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Dotychczasowe zadania, w których realizacji uczestniczył WAT
✓ 1.1 Opracowanie metod identyfikacji zagrożeń
skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub
promieniotwórczymi;
✓ 1.2 Opracowanie mechanizmów wymiany danych
z systemami monitorowania zagrożeń oraz systemami
alarmowania i ostrzegania;
✓ 1.3 Opracowanie modułów programowych
umożliwiających wymianę danych z systemami
monitorowania zagrożeń oraz systemami alarmowania
i ostrzegania;
✓ 1.4 Opracowanie i adaptacja istniejących modułów
programowych gromadzenia danych i analiz, wizualizacji
oraz symulacji wybranych zagrożeń;

Wykonawcy z WAT
✓ Członkowie Zespołu Modelowania, Symulacji
i Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych
i Konfliktowych –
kierownik zespołu: dr hab. inż. A. Najgebauer, prof. WAT;

✓ Wykonawcy z Instytutu Optoelektroniki WAT
(1 zadanie cząstkowe);

Etap 1, zadanie 1
✓ 1.1 Opracowanie metod identyfikacji zagrożeń
skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub
promieniotwórczymi:
✓ 1.1.2 Opracowanie modeli formalnych wybranych zagrożeń
skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub
promieniotwórczymi na potrzeby symulacji (WAT + CS PSP);
✓ 1.1.4 Opracowanie metod oceny zagrożeń (związanych
z katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi i innymi)
skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub
promieniotwórczymi (WAT + CS PSP);

Wyniki WAT, c.d.

1.1 Opracowanie metod identyfikacji zagrożeń skutkujących skażeniami biologicznymi,
chemicznymi lub promieniotwórczymi

✓ 1.1.2 Opracowanie modeli formalnych wybranych zagrożeń
skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub
promieniotwórczymi na potrzeby symulacji:
✓ Dokonano analizy porównawczej modeli formalnych wybranych zagrożeń
oraz metod oceny skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi
i promieniotwórczymi z odpowiadającymi im modelami i metodami
w metodyce ATP-45(d);
✓ Opracowano modele zagrożeń CBRN, ze szczególnym uwzględnieniem
"Metodyki Oceny Sytuacji Skażeń Chemicznych, Biologicznych
i Promieniotwórczych" obowiązującej w SZ RP:
✓ analiza wpływu zmiany wartości różnych parametrów (teren, pogoda, itd.) na stopień
zagrożenia w wyniku ataku CBRN;

✓ Opracowano modele formalne oraz metody oceny wybranych zagrożeń
skutkujących skażeniami biologicznymi na potrzeby symulacji:
✓ Porównano modele homogeniczne, heterogeniczne, na bazie sieci kontaktów (Networkbased models), zdeterminowane jednostkowo i przestrzennie (Individual/space-resolved
models);
✓ Zdefiniowano autorski model grafowo-sieciowy oceny wybranych zagrożeń
skutkujących skażeniami biologicznymi w postaci sieci ewoluującej wraz
z modelem choroby oraz jej dyfuzji (rozprzestrzeniania się) w sieci;
Wyniki WAT, c.d.

1.1 Opracowanie metod identyfikacji zagrożeń skutkujących skażeniami biologicznymi,
chemicznymi lub promieniotwórczymi

✓ 1.1.4 Opracowanie metod oceny zagrożeń (związanych
z katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi i innymi)
skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub
promieniotwórczymi:
✓ Na bazie autorskiego modelu grafowo-sieciowego oceny wybranych
zagrożeń skutkujących skażeniami biologicznymi opracowano metodę
dyfuzji (rozprzestrzeniania się) epidemii w sieci;

Wyniki WAT, c.d.

1.1 Opracowanie metod identyfikacji zagrożeń skutkujących skażeniami biologicznymi,
chemicznymi lub promieniotwórczymi

✓ 1.1.4 Opracowanie metod oceny zagrożeń (związanych
z katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi i innymi)
skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub
promieniotwórczymi:
✓ Przeanalizowano i zmodyfikowano podstawy matematyczne metody Event
Tree Analysis i Fault Tree Analysis:
✓
✓
✓
✓

Wyznaczanie prawdopodobieństwa wystąpienia określonego scenariusza zdarzeń;
Ocena skutków wstąpienia zdarzenia końcowego;
Obliczanie częstości wstępowania poszczególnych scenariuszy zdarzeń;
Modyfikacja charakterystyk Event Tree w sytuacji wystąpienia określonych zdarzeń.

