http://wazka.wat.edu.pl
Projekt NCBiR nr DOB-BIO7/12/01/2015 pt.:
„Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją
i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”

KONCEPCJA I REALIZACJA
PROTOTYPU SYSTEMU
WAZkA
Kierownik projektu: dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT
e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl

Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki WAT

Częstochowa, 29.11-1.12.2017r.

AGENDA
✓ Geneza tematu / projektu;
✓ Cele główne;
✓ Cele szczegółowe;
✓ Koncepcja systemu WAZkA (system Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i
Alarmowania);
✓ Wybrane narzędzia systemu WAZkA do wsparcia procesów zarządzania
informacją w systemie wykrywania skażeń i alarmowania:
✓ Event Tree Analyser
✓ Emulatory
✓ COP (Common Operational Picture)

✓ Podsumowanie.
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O projekcie
✓ Tytuł projektu NCBiR DOB-BIO7/12/01/2015:
„Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją
i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”;
✓ Okres realizacji projektu: 22.12.2015 – 21.12.2017
✓ Gestor projektu: Szef Obrony Cywilnej Kraju, PSP
✓ Poziom gotowości technologicznej: VIII
✓ Wykonawcy (członkowie konsorcjum):
✓ Wojskowa Akademia Techniczna – lider:
✓ Wydział Cybernetyki
✓ Instytut Optoelektroniki

✓ Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
✓ HTRC sp. z o.o.
✓ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

✓ Kierownik projektu: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT
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Cel główny projektu
✓ Opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów wchodzących w skład
Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania wysoko
zaawansowanego narzędzia teleinformatycznego wspierającego procesy:
✓wymiany informacji pomiędzy elementami systemu,
✓koordynacji jego działania oraz
✓przygotowania dla organów decyzyjnych ocen i analiz eksperckich
dotyczących sytuacji zagrożeń podczas katastrof naturalnych, awarii
technicznych lub innych zdarzeń skutkujących skażeniami biologicznymi,
chemicznymi lub promieniotwórczymi.

Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania
✓ Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16.10.2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i
właściwości organów w tych sprawach:
✓ System Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – nadzorowany przez
Ministra Obrony Narodowej,
✓ sieci i systemy nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych w kraju oraz krajowe
punkty kontaktowe dla międzynarodowych systemów nadzoru nad zagrożeniami zdrowia lub
życia dużych grup ludności – nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
✓ system stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych
i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych, których działania koordynuje
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki,
✓ wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie systemy wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach – nadzorowane przez wojewodów,
✓ system nadzoru epizootycznego, fitosanitarnego, nadzoru nad bezpieczeństwem produktów
pochodzenia zwierzęcego i paszami oraz nadzoru nad produktami rolno-spożywczymi
nadzorowane przez ministrów właściwych do spraw rolnictwa i rynków rolnych oraz zdrowia.

Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania
✓ Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16.10.2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i
właściwości organów w tych sprawach:
✓ System Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – nadzorowany przez
Ministra Obrony Narodowej,
✓ sieci i systemy nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych
COAS w kraju oraz krajowe
punkty kontaktowe dla międzynarodowych systemów nadzoru nad zagrożeniami zdrowia lub
życia dużych grup ludności – nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
✓ system stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych
i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych, których działania koordynuje
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki,
✓ wojewódzkie systemy wykrywania i alarmowania oraz wojewódzkie systemy wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach – nadzorowane przez wojewodów,
✓ system nadzoru epizootycznego, fitosanitarnego, nadzoru nad bezpieczeństwem produktów
pochodzenia zwierzęcego i paszami oraz nadzoru nad produktami rolno-spożywczymi
nadzorowane przez ministrów właściwych do spraw rolnictwa i rynków rolnych oraz zdrowia.

