena ta musi pokryć koszty i ryzyka związane z dostarczaniem usługi, 
będąc jednocześnie konkurencyjną w stosunku do istniejącego otoczenia.  

Wyznaczenie omawianej ceny nie jest łatwym problemem decyzyjnym. 
Usługodawca musi wziąć pod uwagę szereg czynników ryzyka, na które narażo-
ne są jego zasoby. Zadaniem badawczym postawionym w artykule jest znalezie-
nie podstawowych atrybutów informacyjnych umożliwiających decydentowi 
ocenę ryzyka w wymienionych wymiarach. Wiedza ta może znacząco ułatwić 
określenie rzeczywistej ceny usługi poprzez pryzmat wykorzystywanych przez 
nią kluczowych zasobów. 

W badaniach wykorzystano stochastyczną, addytywną metodę drzew regresyj-
nych MART zaproponowaną przez Friedmana [Friedman, 1999a; 1999b]. Zastoso-
wanie nieparametrycznej metody regresji było podyktowane przede wszystkim du-
żym zróżnicowaniem danych ze względu na ich rodzaj i typ oraz trudność 
wyznaczenia jednoznacznych rozkładów zmiennych biorących udział w badaniu. 
 
 
1. Wymiary ryzyka usług informatycznych  

– ogólna charakterystyka 

Identyfikacja czynników ryzyka zaliczana jest do najważniejszych etapów 
procesu zarządzania ryzykiem [Jajuga (red.), 2007, s. 13-15]. Mnogość i różno-
rodność składowych ryzyka skłania do podjęcia próby znalezienia syntetycznych 
grup ryzyka, które w jak najlepszy sposób opisywałyby badaną rzeczywistość. 
Pojęcie grupy ryzyka możemy traktować jako konstrukt teoretyczny, który opi-
sywany jest przez następujące wymiary: dostępność, ciągłość, pojemność i bez-
pieczeństwo. 

 
1.1.  Dostępność  

Dostępność usługi jest jednym z podstawowych wymiarów ryzyka usług in-
formatycznych. Usługa tworzy wartość dla klienta tylko wtedy, gdy jest dostępna na 
zakontraktowanym w umowie poziomie. Wszelkie problemy związane z utrzyma-
niem odpowiedniej gwarancji dostępności usługi są najbardziej odczuwalne dla 
użytkownika końcowego (docelowego odbiorcy usługi), gdyż uwidaczniają się 
bezpośrednio w fazie operacyjnej jej cyklu życia1. 

Z perspektywy usługodawcy zapewnienie odpowiedniego poziomu dostęp-
ności polega przede wszystkim na utrzymaniu właściwych stanów komponen-

                                                            
1  Szerzej o cyklach życia usługi można przeczytać np. w [Wachstiel, 2014]. 
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tów usługi, które odzwierciedlają jej potencjał zasobowy. Komponenty usługi to 
elementy składowe usługi zarządzane przez dostawcę. Przykładami komponen-
tów są: system komputerowy, dokumentacja, aplikacja informatyczna itp. 

Proces zarządzania dostępnością powinien uwzględniać następujące aspekty: 
• dostępność (availability) – zdolność usługi (komponentu usługi) do pełnienia 

określonej funkcji; 
• niezawodność (reliability) – wartość mierząca maksymalny czas nieprzerwa-

nego funkcjonowania usługi (komponentu usługi) na założonym poziomie; 
• naprawialność (maintainability) – czas potrzebny na przywrócenie usługi 

(komponentu usługi) do normalnego działania2. 
Z punktu widzenia klienta najważniejszym aspektem, ujmowanym w tzw. 

umowie SLA (Service Level Agreements), jest gwarantowany poziom dostępno-
ści usługi wyrażony ogólnym stosunkiem niedostępności usługi do założonego 
czasu, w którym usługa ma być dostępna dla użytkowników. Stosunek ten jest 
najczęściej wyrażany procentowo: 

   · 100 % ,  (1) 

gdzie  (Available Service Time) oznacza zakładany czas dostępności, a  
(Unavailable Service Time) jest sumą okresów czasu, w których usługa nie speł-
nia warunków żądanej przez klienta dostępności. 
 
