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KKONONTTEEKSKSTT

Wzrost zagrożenia ze strony międzynarodowych organizacji 

terrorystycznych

Występowanie, często trudnych do przewidzenia, zdarzeń

katastroficznych powodowanych siłami przyrody

Potrzeba ochrony ludności oraz krytycznych infrastruktur 

Państwa przed zagrożeniami



· Infrastruktura

o Struktura niezależnych sieci i systemów, które umożliwiają ciągły 
przepływ dóbr i usług istotny dla celów ochrony i bezpieczeństwa 
ekonomicznego państwa

· Krajowe infrastruktury krytyczne

o Infrastruktury, które uznawane są za tak istotne, że ich 
niesprawność lub zniszczenie będzie miało paraliżujący wpływ 
w skali regionalnej lub krajowej bądź poważnie zakłóci 
postępowanie i czynności dużej liczny osób polegających 
na infrastrukturach



Ochrona infrastruktur krytycznych 
na przykładzie USA - wyzwania

• 87 000 zakładów produkujących żywność
• 1 800 federalnych rezerwuarów wodnych
• 1 600 oczyszczalni komunalnych
• 5 800 zarejestrowanych szpitali
• 87 000 jednostek ratunkowych
• 2 miliardy mil kabli telekomunikacyjnych
• 2 800 elektrowni
• 104 komercyjne elektrownie jądrowe
• 300 000 punktów z ropą i gazem ziemnym
• 5 000 lotnisk publicznych
• 120 000 mil głównych linii kolejowych
• 590 000 mostów drogowych
• 2 000 000 mil rurociągów
• 500 publicznych systemów transportu miejskiego
• 26 600 banków i instytucji finansowych
• 66 000 zakładów chemicznych
• 80 000 tam i zapór
• 3 000 federalnych obiektów rządowych
• 460 wieżowców



Sieciowy System 
informacji geograficznej

do analizy
i wizualizacji infrastruktur
krytycznych i ich zagrożeń

Architektura systemu
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Złożoność zagadnienia ochrony infrastruktur krytycznych
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Technologia CARVER2
(Criticality, Accessibility, Recoverability, Vulnerability, Espyability, Redundancy)

Służy do analizy infrastruktur krytycznych metodą porównywania odmiennych 
typów infrastruktur przy zastosowaniu tych samych kryteriów.



Okno formularza kwestionariusza
do zbierania danych o infrastrukturach krytycznych

na tle głównego ekranu systemu



Dane przestrzenne przetwarzane w systemie i ich 
pochodzenie (1)

System integruje i przechowuje w bazie danych dane takie jak: 

- dane o wybranych typach infrastruktur krytycznych, w tym wyniki ich analiz 
wykonywanych przez moduł CARVER2,

-dane z map cyfrowych terenu miasta Gdańska opisujące położenie ulic, budynków, 
podział administracyjny itp. (łącznie ok. 200 warstw),

- scenariusze zagrożeń w postaci dedykowanych modeli przestrzennych danego 
zjawiska (np. strefy rażenia ataku bombowego czy przybliżony, szacowany zasięg 
rozprzestrzeniania się toksycznej substancji).



Dane przestrzenne przetwarzane w systemie i ich 
pochodzenie (2)

Dane przestrzenne na temat infrastruktur krytycznych oraz innych
elementów infrastruktury miejskiej Gdańska pozyskane zostały:

-z zasobów numerycznej mapy miasta będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku jako wektorowe warstwy danych,

-bezpośrednio od instytucji odpowiedzialnych za danych sektor infrastruktur 
krytycznych, takich jak np. podmiot dostarczający energię elektryczną (ENERGA) 
bądź wodę pitną (Saur Neptun Gdańsk).



Zintegrowana wizualizacja warstw infrastruktury miejskiej
Gdańska (1)



Zintegrowana wizualizacja warstw infrastruktury miejskiej
Gdańska (2)



Zintegrowana wizualizacja warstw infrastruktury miejskiej
Gdańska (3)



podstawowe narzędzia do nawigacji w widoku mapy

dostęp do atrybutów obiektów przedstawianych na mapie (np. liczba 
mieszkańców budynku lub określonego obszaru)

-tworzenie zapytań w celu automatycznej selekcji obiektów na podstawie 
kryteriów przestrzennych lub innych atrybutów

-możliwość udostępniania i wizualizacji na bieżąco warstw 
zmieniających się w czasie (np.. sensory satelitarne)

-definiowanie parametrów oraz uruchamianie procedur 
geoprzetwarzania i analiz przestrzennych, w tym opartych 
na scenariuszach zagrożeń

Funkcjonalność systemu



Moduł danych satelitarnych

�� Pozyskiwanie obrazPozyskiwanie obrazóóww

�� Zastosowanie danych z rZastosowanie danych z róóżżnych sensornych sensoróów satelitarnychw satelitarnych