Cele szczegółowe projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Opracowanie metodyki identyfikacji zagrożeń w tym międzynarodowych, uwzględniającej proces oceny ryzyka
ich wystąpienia oraz hierarchizacji.
Opracowanie zasad szacowania podatności obszaru na zagrożenia uwzględniających mapy ryzyka oraz mapy
zagrożeń.
Opracowanie zasad pozyskiwania danych z systemów monitorowania zagrożeń.
Opracowania modułu pozyskiwania przez system teleinformatyczny danych oraz ostrzeżeń gromadzonych
przez systemy monitorowania.
Opracowanie modułu umożliwiającego wykorzystanie Regionalnego Systemu Ostrzegania oraz innych
systemów alarmowania ludności cywilnej.
Zaprojektowania i wykonanie nowoczesnego systemu teleinformatycznego realizującego funkcje wymiany
danych o zagrożeniach, przygotowywania ocen
i analiz niepożądanych zdarzeń, koordynacji działań, modelowania scenariuszy wraz z określeniem ich ryzyka,
przesyłania informacji do ludności poprzez dostępne systemy ostrzegania oraz przeprowadzania ćwiczeń.
Opracowanie programu szkoleń dla podmiotów administracji publicznej wykorzystujących produkty powstałe w
wyniku projektu oraz opracowanie systemu ćwiczeń.
Przygotowania rekomendacji zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania
skażeń i alarmowania.
Bieżące upowszechnianie wyników projektu.
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Podsumowanie
✓ Istotne fakty z realizacji projektu:
✓ zidentyfikowano procesy realizowane w ramach KSWSiA, które wymagały wsparcia za
pomocą usług informatycznych (aplikacji programowych);
✓ wykorzystano wyniki pracy „grupy roboczej” złożonej z przedstawicieli podmiotów
wchodzących w skład KSWSiA oraz konsorcjantów, której zadaniem była identyfikacja
priorytetowych potrzeb w zakresie wsparcia informatycznego KSWSiA;
✓ przeprowadzono liczne konsultacje z podmiotami KSWSiA, w szczególności
z COAS oraz KG PSP - gestorem projektu;
✓ opracowano prototyp systemu WAZkA uwzględniający wymagania zamawiającego oraz
wyniki przeprowadzonych konsultacji;
✓ uzgodniono z MSWiA sposób integracji WAZkA-Regionalny System Ostrzegania (RSO);
✓ uzgodniono z jednym z producentów syren IP sposób integracji komunikatów ostrzegawczych
wysyłanych z WAZkA do syren IP;

✓ Istotnym wynikiem projektu będą również nowe rozwiązania legislacyjne oraz
organizacyjne pozwalające na skrócenie czasu reagowania w sytuacji zajścia zdarzeń
CBRN.

Umowa z NCBiR nr DOB-BIO7/12/01/2015

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Projekt NCBiR DOB-BIO7/12/01/2015 pt.:
„Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją
i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania
i alarmowania”
http://wazka.wat.edu.pl

Kierownik projektu: dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA
e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl

Główne role w systemie WAZkA i ich wsparcie przez funkcje systemu

✓Operator:
wprowadzanie, modyfikowanie ręczne danych o zagrożeniach CBRN (MGD);
filtrowanie, wyszukiwanie, sortowanie, grupowanie danych o zagrożeniach (MGD);
wysyłanie danych o ostrzeżeniach do RSO lub do syren IP (MWT);
przesyłanie danych między użytkownikami WAZkA pocztą wewnętrzną (MPW);
wyznaczenie stref zalewowych w COP (MWC);
zobrazowanie sytuacji operacyjnej, rozmieszczenia jednostek, itd. w COP (MWC);
wprowadzanie danych, przeszukiwanie elektronicznego katalogu zagrożeń w bazie
wiedzy (MBW);
✓ wyświetlanie zagrożeń trwających z wynikami oceny oczekiwanych strat w module
Tablica (MWT);
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ konfigurowanie widoczności zagrożeń z różnych województw (MAdm) ;
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Główne role w systemie WAZkA i ich wsparcie przez funkcje systemu

✓Analityk:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

wprowadzanie, modyfikowanie ręczne danych o zagrożeniach CBRN (MGD);
filtrowanie, wyszukiwanie, sortowanie, grupowanie danych o zagrożeniach (MGD);
przesyłanie danych między użytkownikami WAZkA pocztą wewnętrzną (MPW);
budowanie drzewa zdarzeń i wyliczanie p-stwa zajścia skutków (zdarzeń końcowych) (MA);
przeprowadzenie analizy symulacyjnej "co-jeśli" w Analizatorze Drzewa Zdarzeń (MA);
wyliczanie potencjalnych strat i ich prezentacja w Tabeli Strat (MA);
zobrazowanie wyników symulacji zagrożeń w COP (MWC);
wyznaczenie stref zalewowych w COP (MWC);
zobrazowanie sytuacji operacyjnej, rozmieszczenia jednostek, itd. w COP (MWC);
wprowadzanie danych, przeszukiwanie elektronicznego katalogu zagrożeń w bazie wiedzy
(MBW);
✓ wyświetlanie zagrożeń trwających z wynikami oceny oczekiwanych strat w module Tablica
(MWT);
✓ konfigurowanie widoczności zagrożeń z różnych województw (MAdm);
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Główne role w systemie WAZkA i ich wsparcie przez funkcje systemu

✓Kierownik ćwiczenia:
✓ wprowadzanie, modyfikowanie ręczne danych o zagrożeniach CBRN (MGD);
✓ korzystanie z Emulatorów Systemów Monitorowania Zagrożeń (MESMZ):
✓ Budowa scenariusza ćwiczeń z wykorzystaniem edytora scenariuszy;
✓ Konfigurowanie ćwiczenia;
✓ Uruchamianie, zatrzymywanie, zmiana parametrów emulacji;
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Główne role w systemie WAZkA i ich wsparcie przez funkcje systemu

✓Administrator:
✓ wprowadzanie, modyfikowanie użytkowników systemu;
✓ nadawanie ról użytkownikom systemu;
✓ nadawanie uprawnień rolom użytkowników systemu;
✓ inne funkcje zarządzania rolami i użytkownikami.
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