1.2.  Ciągłość 

Ciągłość jest pojęciem ściśle powiązanym z dostępnością i oznacza zdolność 
przywrócenia usługi do poziomu gwarantującego jej podstawowe funkcjonalności 
w razie wystąpienia poważnej awarii3. Rozpatrywana jest zwykle w dwóch aspek-
tach. Pierwszy z nich dotyczy zabezpieczenia przez dostawcę zasobów usługi 
podtrzymujących krytyczne funkcje biznesowe klienta. Drugi – wprost mierzalny 
aspekt – to zakładany czas przywrócenia normalnego funkcjonowania usługi po 
wystąpieniu awarii [Office of Government Commerce, 2007, s. 360]. 

Dostępność i ciągłość łączą się ze sobą w procesie zarządzenia incydenta-
mi, którego głównym celem jest przywrócenie normalnego funkcjonowania 

                                                            
2  W tym miejscu oraz w dalszej części artykułu przez pojęcie „normalne działanie (funkcjonowa-

nie)” należy rozumieć działanie (funkcjonowanie) usługi na założonym przez klienta bizneso-
wego poziomie. 

3  Rodzaj awarii powodującej paraliż głównych funkcjonalności usługi, np. utratę dostępu do 
danych wywołaną atakiem złośliwego oprogramowania. Awarię można zaliczyć do kategorii 
incydentu wysokiego priorytetu, który powoduje niedostępność całej usługi lub jej kluczowych 
komponentów. 
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usługi, tak szybko, jak to będzie możliwe i z minimalnym wpływem na biznes. 
Proces ten musi podlegać ciągłemu monitorowaniu i analizowaniu, gdyż na jego 
podstawie wyznaczane są główne czynniki ryzyka wpływające na niedostępność 
usługi i jej komponentów. W tym celu wprowadza się szereg miar pośrednich 
ułatwiających sporządzanie cyklicznych raportów dotyczących dostępności, 
niezawodności i naprawialności usługi. Miary te stosowane są również przy 
uzgadnianiu kontraktu z klientem, czego konsekwencją jest ich wykorzystanie 
w umowach SLA i OLA (Operational Level Agreement4). 

Na rys. 1 przedstawiono rozszerzony schemat cyklu życia incydentów, w któ-
rym zobrazowano trzy rodzaje miar pośrednich: 
• MTBF (Mean Time Between Failures) – średni czas niedostępności usługi 

wywołanej na skutek awarii; 
• MTRS (Mean Time To Restore Service) – średni czas przywrócenia usługi do 

normalnego działania; 
• MTBSI (Mean Time Between Service Incidents) – średni czas pomiędzy wy-

stąpieniami incydentów. 
 

 
Rys. 1. Cykl życia incydentu 
 

                                                            
4  OLA (Operation Level Agreement) – umowa pomiędzy dostawcą usług informatycznych a inną 

częścią tej samej organizacji. Wspiera dostawcę usług informatycznych w świadczeniu usług 
klientom i definiuje dobra i usługi, które mają być dostarczone oraz obowiązki obu stron [www 1]. 
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1.3. Pojemność  

Pojemność usługi jest atrybutem gwarancji zapewniającym utrzymanie i eks-
ploatację jej zasobów na wymaganym poziomie. Granice efektywnego zarządzania 
pojemnością wyznaczają koszty świadczenia usługi oraz aktywność biznesowa. 
Dostawca musi zmierzyć się ze swoistą dychotomią celów dążąc do minimaliza-
cji własnych kosztów i maksymalizacji satysfakcji odbiorców usługi z jej użyt-
kowania. 