�� Automatyczne przetwarzanie danychAutomatyczne przetwarzanie danych

�� Wizualizacja danych i pWizualizacja danych i póółłautomatyczna klasyfikacjaautomatyczna klasyfikacja



Pozyskiwanie obrazPozyskiwanie obrazóóww

BezpoBezpośśrednio z satelitrednio z satelitóów EOS (w EOS (EarthEarth observationobservation
satellitesatellite))
• NOAA, 
• Feng Yun, 
• SeaStar
• MetOp
• W przyszłości także NPOESS

1.5m 1.5m HRPTHRPT--MetOpMetOp GroundGround StationStation

•• ObsObsłługa satelituga satelitóów o orbitach w o orbitach 

okookołłobiegunowychobiegunowych

•• OdbiOdbióór w par w paśśmie Lmie L

•• MoMożżliwy odbiliwy odbióór z elewacji > 1r z elewacji > 1°°

•• Instalowana na terenie PGInstalowana na terenie PG



Pozyskiwanie obrazPozyskiwanie obrazóów (2)w (2)

PoPośśrednio z satelitrednio z satelitóów w 
telekomunikacyjnychtelekomunikacyjnych

EUMETCastEUMETCast
•• MSG (MSG (MeteosatMeteosat Second Generation) Second Generation) 

•• CzCzęśćęść danych z satelitdanych z satelitóów o orbitach okow o orbitach okołłobiegunowychobiegunowych
(NOAA, (NOAA, MetOpMetOp))

•• Inne produkty pochodneInne produkty pochodne
�� WiatrWiatr

�� TemperaturaTemperatura

�� OzonOzon



Pozyskiwanie obrazPozyskiwanie obrazóów (3)w (3)

PoPośśrednio ze rednio ze źźrróódedełł opartych o sieopartych o siećć InternetInternet

WspWspóółłpraca z ESRIN (ESA Centre for praca z ESRIN (ESA Centre for EarthEarth ObservationObservation))

Inne np.: Inne np.: 

•• „„TheThe MODIS MODIS RapidRapid ResponseResponse SystemSystem””

�� http://http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.govrapidfire.sci.gsfc.nasa.gov//

�� Sensor MODIS (Sensor MODIS (AquaAqua / / TerraTerra), wybrane produkty), wybrane produkty

•• TrueTrue ColorColor,,

•• FalseFalse ColorColor,,

•• Zawarta dodatkowa informacja o moZawarta dodatkowa informacja o możżliwych zagroliwych zagrożżeniach eniach 
popożżarowycharowych

•• WspWspóółłpraca z lokalnymi dostawcami obrazpraca z lokalnymi dostawcami obrazóów w 
wysokorozdzielczych jak Satelitarne Centrum Operacji wysokorozdzielczych jak Satelitarne Centrum Operacji 

Regionalnych S.A.Regionalnych S.A.



Zastosowanie sensorZastosowanie sensoróów satelitarnychw satelitarnych

WybWybóór konkretnego rodzaju sensora satelitarnego r konkretnego rodzaju sensora satelitarnego 
do danego zagrodo danego zagrożżeniaenia



Przetwarzanie danychPrzetwarzanie danych

�� ObrObróóbka wstbka wstęępnapna
•• Dodawanie Dodawanie georeferencjigeoreferencji zgodnej z standardowymi zgodnej z standardowymi 
normami (np.: WGS 84, projekcja EPSG:4326 )normami (np.: WGS 84, projekcja EPSG:4326 )

•• ObrObróóbka spektrometrycznabka spektrometryczna

•• Korekcja optycznaKorekcja optyczna

�� Produkty pochodneProdukty pochodne
•• SOIL SOIL MapperMapper®®

•• PM PM MapperMapper®®

•• Wykorzystanie SSE (service Wykorzystanie SSE (service supportsupport environment)environment)

•• Testowanie wTestowanie włłasnych algorytmasnych algorytmóów przetwarzania / w przetwarzania / 
klasyfikacjiklasyfikacji

�� Algorytmy wieloAlgorytmy wielo--kanakanałłoweowe

�� Algorytmy wieloAlgorytmy wielo--sensorowesensorowe



UdostUdostęępnianie danychpnianie danych

�� Dedykowany serwer WMS (Dedykowany serwer WMS (Web Map ServiceWeb Map Service))
•• Technologia .NETTechnologia .NET

•• Dane niemal czasu rzeczywistego (near Dane niemal czasu rzeczywistego (near realreal--timetime))
�� Wsparcie dla wielordzeniowoWsparcie dla wielordzeniowośścici

�� Nacisk na maksymalizacjNacisk na maksymalizacjęę wydajnowydajnośścici

�� GeoServerGeoServer (r(róówniewnieżż WMS)WMS)
•• Technologia Technologia OpenOpen SourceSource

•• Dane o dDane o dłługoterminowej dostugoterminowej dostęępnopnośści w systemieci w systemie
�� Efektywne Efektywne cachecache’’owanieowanie

