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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.

Informacje ogólne
✓ 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

Cel główny
✓ 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.

Cele szczegółowe
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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Wybrane narzędzia systemu WAZkA
do wsparcia procesów zarządzania informacją
w systemie wykrywania skażeń i alarmowania

Edytor Drzewa Zdarzeń (ETA)
✓ Edytor/Analizator Drzewa Zdarzeń (ETA) - opis:
✓ Analizator Drzewa Zdarzeń (ETA) - aplikacja zbudowana
w architekturze klient-serwer, która nie wymaga zainstalowania
żadnego innego oprogramowania przez użytkownika poza
przeglądarką internetową;
✓ Jest elementem Modułu Gromadzenia Danych i Analiz systemu WAZkA ;
✓ Drzewo zdarzeń (ETA) jest graficzną reprezentacją chronologicznego ciągu
zdarzeń, istotnego z punktu widzenia funkcjonowania obiektu, występujących po
wybranym zdarzeniu, inicjującym ten ciąg;

Edytor Drzewa Zdarzeń, c.d.
✓ Edytor Drzewa Zdarzeń (ETA) - funkcjonalność:
✓
✓
✓
✓

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

Zdarzenie

Element inicjujący
(przyczyna zagrożenia lub
zdarzenie inicjujące)

Drzewo Błędów
(Fault Tree)

Model
umożliwiający
wyliczanie p-stw
Ustalanie prawdopodobieństw
zajścia zdarzeń: zajścia zdarzeń na
podstawie
1. ekspercko
własności fizykotechnicznych
2. z wykorzystaniem
Fault Tree
obiektu, którego
dotyczy

Element końcowy,
np. skutki

Zależności między kolejnością
zajścia zdarzeń wraz z p-stwem
ich zajścia

Edytor Drzewa Zdarzeń, c.d.
✓ Edytor Drzewa Zdarzeń (ETA) - funkcjonalność:
✓ poza wyznaczaniem prawdopodobieństwa zajścia skutków,
wyliczane jest również prawdopodobieństwo zajścia każdego
ze zdarzeń pośrednich, pod warunkiem zajścia jego poprzedników;

Edytor Drzewa Zdarzeń, c.d.
✓ Edytor Drzewa Zdarzeń (ETA) - funkcjonalność:
✓ poza wyznaczaniem prawdopodobieństwa zajścia skutków,
wyliczane jest również prawdopodobieństwo zajścia każdego
ze zdarzeń pośrednich, pod warunkiem zajścia jego poprzedników;

Edytor Drzewa Zdarzeń, c.d.
✓ Edytor Drzewa Zdarzeń (ETA) - funkcjonalność:
✓ poza wyznaczaniem prawdopodobieństwa zajścia skutków,
wyliczane jest również prawdopodobieństwo zajścia każdego
ze zdarzeń pośrednich, pod warunkiem zajścia jego poprzedników;

Edytor Drzewa Zdarzeń, c.d.
✓ Edytor Drzewa Zdarzeń (ETA) - funkcjonalność:
✓ Jeśli drzewo zdarzeń budowane jest dla zdarzenia w konkretnej
lokalizacji, to wyliczamy również tabelę strat;

✓ Edytor Drzewa
Zdarzeń (ETA) funkcjonalność:
✓ Tabela strat

Edytor Drzewa Zdarzeń vs LOGAN
✓ Event Tree Analyser
(ETA) jest zintegrowany
z WAZkA;
✓ ETA nie wymaga
budowania w każdym
przypadku zdarzeń
komplementarnych,
choć daje taką
możliwość;
✓ Poza wyznaczaniem
prawdopodobieństwa
zajścia skutków,
wyliczane jest również
prawdopodobieństwo
zajścia każdego ze
zdarzeń pośrednich,
pod warunkiem zajścia
jego poprzedników;

ETA

LOGAN

Integracja z istniejącymi Symulatorami Przyczyn i Skutków Zagrożeń

SI Promień

ADatP-3
NBC

ALOHA

KML
PAS

Integracja z istniejącymi Symulatorami Przyczyn i Skutków Zagrożeń, c.d.
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//