Proces zarządzania pojemnością jest złożony, dlatego jest wspierany przez 
trzy podprocesy:  
• zarządzanie potencjałem wykonawczym biznesu lub inaczej zarządzanie zdolno-

ścią wykonawczą biznesu (BCM – Business Capacity Management) – obejmuje 
wszelkie czynności związane z rozpoznaniem obecnych i przyszłych wymagań 
biznesu, co do działania usługi w określonych jednostkach czasu; 

• zarządzanie potencjałem wykonawczym usług (SCM – Service Capacity 
Management) – zbieranie informacji o potencjale zasobowym usługi, wyko-
rzystaniu zasobów w czasie oraz rozpoznaniu przyszłych i obecnych wzor-
ców ich użycia; 

• zarządzanie potencjałem wykonawczym komponentów lub inaczej zarządze-
nie pojemnością komponentów (CCM – Component Capacity Management) – 
zbieranie informacji o potencjale zasobowym komponentów usługi, wyko-
rzystaniu elementów konfiguracji w określonej jednostce czasu oraz rozpo-
znanie wzorców ich użycia [www 2]. 

Złożoność procesów zarządzania pojemnością wynika również z faktu, że 
przenikają one wszystkie fazy cyklu życia usługi. Począwszy od definicji zasobów 
i zdolności portfela usługodawcy (strategia usługi), poprzez stworzenie pakietu pro-
jektu usługi (SDP – Service Design Package) opisującego ich dokładne wykorzy-
stanie (projektowanie usługi), następnie ich testowanie i wdrożenie (przekazanie 
usługi), kończąc na fazie operacyjnej (eksploatacja usługi), w której realizowana jest 
wartość usługi jako spełnienie kryteriów gwarancji i użyteczności. 

Pojemność musi być ściśle zintegrowana z dostępnością i ciągłością. Jej 
brak skutkuje problemami z wydajnością usługi, która nie spełnia oczekiwanych 
przez biznes wymagań. Usługa Internetu dostarczana przez operatora nieprze-
rwanie przez 24 godziny na dobę bez gwarancji odpowiedniej szybkości, stanie 
się prędzej źródłem frustracji, aniżeli zadowolenia jej końcowych odbiorców. 
Podobny skutek w odczuciach użytkowników wywoła szybko działający Inter-
net ulegający ciągłym awariom implikującym przerwy w dostępie. 
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1.4.  Bezpieczeństwo 

Ostatnim kryterium gwarancji jest bezpieczeństwo usługi. Pełni ono rolę 
wspierającą dla pozostałych elementów gwarancji. Bezpieczeństwo usługi polega na 
odpowiednim zabezpieczeniu jej zasobów, zarówno w postaci aktywów material-
nych i niematerialnych (aplikacje, informacja, ludzie itp.), jak również potencjału 
zasobowego w postaci wiedzy i umiejętności. 

Wymiar bezpieczeństwa dotyczy głównie zabezpieczenia informacji przetwa-
rzanej w ramach usługi, tak aby była ona dostępna tylko dla uprawnionych użyt-
kowników oraz chroniona przed niekontrolowanym wydostaniem i niepowołanym 
użyciem. Bezpieczeństwo informacji realizowane jest w następujących aspektach: 
• dostępność (availability) – informacja jest dostępna i gotowa do wykorzystania 

w wymaganym przez klienta czasie, a jej przetwarzanie chronione jest przed ata-
kami i wyłudzeniami; gwarancja dostępności informacji określa ponadto mak-
symalny czas potrzebny usługodawcy do jej odzyskania w wypadku utraty; 

• poufność (confidentiality) – informacja może być przetwarzana tylko przez 
uprawnione grupy użytkowników; 

• spójność (integrity) – udostępniana informacja jest zawsze kompletna, wia-
rygodna oraz chroniona przed nieuprawnionymi modyfikacjami; 

• autentyczność i niezaprzeczalność (authenticty and non-repudiation) – wy-
miana informacji realizowana pomiędzy różnymi podmiotami usługi jest za-
ufana i odporna na przekłamania [www 3]. 