�� ZwiZwięększony koszt dodania danych do bazykszony koszt dodania danych do bazy

�� ProtokProtokóółł powiadamiania o zagropowiadamiania o zagrożżeniacheniach

�� Dowolny klient WMSDowolny klient WMS
•• OpenLayersOpenLayers ((OpenOpen SourceSource, , AjaxAjax, DHTML), DHTML)



Przykłady zastosowań systemu (1)

Lp. Infrastruktura krytyczna Wynik 

1 Rafineria Gdańska 165 

2 Port w Gdańsku 138 

3 Szpital Wojewódzki 144 

4 Straszyn – wodociągi 172 

5 Główna rozdzielnia prądu 90 

6 Port lotniczy 142 

7 Dworzec główny PKP 112 

Przykładowa punktacja CARVER2 dla wybranych infrastruktur krytycznych 
na terenie miasta Gdańska



Przykłady zastosowań systemu (2)
Wizualizacja warstwy przedstawiającej interpolowane za pomocą metody ważonej 

odwrotnej odległości (Inverse Distance Weighted – IDW) wyniki analizy infrastruktur 
krytycznych



Przykłady zastosowań systemu (3)
Wizualizacja szacowanych skutków ataku bombowego na główny dworzec kolejowy 

w Gdańsku na podstawie masy użytego materiału wybuchowego i granicznej wartości 
ciśnienia. Czerwone koło – strefa całkowitego zniszczenia (structural damage zone), 

żółte koło – strefa mniejszych zniszczeń (severe injures zone)



Przykłady zastosowań systemu (4)

Wizualizacja strefy zagrożenia toksyczną substancją chemiczną, dla której wykryto 
przedostanie się do atmosfery – według schematu zgodnego z normą NATO ATP-45

Prędkość wiatru: 5 km/h



Przykłady zastosowań systemu (5)

Wizualizacja strefy zagrożenia toksyczną substancją chemiczną, dla której wykryto 
przedostanie się do atmosfery – według schematu zgodnego z normą NATO ATP-45

Prędkość wiatru: 15 km/h



Przykłady zastosowań systemu (6)
Modelowanie zagrożeń powodziowych oraz zalania toksyczną substancją ciekłą

Model 1
Dane źródłowe:
- wartość poziomu wody dla wskazanej jednej lokalizacji,
- wysokościowy model terenu (Digital Elevation Model - DEM) z uwzględnieniem 

położenia wałów przeciwpowodziowych
Statyczne zalanie całości obszaru wokół źródłowej lokalizacji, który położony jest niżej 
niż zakładany poziom wody



Przykłady zastosowań systemu (7)
Modelowanie zagrożeń powodziowych oraz zalania toksyczną substancją ciekłą

Model 2
Dane źródłowe:
- lokalizacja, rozmiar i prędkość wycieku,
- wysokościowy model terenu (DEM),
- model absorpcji spływającej substancji przez warstwy gruntu,
- model prędkości przemieszczania się spływającej substancji.
Modelowanie ścieżki spływu i nagromadzeń substancji



Przykłady zastosowań systemu – moduł satelitarny (8)

Wewnątrz czerwonego okręgu Plama ropy naftowej, na podstawie danych z 
sensora MODIS, widoczna w zobrazowaniu True Color.



Przykłady zastosowań systemu – moduł satelitarny (9)

• Wielokanałowe zobrazowanie na podstawie danych z satelitów MSG 
(Meteosat Second Generation)

• Dane „near real-time” z systemu EUMETCast (opóźnienie 0-15 min)



Przykłady zastosowań systemu – moduł satelitarny (10)

• Wielokanałowe zobrazowanie na podstawie danych z satelitów MODIS

• Produkt pochodny o interpretacji pokrywy chmur nałożony na warstwę

rastrową pochodzącą z innych satelitów obserwacyjnych



Podsumowanie (1)

�Przedstawione zostały zagadnienia technologii bezpieczeństwa 

krajowego w kontekście ochrony ludności oraz infrastruktur 

krytycznych Państwa w obliczu narastających zagrożeń różnego 

pochodzenia i rodzaju. 

�Opisany system został opracowany Wydziałem Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku.



Podsumowanie (2)
�System jest zintegrowanym narzędziem dla działów zarządzania 

kryzysowego aglomeracji miejskich przydatnym w zakresie:

�analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych oraz scenariuszy 

zagrożeń

�zdalnej pracy grupowej pozwalającej na wymianę informacji 
pomiędzy odległymi fizycznie centrami decyzyjnymi

�tworzenia scenariuszy działań w sytuacjach kryzysowych

�Zaprezentowano również możliwość rozszerzenia funkcjonalności 
systemu o moduł wizualizacji , przetwarzania i analizy, niemal w czasie 
rzeczywistym, obrazów pochodzących z sensorów satelitarnych.