Drzewo zdarzeń (Event Tree) jest to
graficzne przedstawienie
chronologicznego ciągu zdarzeń,
istotnych ze względu na funkcjonowanie
obiektu, występujących po wybranym
zdarzeniu, inicjującym ten ciąg.
Wyniki WAT, c.d.

1.1 Opracowanie metod identyfikacji zagrożeń skutkujących skażeniami biologicznymi,
chemicznymi lub promieniotwórczymi
Drzewo zdarzeń (Event Tree)

✓ Modelem ciągu zdarzeń jest wektor zmiennych losowych
ത (𝑖) ) = (𝑋0 𝐴(𝑖) , 𝑋1 𝐴(𝑖) , 𝑋1 𝐴(𝑖) , … 𝑋𝑛 𝐴(𝑖) )
𝑋(𝐴
𝑖
gdzie:
1
𝑋𝑘 𝐴(𝑖) = ቊ
0

𝑗𝑒ś𝑙𝑖 𝑧𝑑𝑎𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑘 − 𝑡𝑒 𝑤𝑦𝑠𝑡ą𝑝𝑖
𝑗𝑒ś𝑙𝑖 𝑧𝑑𝑎𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑘 − 𝑡𝑒 𝑛𝑖𝑒 𝑤𝑦𝑠𝑡ą𝑝𝑖

✓ Opis probabilistyczny modelu zdarzeń jest znany, jeśli znane są następujące
funkcje:
𝑃 𝑋𝑘 𝐴(𝑖) = 𝑥𝑘 |𝑋𝑘−1 𝐴(𝑖) = 𝑥𝑘−1 , 𝑋𝑘−2 𝐴(𝑖) = 𝑥𝑘−2 , . . 𝑋1 𝐴(𝑖) = 𝑥1
𝑝 𝑥𝑘 𝑥𝑘−1 , 𝑥𝑘−2 . . , 𝑥1
=൞
𝑝 𝑥𝑘 𝑥𝑘−1
𝑝(𝑥𝑘 )

Wyniki WAT, c.d.

1.1 Opracowanie metod identyfikacji zagrożeń skutkujących skażeniami biologicznymi,
chemicznymi lub promieniotwórczymi
Drzewo zdarzeń (Event Tree)

✓ Prawdopodobieństwo wystąpienia konkretnego scenariusza zdarzeń
wyznacza się z następującej zależności:
P 𝑋1 𝐴

𝑖

𝑛𝑖

= 𝑥1𝑟 , 𝑋2 𝐴

𝑖

= 𝑥2𝑟 , … . , 𝑋𝑛𝑖 𝐴

𝑖

= 𝑥𝑛𝑟𝑖 =

𝑟
𝑟
= ෑ 𝑝 𝑥𝑘𝑟 𝑥𝑘−1
, 𝑥𝑘−2
. . , 𝑥1𝑟 𝑑𝑙𝑎 𝑟 = 1,2, . . 𝑅(𝐴 𝑖 )
𝑘=1

✓ W przypadku, kiedy poszczególne zdarzenia są zależne od zdarzeń
bezpośrednio poprzedzających, zależność powyższa uzyskuje postać:
𝑃 𝑋1 𝐴

𝑖

𝑛

𝑟
𝑖
= ς𝑘=1
𝑝 𝑥𝑘𝑟 𝑥𝑘−1

= 𝑥1𝑟 , 𝑋2 𝐴

𝑖

= 𝑥2𝑟 , … . , 𝑋𝑛𝑖 𝐴

𝑖

= 𝑥𝑛𝑟𝑖 =

𝑑𝑙𝑎 𝑟 = 1,2, . . 𝑅(𝐴 𝑖 )