Proces zarządzania bezpieczeństwem informacji powinien wspomagać re-
alizację wszystkich wymienionych wyżej aspektów. W szczególności do jego 
podstawowych celów należy zaliczyć: 
• stworzenie, wdrożenie i zarządzanie polityką bezpieczeństwa informacji usługi; 
• komunikacja polityki wśród wszystkich odbiorców i dostawców usługi; 
• klasyfikacja i ocena istotności zasobów usługi uczestniczących w przetwa-

rzaniu informacji; 
• implementacja zbioru parametrów kontrolnych służących ocenie stanu reali-

zacji odpowiednich poziomów gwarancji bezpieczeństwa usługi; 
• monitorowanie, analizowanie i raportowanie wszystkich incydentów związa-

nych z naruszeniem zasad polityki bezpieczeństwa informacji; 
• przeprowadzanie cyklicznych audytów, szkoleń oraz testów bezpieczeństwa 

informacji. 
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2. Czynniki ryzyka usług informatycznych 

Usługi informatyczne obejmują swoim zakresem szeroki wachlarz różnych 
typów usług. Począwszy od usług związanych ze sprzętem komputerowym (np. 
naprawy, instalacje, odzyskiwanie danych) i oprogramowaniem (np. projektowanie, 
wytwarzanie, utrzymanie); poprzez analizę, projektowanie i tworzenie systemów 
informatycznych; skończywszy na usługach konsultacyjnych, wdrożeniowych 
i szkoleniowych. Jedną z grup usług IT stanowią usługi programowe, których zada-
nia skupiają się wokół wytworzenia, dostarczenia, wdrożenia i utrzymania produktu 
programowego (aplikacji informatycznej)5, które zostały obrane przedmiotem 
prowadzonych badań. 

Usługi software’owe6 stają się coraz popularniejszym na rynku rodzajem 
usług IT, co widać po nieustającym zapotrzebowaniu na projektantów, dewelo-
perów i liderów zespołów programistycznych7. Dużym zainteresowaniem cieszą 
się aplikacje zintegrowane (ERP – Enterprise Resource Planning), dzięki któ-
rym firmy mogą wspierać najważniejsze procesy biznesowe (zarządzanie ka-
drami, zarządzanie finansami, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie logistyczne 
itp.) jednym narzędziem informatycznym. 

Eksperyment badawczy przeprowadzony został na podstawie danych o usłu-
gach programowych zbieranych w ramach akademickiego projektu „Understanding 
Open Source Software Development” kierowanego przez pracowników naukowych 
Uniwersytetu Notre Dame oraz Uniwersytetu stanowego Karoliny Północnej8. Naj-
szerszą grupę stanowiły aplikacje biznesowe zaliczane do oprogramowania typu 
ERP, a także inne klasy oprogramowania: Business Office, Office Suites – aplikacje 
biurowe, Business Performance Management (BPM) – aplikacje wspomagające 
zarządzanie wydajnością firmy, Business Intelligence (BI), Business Service Man-
agement (BSM) – aplikacje wspomagające zarządzanie usługami, Business Process 
Management (BPM) – oprogramowanie do zarządzania procesami, Business Conti-
nuity Management (BCM) – oprogramowanie do zarządzania ciągłością, Business 
Modelling – aplikacje ułatwiające modelowanie procesów przedsiębiorstwa. 

W celu zebrania danych opisujących wymiar dostępności i ciągłości usług 
IT przeanalizowano 1939 incydentów (tzw. artefaktów, ang. artifacts) zgłoszo-
nych przez użytkowników oraz deweloperów od momentu startu produkcyjnego 
usługi. Za zmienną zależną obrano średni czas trwania incydentu mierzony od 
                                                            
5  Definicja zaczerpnięta z normy ISO/EIC 90003: 2007: Software Engineering – Guidelines for 

the Application of ISO 9001:2000 to Computer Software. 
6  Powszechnie stosowana nazwa usług programowych.  
7  Dane zaczerpnięte ze strony [www 4]. 
8  Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie [www 5]. 
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czasu jego zgłoszenia do pomyślnego zamknięcia oznaczającego przywrócenie 
normalnego funkcjonowania usługi. Zmiennymi objaśniającymi (czynnikami 
ryzyka) były:  

  –  priorytet artefaktu (liczba z przedziału od 1 do 10, gdzie 1 – najwyższy 
priorytet, 10 – najniższy priorytet); 

  –  czas podjęcia artefaktu do analizy; 
  –  kategoria artefaktu (np. interfejs użytkownika, bezpieczeństwo, wydajność);  
  –  doświadczenie użytkownika zamykającego artefakt (mierzone liczbą mie-

sięcy pracy w ramach projektu); 
  –  poziom umiejętności użytkownika zamykającego artefakt (mierzony w skali 

od 1 do 6, 1 – początkujący, 6 – ekspert); 
  –  automatyczne przypisanie zgłoszonego incydentu do użytkownika (zmienna 

zero-jedynkowa)9; 
  –  liczba wiadomości powiązanych z artefaktem, przesyłanych między wy-

konawcami usługi;  
  –  liczba plików powiązanych z artefaktem;  
  – rola użytkownika zamykającego artefakt (projektant, programista, tester, 

administrator, menedżer, pracownik wsparcia technicznego, konsultant, 
twórca dokumentacji); 

  –  indykator posiadania przez użytkownika dostępu do systemu kontroli 
wersji svn lub cvs (zmienna zero-jedynkowa); 

  –  liczba przekazań artefaktu do innych użytkowników w trakcie jego roz-
wiązywania; 

  –  liczba „podwyższeń” priorytetu artefaktu w trakcie rozwiązywania;     –  liczba „obniżeń” priorytetu artefaktu w trakcie rozwiązywania;  
  –  liczba wykonawców usługi; 
  –  indykator wykorzystania dodatkowych kanałów komunikacji w usłudze, 

np. forum, strona internetowa, kanały RSS (zmienna zero-jedynkowa); 
  –  indykator wykorzystania przez usługę systemu zarządzania wiedzą SKMS – 

Service Knowledge Management System (zmienna zero-jedynkowa). 
Pojemność usługi była obserwowana za pomocą parametru określającego 

czas trwania wykonania zadania projektowego. Wyselekcjonowane zostały za-
dania dotyczące tego samego zbioru usług programowych, co w przypadku ba-
dania wymiarów dostępności i ciągłości, czyli oprogramowania klasy ERP i opro-

                                                            
9  W przypadku, gdy incydent należy do kategorii znanych problemów („known errors”) i jest 

zapisany w bazie KEDB (Known Errors Database) będącej integralną częścią systemu SKMS 
(Service Knowledge Management System), to w momencie tworzenia przypisywany jest do 
konkretnego użytkownika (lub grupy użytkowników). 
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gramowania biznesowego. Próba badawcza składała się z 2735 zadań dotyczących 
nowych funkcjonalności zgłaszanych przez użytkowników lub usprawnień w ist-
niejących modułach aplikacji. Czynniki ryzyka zostały opisane przy pomocy 
następujących zmiennych objaśniających:  

  –  status wykonania zadania (1 – zadanie otwarte, 2 – zadania zamknięte, 3 – 
zadanie usunięte, 100 – status nieokreślony); 