Emulatory systemów monitorowania zagrożeń

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

Praca szkoleniowa
Emulatory systemów
monitorowania skażeń

Kanały przyjmowania
danych

✓ Ogólna koncepcja ulokowania emulatorów
w systemie WAZkA:

f

System
WAZkA

Emulatory systemów monitorowania zagrożeń, c.d.
✓ Główne cele emulatorów:
✓ 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:
✓ Z emulatorów bezpośrednio będą korzystać analitycy budujący
scenariusze i administratorzy nadzorujący proces szkolenia;
✓ Pośrednio korzystać będą szkoleni;

✓ Obszary funkcjonalne emulatorów:
✓ Autoryzacja;
✓ Uruchamianie emulacji;
✓ Czytanie parametrów emulacji;
✓ Modyfikowanie parametrów emulacji;
✓ Zatrzymywanie emulacji;
✓ Budowanie scenariuszy emulacji.

Emulatory systemów monitorowania zagrożeń, c.d.

Moduł COP - wspólny obraz sytuacyjny
✓ Moduł COP (Common Operational Picture):
✓ Narzędzie jest narzędziem GIS umożliwiającym prezentację sytuacji operacyjnej
na tle podkładów mapowych;
✓ Aplikacja webowa zbudowana w oparciu o podejście SOA – dostarcza zbiór usług
manipulujących danymi RESTful API;
Narzędzia mapowe [narzędzia kalkulacyjne i konfiguracja]

Zarzadzanie danymi
-

Warstwy GIS
Meldunki
Obiekty
Infrastruktura
Zagrożenia
POI

Przestrzeń mapy
-

Podkłady mapowe
Elementy operacyjne
Dodatkowe opisy [POI]

Moduł COP - wspólny obraz sytuacyjny, c.d.
✓ Moduł COP (Common Operational Picture):
✓ Aplikacja oferuje możliwość wzbogacania prezentowanej sytuacji
operacyjnej o dane zagrożeń przekazywane w postaci meldunków
ADat-P3 (CBRN, SI Promień) i KML (Aloha);

Moduł COP - wspólny obraz sytuacyjny, c.d.
✓ Moduł mapowy - funkcjonalności:
✓ dostarcza funkcje wspomagania decyzji, m.in. w postaci wyznaczenia
stref zalewowych i profili terenu; mogą być one nanoszone na rozpatrywane dane
zagrożeń co znacząco ułatwia analizę rozpatrywanej sytuacji kryzysowej;
✓ wykonywanie pomiarów mapowych wskazywanych tras, obszarów;
✓ prezentacje obiektów zgodnie z symboliką APP-6A i MSWiA;
✓ dodawanie warstw danych zgodnych z WMS (Web Map Service), pozwalające na
wzbogacenie obrazu operacji o dane satelitarne, mapy analityczne, modele
wysokościowe terenu i inne dane analityczne związane np. z danymi
pogodowymi;
✓ wyświetlanie około 50 predefiniowanych warstw GIS, z następujących źródeł
danych: Geoportal, Bing, OpenStreetMap, OpenWeatherMap;
✓ środowisko zostało wyposażone w edytor i wyszukiwarkę POI (Point of Interest);
strefy zalewowe
profile terenu

Strona www projektu: http://wazka.wat.edu.pl

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 system WAZkA uwzględniający wymagania zamawiającego oraz wyniki
przeprowadzonych konsultacji;

✓ Kierunki rozbudowy systemu WAZkA:
✓ Zastąpienie drzewa błędów (szacowanie p-stw zajścia zdarzeń) siecią bayesowską:
✓ Możliwość uwzględnienia wpływu czynników „niebinarnych” na prawdopodobieństwo
wystąpienia zdarzeń w drzewie zdarzeń;
✓ Bardziej elastyczny model zależności czynników warunkujących występowanie zdarzeń;
✓ Dodanie upływu czasu w drzewie zdarzeń (uwzględnienie czasu trwania czynności kończących
się zdarzeniami);
✓ Utworzenie bazy drzew zdarzeń:
✓ Przechowywanie drzew zdarzeń utworzonych wcześniej;
✓ Wyszukiwarka drzew zdarzeń podobnych;

✓ Zostaną wskazane 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, prof. WAT
e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl

