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INTEGRACJA I WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA
INFORMACJĄ I OPTYMALIZACJI DECYZJI SYSTEMU
OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA
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 działania systemu;
– 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.
Główne wyniki Projektu:
– demonstrator systemu WAZkA (Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania);
– metodyka wykorzystania systemu WAZkA;
– rekomendacje zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń
i alarmowania.

MI2

Symulatory stanowią wsparcie dla modułu MGDiA.
Generują procesy powstawania i rozwijania się zagrożeń.
Integracja z danymi symulacyjnymi z Aloha (format .kml)
i SI Promień (format ADatP-3).

MGDiA
Moduł Gromadzenia Danych i Analiz
Centralny moduł systemu odpowiadający
za gromadzenie danych pozyskanych
z Systemów Monitorowania Zagrożeń oraz
wypracowanie analiz i ocen dla organów decyzyjnych.

MW
Moduł Wizualizacji COP, „Tablica”
Moduł odpowiada za prezentację danych i wyników
analiz (w szczególności ostrzeżeń o zagrożeniach)
w formie portalu internetowego (”Tablica”)
oraz zobrazowania mapowego (COP).

Architektura systemu WAZkA

MODUŁ INTEGRACYJNY

Moduł umożliwia
generowanie - według
ustalonego scenariusza
oraz w sposób
kontrolowany przez
użytkownika – danych
o zagrożeniach, które
„udają” rzeczywiste
dane pozyskiwane
z systemów
monitorowania.

SPSZ
Symulatory Przyczyn i Skutków Zagrożeń

Moduł odpowiada za integrację z systemami ostrzegania i alarmowania
(RSO oraz syreny IP).

ESMZ
Emulatory
Systemów
Monitorowania
Zagrożeń

MODUŁ INTEGRACYJNY

Systemy
Monitorowania
Zagrożeń

Moduł odpowiada za komunikację, transfer i wstępną obróbkę danych pochodzących
z systemów monitorowania zagrożeń (SMZ).
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SOiA
Systemy
Ostrzegania
i Alarmowania

P r o t o t y p s y s t e m u WA Z k A p o w s t a ł j a k o a p l i k a c j a
zaprojektowana w architekturze klient-serwer, tzn. dostęp
użytkowników do systemu jest zapewniony poprzez
przeglądarkę WWW.
Ekran główny systemu WAZkA podzielony jest na następujące
elementy:
ź Gromadzenie Danych (wprowadzanie, wyświetlanie,
filtrowanie, grupowanie danych o zagrożeniach);
ź Analiza możliwość przeprowadzania analizy ryzyka
(z wykorzystaniem Analizatora Drzewa Zdarzeń, symulacji
zagrożeń, wyliczania strat wynikających z rozwoju zagrożenia);
ź Baza Wiedzy (panel informacyjny oraz „WAZkA-Wikipedia”,
gdzie dostępne są informacje dziedzinowe związane z tematyką
przeciwdziałania i neutralizacji zagrożeń, zawierający: akty
prawne, modele zagrożeń/symulacje, metodyki, katalog
zagrożeń CBRN, procedury);
ź Administracja (zarządzanie kontami użytkowników, rolami,
uprawnieniami, itd.);
ź Poczta (ikona koperty w prawym górnym rogu ekranu:
wewnętrzny komunikator użytkowników WAZkA);
ź Tablica (informacja o zagrożeniach trwających oraz ich skutkach,
wysyłanie komunikatów ostrzegawczych do RSO, przejście do
zobrazowania mapowego (COP)).

Analizator Drzewa Zdarzeń (ang. Event Tree Analyser), rys. 2 jest aplikacją
służącą do budowy i analizy drzewa zdarzeń reprezentującego w postaci
graficznej chronologiczny ciąg zdarzeń, istotnych ze względu na funkcjonowanie
obiektu, występujących po wybranym zdarzeniu, inicjującym ten ciąg. Aplikacja
umożliwia:
· wyznaczanie prawdopodobieństwa (ryzyka) wystąpienia określonego
scenariusza zdarzeń;
· ocenę skutków wystąpienia zdarzenia końcowego;
· obliczanie częstości wstępowania poszczególnych scenariuszy zdarzeń;
· modyfikację charakterystyk Event Tree w sytuacji wystąpienia określonych
zdarzeń;
ź przeprowadzenie analizy symulacyjnej (scenariuszowej) typu „co-jeśli”.

Moduł Emulatorów Systemów Monitorowania Zagrożeń (rys. 1)
umożliwia generowanie – według ustalonego scenariusza oraz
w sposób kontrolowany przez użytkownika – danych o zagrożeniach,
które „udają” rzeczywiste dane pozyskiwane z systemów
monitorowania.

MGDiA

Rys. 2. Okno Analizatora Drzewa Zdarzeń

Moduł Wizualizacji COP (ang. Common Operational Picture) jest narzędziem
GIS umożliwiającym prezentację sytuacji operacyjnej na tle podkładów
mapowych (rys. 3).
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ESMZ

Rys. 3. Okno modułu zobrazowania COP z przykładowymi danymi

Rys. 1. Okno Emulatora Systemów Monitorowania Zagrożeń
Informacje o projekcie: http://wazka.wat.edu.pl
Kierownik projektu: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT
e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl, tel.: 261-83-95-04

COP posiada następujące główne funkcje: prezentacja obiektów na
podkładach mapowych zgodnie z symboliką APP-6A i MSWiA; wspomaganie
decyzji, m.in. w postaci wyznaczenia stref zalewowych i profili terenu;
zarządzanie warstwami danych zgodnymi z WMS (Web Map Service),
pozwalające na wzbogacenie obrazu operacji o dane satelitarne, mapy
analityczne, modele wysokościowe, dane pogodowe; wyświetlanie
wektorowych warstw danych GIS w postaci KML, GeoJSON, TopoJSON, MVT;
zarządzanie geograficznymi informacjami punktowymi POI (Point of Interest);
wyszukiwarka danych adresowych; wizualizacja danych z symulacji rozwoju
zagrożeń przekazywanych w postaci danych wektorowych warstw KML, jak
również z formatu ADatP-3 (CBRN).