  –  priorytet zadania (1÷10);  
  –  procent ukończenia zadania; 
  –  liczba zadań powiązanych z zadaniem głównym; 
  –  liczba zadań, od których zależy ukończenie zadania głównego; 
  –  ogólna liczba wykonawców (w różnych rolach), do których zostało przy-

dzielone zadanie; 
  –  rola wykonawcy zadania;  
  –  doświadczenie głównego wykonawcy zadania (mierzone w latach od 1 do 10); 
  –  poziom umiejętności wykonawców zadania (liczba naturalna większa od 

zera, obliczona jako zaokrąglona w górę średnia z iloczynów doświadcze-
nia mierzonego w latach oraz poziomu umiejętności mierzonego w skali 
od 1 – początkujący, do 6 – ekspert); 

  –  liczba wykonawców usługi; 
  –  liczba dokumentacji wchodzących w skład systemu zarządzania wiedzą 

o usłudze (SKMS – Service Knowledge Management System)10; 
  –  liczba forum usługi;  
  –  liczba przesłanych wiadomości na forum usługi; 
  –  liczba projektów, w których uczestniczy główny wykonawca zadania. 

Wymiar bezpieczeństwa usługi obserwowany był za pomocą zmiennej wy-
rażającej liczbę aktualizacji bezpieczeństwa (security updates) wydanych od 
momentu startu produkcyjnego usługi. Próba badawcza liczyła 3133 usługi pro-
gramowe różnego rodzaju. Za zmienne wyjaśniające posłużyły: 

  –  liczba wydań (publikacji) danej aktualizacji; 
  –  liczba plików związanych z daną publikacją;    –  rodzaj dedykowanego systemu operacyjnego; 
  –  rodzaj języka oprogramowania, w którym została wytworzona aplikacja;    –  typ interfejsu użytkownika (np. graficzny, tekstowy); 
  –  faza rozwoju oprogramowania (np. faza projektowa, wersja alpha, wer-

sja stabilna); 

                                                            
10  Analizą były objęte następujące rodzaje dokumentacji: projektowa, wdrożeniowa, techniczna 

i użytkownika. 
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  –  docelowa grupa użytkowników usługi (np. użytkownicy biznesowi, czyli 
tzw. końcowi, programiści, kadra zarządzająca); 

  –  rodzaj używanej przez aplikację bazy danych; 
  –  liczba dokumentacji wchodzących w skład systemu zarządzania wiedzą 

o usłudze (SKMS – Service Knowledge Management System); 
  –  indykator wykorzystywania w projekcie systemu kontroli wersji svn lub 

cvs (zmienna zero-jedynkowa). 
 
 
3. Wyniki przeprowadzonych badań 

Selekcja podstawowych atrybutów informacyjnych wymiarów ryzyka usług 
informatycznych została przeprowadzona w dwóch etapach. W pierwszym pod-
jęto próbę zredukowania liczby zmiennych w poszczególnych grupach ryzyka 
poprzez określenie ich wartości informacyjnych. Wykorzystano w tym celu 
funkcję entropii11: 

 ,  (2) 

W wyniku analizy otrzymano wagi czynników ryzyka w poszczególnych 
grupach (tabela 1). W drugim etapie wykorzystano tylko zmienne, dla których 
wartość informacyjna była większa od 0,1. 

 
Tabela 1. Wagi atrybutów informacyjnych w poszczególnych grupach ryzyka 

Zmienna Dostępność/ciągłość Pojemność Bezpieczeństwo 
1 2 3 4 

 0,44007211 – – 
 0,63884604 – – 
 0,28579460 – – 
 0,02048730 – – 
 0,05863709 – – 
 0,17213961 – – 
 0,00000000 – – 
 0,00000000 – – 
 0,23681679 – – 
 0,32228013 – – 
 0,00000000 – – 
 0,17213961 – – 
 0,22615850 0,143627226 – 
 – 0,007516431 – 
 – 0,115133656 – 
 – 0,116549183 – 

                                                            
11 W obliczeniach wykorzystano funkcję information.gain pakietu FSelector zbudowanego w wersji 

3.1.3 programu statystycznego R 3.1.2. 
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cd. tabeli 1 