✓ Dla przypadku, kiedy zajście poszczególnych zdarzeń nie zależy od zdarzeń
poprzedzających, zależność powyższa uzyskuje postać:
𝑃 𝑋1 𝐴 𝑖 = 𝑥1𝑟 , 𝑋2 𝐴 𝑖 = 𝑥2𝑟 , … . , 𝑋𝑛𝑖 𝐴 𝑖 = 𝑥𝑛𝑟𝑖 =
𝑛𝑖

= ෑ 𝑝 𝑥𝑘𝑟
Wyniki WAT, c.d. 𝑘=1

𝑑𝑙𝑎 𝑟 = 1,2, . . 𝑅(𝐴 𝑖 )

1.1 Opracowanie metod identyfikacji zagrożeń skutkujących skażeniami biologicznymi,
chemicznymi lub promieniotwórczymi

✓ Drzewo zdarzeń (Event Tree):

Wyniki WAT, c.d.

1.1 Opracowanie metod identyfikacji zagrożeń skutkujących skażeniami biologicznymi,
chemicznymi lub promieniotwórczymi

✓ Drzewo błędów (Fault Tree):

Wyniki WAT, c.d.

Etap 1, zadanie 2
✓ 1.2 Opracowanie mechanizmów wymiany danych
z systemami monitorowania zagrożeń oraz systemami
alarmowania i ostrzegania:
✓ 1.2.1 Analiza istniejących źródeł danych i formatów tych danych
w systemach monitorowania zagrożeń
(WCY WAT + IOE WAT+ HTRC);
✓ 1.2.2 Analiza istniejących systemów ostrzegania
i alarmowania ludności cywilnej pod kątem wykorzystywanych
formatów danych wejściowych oraz zasad funkcjonowania
(WAT);
✓ 1.2.3 Opracowanie projektu technicznego mechanizmów
wymiany danych z systemami monitorowania zagrożeń oraz
systemami alarmowania i ostrzegania (WAT );
Wyniki WAT, c.d.

1.2 Opracowanie mechanizmów wymiany danych z systemami monitorowania zagrożeń oraz
systemami alarmowania i ostrzegania

✓ 1.2.1 Analiza istniejących źródeł danych i formatów tych danych
w systemach monitorowania zagrożeń:
✓ Monitoring radiacyjny (koordynacja PAA):
✓
✓
✓
✓
✓

stacje PMS, stacje ASS-500,
stacje IMGW,
stacje MON (SAPOS),
system wykrywania i alarmowania w Siłach Zbrojnych RP,
WSSE, CLOR, HACCP, ENAC, JRC, SI Promień, inne;

✓ Monitoring biologiczny (sanitarno-epidemiologiczny): PIS/GIS;
✓ Formaty danych:
✓
✓
✓
✓

według ATP-45(d);
ADatP-3 (np. meldunek CBRN);
IRIX 1.0, EURDEP 2.1;
inne, w tym niesformalizowane (zwykły e-mail, fax);

Wyniki WAT, c.d.

1.2 Opracowanie mechanizmów wymiany danych z systemami monitorowania zagrożeń oraz
systemami alarmowania i ostrzegania

✓ 1.2.2 Analiza istniejących systemów ostrzegania
i alarmowania ludności cywilnej pod kątem wykorzystywanych
formatów danych wejściowych oraz zasad funkcjonowania:
✓ Regionalny System Ostrzegania (RSO)
✓ DigitexCZK/IP
✓ Common Alerting Protocol (CAP)

CAP

Wyniki WAT, c.d.

RSO

1.2 Opracowanie mechanizmów wymiany danych z systemami monitorowania zagrożeń oraz
systemami alarmowania i ostrzegania

✓ 1.2.3 Opracowanie projektu technicznego mechanizmów wymiany
danych z systemami monitorowania zagrożeń oraz systemami
alarmowania i ostrzegania:
Pozyskiwanie danych
z systemów monitorowania

Przekazywanie danych
do systemów ostrzegania

uc Pozyskiw anie danych z systemów monitorow ania
Opracow anie modułu
pozyskiw nia danych z
systemów monitorow ania
(from Goals)

uc Przekazyw anie danych systemom ostrzegania
Wspieranie
w ymiany
informacj i

Wymiana informacj i

(from Goals)

Opracow anie modułu do
w ykorzystania systemów
alarmow ania ludności
cyw ilnej

Wspieranie
w ymiany
informacj i

(from Wymiana
informacji)
Moduł
pozyskiw ania
danych

(from FEAT)