1 2 3 4 
 – 0,020330632 – 
 – 0,269833501 – 
 – 0,033551941 – 
 – 0,425222263 – 
 – 0,399630313 – 
 – 0,266913808 – 
 0,00000000 – – 
 0,18969032 – – 
 – 0,027414119 0,00000000 
 – 0,101268241 – 
 – 0,292897452 – 
 – 0,143627226 – 
 – 0,050468421 – 
 – – 0,13052469 
 – – 0,16242533 
 – – 0,00000000 
 – – 0,16810966 
 – – 0,02489923 
 – – 0,31001378 
 – – 0,15643938 

 – – 0,10300584 
 – – 0,03621565 

 
W kolejnym etapie eksperymentu do ograniczonego zestawu zmiennych za-

stosowano nieparametryczną metodę drzew regresyjnych MART w celu stwo-
rzenia rankingu zmiennych objaśniających i oceny ich wpływu na zmienną za-
leżną. Metoda MART należy do klasy metod typu boosting opierających się na 
addytywnym łączeniu drzew otrzymanych w wyniku losowania ze zwracaniem 
obiektów ze zbioru uczącego do kolejnych prób uczących w celu otrzymana 
lepiej dopasowanego modelu [Gatnar, 2001, s. 120; Walesiak, Gatnar (red.), 
2012, s. 167-170]. Ranking zmiennych został przedstawiony w tabeli 212. 
 
Tabela 2. Ranking zmiennych objaśniających uzyskanych metodą MART 

Lp. Zmienne 
objaśniające 

Dostępność/ 
/ciągłość (%) 

Zmienne 
objaśniające 

Pojemność 
(%) 

Zmienne 
objaśniające 

Bezpieczeństwo 
(%) 

1 2 3 4 5 6 7 
1  51,45  29,07  56,93 
2  24,59  19,30  20,98 
3  12,33  14,65  15,70 
4  06,99  11,10  03,25 
5  02,77  06,82  02,96 
6  01,67  06,58  02,79 

                                                            
12  Do obliczeń wykorzystano funkcję gbm oraz gbm.perf  z biblioteki gbm zbudowanej w wersji 3.1.3 

pakietu statystycznego R 3.1.2.  
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cd. tabeli 2 

1 2 3 4 5 6 7 
7  00,21  03,81  00,64 
8  00,01  03,52 – – 
9 00,01 02,71 – – 
10 – – 01,08 – – 
11 – – 00,50 – – 
12 – – 00,81 – – 

 
 
Podsumowanie 

Przeprowadzona różnymi metodami selekcja czynników ryzyka usług in-
formatycznych pozwoliła na znaczące ograniczenie wyjściowej liczby zmien-
nych objaśniających. Dla połączonych wymiarów dostępności i ciągłości naj-
większy względny wpływ na zmienną zależną odnotowano dla czynnika , 
oznaczającego czas podjęcia artefaktu do analizy mierzony od momentu jego zgło-
szenia. Względnie wysokie wartości otrzymano również dla zmiennych  i  
oznaczających priorytet zgłoszonego incydentu oraz doświadczenie użytkownika 
zamykającego artefakt. W przypadku wymiaru pojemności najwyższe względne 
wartości uzyskano dla czynników , ,  i . Warto zauważyć, że więk-
szość z nich wskazuje na znaczenie potencjału ludzkiego usługi oraz umiejętno-
ści wymiany informacji między jej wykonawcami. Największą rolę odegrała 
zmienna wyrażająca liczbę zadań, od których zależy wykonanie zadania głów-
nego, którą można interpretować jako poziom złożoności zadania projektowego. 
Dla wymiaru bezpieczeństwa ponad dwukrotnie większy od innych, relatywny 
wpływ na zmienną objaśnianą, otrzymano dla czynnika ryzyka oznaczającego 
wybraną przez wykonawców usługi platformę systemową aplikacji. 

Analiza wskazanych atrybutów wymiarów ryzyka usług informatycznych 
może posłużyć dostawcy jako cenne źródło informacji przy projektowaniu usługi 
oraz negocjacji cenowej umowy z klientem. Eksperyment badawczy pozwala na 
wyciągnięcie wniosków, iż kluczowymi czynnikami gwarancji dostępności i ciągło-
ści są przyjęte poziomy czasu reakcji na zgłoszony incydent, które w zestawieniu 
z jego priorytetem wpływają w ponad 75% na czas przywrócenia usługi do nor-
malnego działania. Zarówno w przypadku wymiaru dostępności, jak i pojemno-
ści, bardzo istotną rolę odgrywają aspekty odpowiedniego doboru ilości wykwa-
lifikowanej, dobrze współpracującej kadry, wspierającej usługę we wszystkich 
cyklach jej życia. Wymiar bezpieczeństwa został zdominowany przez czynniki, 
które można zaliczyć do grupy systemowych, co oznacza, iż w dużej mierze 
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bezpieczeństwo usługi uzależnione jest od wyboru odpowiednich komponentów 
informatycznych, takich jak baza danych czy system operacyjny. 

Pewną wadą użytych metod badawczych jest brak możliwości wyznaczenia 
dokładnych wartości parametrów otrzymanego modelu. Tę niedogodność można 
ominąć stosując np. jedno- lub wielowymiarową metodę krzywych sklejanych, co 
niewątpliwie kreuje ciekawy obszar dalszych badań w przedstawionym temacie. 
 
 
Literatura 

Gatnar E. (2001), Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa. 

Friedman J.H. (1999a), Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine, 
Technical Report, Department of Statistics, Stanford University, Stanford. 

Friedman J.H. (1999b), Stochastic Gradient Boosting, Technical Report, Department of 
Statistics, Stanford University, Stanford. 

Jajuga K., red. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Office of Government Commerce (2007), ITIL® Service Strategy, TSO (The Stationary 
Office), Great Britain. 

Wachstiel Ł. (2013), Eksploracyjna analiza czynników ryzyka usług informatycznych 
[w:] A. Janiga-Ćmiel, A. Mastalerz-Kodzis, J. Mika, M. Miśkiewicz-Nawrocka,     
E. Pośpiech, J. Trzęsiok, M. Trzęsiok, Ł. Wachstiel, K. Zeug-Żebro, Metody i mo-
dele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 5, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego, Katowice. 

Wachstiel Ł. (2014), Stochastyczne modelowanie ryzyka w usługach informatycznych, 
„Studia Ekonomiczne”, nr 191. 

Walesiak M., Gatnar E., red. (2012), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem 
programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

[www 1] http://www.itil-officialsite.com/InternationalActivities/ITILGlossaries_2.aspx 
(dostęp: 31.10.2015). 

[www 2] http://www.tutorialspoint.com/itil/capacity_management.htm (dostęp: 31.10.2015). 

[www 3] https://en.wikipedia.org/wiki/Information_security#Key_concepts (dostęp: 31.10.2015). 

[www 4] http://www.pracuj.pl/ (dostęp: 18.08.2015). 

[www 5] http://www3.nd.edu/~oss/ (dostęp: 18.08.2015). 
 
 
 
 



Selekcja podstawowych atrybutów informacyjnych... 

 

119 

THE SELECTION OF MAIN DECISION ATTRIBUTES  
OF IT SERVICES RISK DIMENSIONS 

Summary: The article presents the result of a research on finding main IT services risk 
decision attributes. The analysis was performed in four risk dimensions: availability, 
capacity, continuity and security, which are components of service warranty. The calcu-
lations were conducted using stochastic, multiple additive regression trees method 
supported by information gain ratio. 
 
Keywords: IT services, risk in IT services, ITIL®, MART method. 