(from Goals)

(from Wymiana
informacji)

(from Goals)
«include»

Moduł
informow ania

(from FEAT)
Model danych
możliw ych do
pozyskania

Wymiana informacj i

Pozyskiw anie
danych z systemów
monitorow ania

Uszczegółow ienie
w ymagań na moduł
pozyskiw ania danych

System Monitorow ania
(from
Actors)
«include»

«include»
System ostrzegania
(from
Actors)

(from FEAT)
Model danych
możliw ych do
przekazania

Przekazyw anie
danych systemom
ostrzegania
«include»

(from FEAT)
Pozyskiw anie
danych z systemu A

(from FEAT)

«include»

Ew entualna
automatyzacj a
pozyskiw ania danych

Uszczegółow ienie
w ymagań na moduł
przekazyw ania danych

Przekazyw anie
danych do systemu
C

«include»

(from FEAT)

(from FEAT)

Pozyskiw anie
danych z systemu B

Wykonanie
modelu danych
źródłow ych

Przekazyw anie
danych do systemu
D

Ew entualna
automatyzacj a
przekazyw ania danych
(from FEAT)

(from FEAT)

Proj ekt i
implementacj a
modułu
pozyskiw ania
danych
(from FEAT)

Proj ekt i
implementacj a
interfej su
modułu
gromadzenia i
analiz do
pozyskiw ania
danych
(from FEAT)

Wyniki WAT, c.d.

Utrw alanie
danych
źródłow ych w
bazie danych
(from FEAT)

Proj ekt i
implementacj a
modułu
ręcznego
w prow adzania
danych

Wykonanie
modelu danych
w ynikow ych
(from FEAT)

Proj ekt i
implementacj a
modułu
przzekazyw ania
danych
(from FEAT)

Proj ekt i
implementacj a
interfej su
modułu
gromadzenia i
analiz do
przekazyw ania
ostrzeżeń

(from FEAT)

(from FEAT)

Proj ekt i
implementacj a
modułu
ręcznego
przekazyw ania
ostrzeżeń
(from FEAT)

Etap 1, zadanie 3
✓ 1.3 Opracowanie modułów programowych
umożliwiających wymianę danych z systemami
monitorowania zagrożeń oraz systemami alarmowania
i ostrzegania:
✓ 1.3.3 Projekt i implementacja emulatorów systemów
monitorowania zagrożeń (WCY WAT + HTRC);

Wyniki WAT, c.d.

1.3 Opracowanie modułów programowych umożliwiających wymianę danych z systemami
monitorowania zagrożeń oraz systemami alarmowania i ostrzegania

✓ 1.3.3 Projekt i implementacja emulatorów systemów
monitorowania zagrożeń:
✓ Zadaniem emulatorów jest „udawanie” rzeczywistych systemów
monitorowania w sposób zgodny z ich sposobem działania, ale
z wykorzystaniem innych narzędzi (w tym systemów
informatycznych);
✓ Emulatory wykorzystywane będą głównie w procesie szkolenia;
✓ Emulatory działają zgodnie z zadanym scenariuszem;
✓ Udostępnione jest narzędzie do budowania scenariuszy;
✓ System WAZkA nie powinien odczuwać różnicy w działaniu
z systemem rzeczywistym i emulowanym;
✓ Z emulatorów bezpośrednio będą korzystać analitycy budujący
scenariusze i administratorzy nadzorujący proces szkolenia;
✓ Pośrednio z emulatorów korzystać będą szkoleni.

1.3 Opracowanie modułów programowych umożliwiających wymianę danych z systemami
monitorowania zagrożeń oraz systemami alarmowania i ostrzegania

✓ 1.3.3 Projekt i implementacja emulatorów systemów
monitorowania zagrożeń:

Systemy monitorowania skażeń
(automatyczne i „ręczne”)
Praca bojowa

Praca szkoleniowa
Emulatory systemów
monitorowania skażeń

Kanały przyjmowania
danych

✓ Miejsce emulatorów w systemie:

f

System
WAZkA

1.3 Opracowanie modułów programowych umożliwiających wymianę danych z systemami
monitorowania zagrożeń oraz systemami alarmowania i ostrzegania

✓ 1.3.3 Projekt i implementacja emulatorów systemów
monitorowania zagrożeń:
✓ Otoczenie i główne funkcje emulatorów:
…

Budowanie
scenariuszy
Uruchomienie

Scenarzysta/analityk
Emulowanie
systemów
monitorowania

Zatrzymanie

Administrator/kierownik
szkolenia
…

Podgląd stanu

1.3 Opracowanie modułów programowych umożliwiających wymianę danych z systemami
monitorowania zagrożeń oraz systemami alarmowania i ostrzegania

✓ 1.3.3 Projekt i implementacja emulatorów systemów
monitorowania zagrożeń:
✓ Działanie
Czas symulacyjny
(upływ czasu w tempie
czasu rzeczywistego)

Scenariusz systemu A
Scenariusz
Zdarzenie
1 systemu B
czas typ parametry
Scenariusz
Zdarzenie
1 systemu C
czas typ2parametry
Zdarzenie
Zdarzenie 1
czas typ parametry
czas typ2parametry
Zdarzenie
czas typ parametry
Zdarzenie 2
…
czas typ parametry
…

…

Emulacja
(emulatory)

komunikat
komunikat
komunikat
komunikat

Kanał
przyjmowania
danych systemu
WAZkA

Etap 1, zadanie 4
✓ 1.4 Opracowanie i adaptacja istniejących modułów
programowych gromadzenia danych i analiz, wizualizacji
oraz symulacji wybranych zagrożeń:
✓ 1.4.1 Projekt i implementacja modułu gromadzenia i analizy
danych (WAT + HTRC);
✓ 1.4.3 Projekt i implementacja modułu wizualizacji - COP
(WAT + HTRC);
✓ 1.4.4 Projekt i implementacja Symulatorów Przyczyn i Skutków
Zagrożeń (SPSZ) (WAT).

Wyniki WAT, c.d.

1.4 Opracowanie i adaptacja istniejących modułów programowych gromadzenia danych i analiz,
wizualizacji oraz symulacji wybranych zagrożeń

✓ 1.4.1 Projekt i implementacja modułu gromadzenia i analizy
danych:
✓ Event Tree - edytor:
✓
✓
✓
✓

Wyznaczanie prawdopodobieństwa wystąpienia określonego scenariusza zdarzeń;
Ocena skutków wstąpienia zdarzenia końcowego;
Obliczanie częstości wstępowania poszczególnych scenariuszy zdarzeń;
Modyfikacja charakterystyk Event Tree w sytuacji wystąpienia określonych zdarzeń;

Wyniki WAT, c.d.

1.4 Opracowanie i adaptacja istniejących modułów programowych gromadzenia danych i analiz,
wizualizacji oraz symulacji wybranych zagrożeń

✓ 1.4.1 Projekt i implementacja modułu gromadzenia i analizy
danych:
✓ Event Tree - edytor:
✓
✓
✓
✓

Wyznaczanie prawdopodobieństwa wystąpienia określonego scenariusza zdarzeń;
Ocena skutków wstąpienia zdarzenia końcowego;
Obliczanie częstości wstępowania poszczególnych scenariuszy zdarzeń;
Modyfikacja charakterystyk Event Tree w sytuacji wystąpienia określonych zdarzeń;

Wyniki WAT, c.d.

1.4 Opracowanie i adaptacja istniejących modułów programowych gromadzenia danych i analiz,
wizualizacji oraz symulacji wybranych zagrożeń

✓ 1.4.3 Projekt i implementacja modułu wizualizacji – COP:
✓ Opracowano moduł COP (Common Operational Picture):
✓ Narzędzie jest narzędziem GIS umożliwiającym prezentację sytuacji
operacyjnej na tle podkładów mapowych;
✓ Aplikacja oferuje możliwość wzbogacania prezentowanej sytuacji operacyjnej
o dane zagrożeń przekazywane w postaci meldunków ADat-P3 (CBRN);
✓ Moduł mapowy pozwala na:
 wykonywanie pomiarów mapowych wskazywanych tras, obszarów;
 dostarcza funkcje wspomagania decyzji w postaci wyznaczenia stref
zalewowych i profili terenu;
 prezentacje obiektów zgodnie z symboliką APP-6A i MSWiA;
✓ Aplikacja webowa zbudowana w oparciu o podejście SOA – dostarcza zbiór

usług manipulujących danymi RESTful API.

Wyniki WAT, c.d.

1.4 Opracowanie i adaptacja istniejących modułów programowych gromadzenia danych i analiz,
wizualizacji oraz symulacji wybranych zagrożeń

✓ 1.4.3 Projekt i implementacja modułu wizualizacji – COP:
Narzędzia mapowe [narzędzia kalkulacyjne i konfiguracja]

Zarzadzanie danymi
-

Warstwy GIS
Meldunki
Obiekty
Infrastruktura
Zagrożenia
POI

Wyniki WAT, c.d.

Przestrzeń mapy
-

Podkłady mapowe
Elementy operacyjne
Dodatkowe opisy [POI]

1.4 Opracowanie i adaptacja istniejących modułów programowych gromadzenia danych i analiz,
wizualizacji oraz symulacji wybranych zagrożeń

✓ 1.4.3 Projekt i implementacja modułu wizualizacji - COP:
Słowniki warstw GIS (źródła usług GIS)
– usługi WMS lub inne TileServer’y

Typy (wybór) interakcji z mapą i obiektami
operacyjnymi (zagrożeniami, obiektami)
Formaty i standardy kodowania współrzędnych
geograficznych wyświetlanych w oknie mapowym

Konfiguracja widocznych funkcji okna mapowego

Konfiguracja dostępnych interakcji

Jednostki wyznaczanych wartości mapowych
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1.4 Opracowanie i adaptacja istniejących modułów programowych gromadzenia danych i analiz,
wizualizacji oraz symulacji wybranych zagrożeń

✓ 1.4.4 Projekt i implementacja Symulatorów Przyczyn i Skutków
Zagrożeń (SPSZ):

SI Promień
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ADatP-3
NBC

ALOHA

KML
PAS

1.4 Opracowanie i adaptacja istniejących modułów programowych gromadzenia danych i analiz,
wizualizacji oraz symulacji wybranych zagrożeń

✓ 1.4.4 Projekt i implementacja Symulatorów Przyczyn i Skutków
Zagrożeń (SPSZ):
SI Promień

ALOHA

ADatP-3
NBC

KML
PAS

Parser ADatP-3

Parser KML

ALFA/BEL/001/001/C//
DELTA/030726ZAPR2010//
FOXTROT/MGRS:31UDS875500/-//
CBRNTYPE/CHEM//
PAPAA/2KM/3-10DAY/10KM/2-6DAY//
PAPAX/030700ZAPR2010/MGRS:31UDS865483/
MGRS:31UDS855500/MGRS:31UDS865517/

MGRS:31UDS976579/MGRS:31UDS974418//
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Podsumowanie
✓ WAT brał udział w realizacji wszystkich 4 zadań etapu
badawczego (udział w 9 z 14 zadań cząstkowych);
✓ Co (z)realizowano/otrzymano:
✓ Wyniki teoretyczne (analizy, modele, metody);
✓ Wyniki praktyczne (projekt i implementacja usług modułu analiz (Event Tree
Analyser), COP, emulatora SMZ, wsparcie dla Aloha i SI Promień);

✓ Co zostało do realizacji:
✓ 2.1.7 Implementacja ostatecznej wersji Emulatorów Systemów Monitorowania
Zagrożeń oraz ich integracja z systemem;
✓ 2.1.8 Implementacja ostatecznej wersji Symulatorów Przyczyn i Skutków Zagrożeń
oraz ich integracja z systemem;
✓ 2.1.9 Implementacja ostatecznej wersji Modułu Wizualizacji COP oraz jego integracja
z systemem;
✓ 3.1.1 Opracowanie metodyki wykorzystania systemu wspomagającego prace
podmiotów wchodzących w skład KSWSiA w ramach ćwiczeń i rzeczywistych
zagrożeń (CS PSP, UKSW, HTRC, WAT); Opracowanie instrukcji użytkowania
systemu WAZkA (HTRC, WAT);
✓ 3.1.2 Przeprowadzenie demonstracji systemu (WAT + HTRC + CS PSP + UKSW).
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