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1. Въведение
1.1 Цел на системата
Настоящето ръководство за употреба описва начина на работа с Интернетбазиранa система за регистрация, мониторинг и превантивно ресурсно управление
на риска от природни бедствия, наречена Risk Manager или съкратено - RiskMan.
Приложението представлява многопотребителска информационна система с
различни нива на достъп, изградена като клиент-сървер приложение и достъпна за
крайните потребители посредством Интернет браузер.
Целта е да се автоматизират дейностите на общинските и кметските
администрации в процеса по регистриране на рисковете от природни бедствия,
както и неговото оценяване и управление по схемата RkFMEA на Довел
Интернешънъл.
По електронен път се събира и обобщава информация за риска от пет типа
природни бедствия, въведени в системата за момента, като всяко едно е въведено
със своя код от НСИ както следва:
наводнения
– код 1010;
горски пожари
– код 2022;
земетресения
– код 2023;
свлачище
– код 2021;
засушаване
– код 2026.
Моделът на данните предвижда запазването на информацията по години.
Достъпът до данните позволява възможност за въвеждане, надзор и корекция на
ниво кметство и ниво община. Определени са четири различни потребителски
роли в системата, всяка със зададени фиксирани права.
Системата е изградена с използване на скриптовите езици PHP 4.3.4, JavaScript
1.3 и маркъп езикът HTML. Продуктът е тестван и изработен върху Apache сървер
версия 1.3.22 и по-висока. За съхранение и достъп до данните е използван
сърверът MySQL 4.1 и по-висока.
За клиентски достъп до система RiskMan използвайте като Интернет браузър
единствено Microsoft Internet Explorer.
Информационната система е реализирана от авторски колектив към фирма Аемон
ЕООД в изпълнение на поръчков договор за изработка, сключен с Агенцията по
Устойчиво Развитие и Евроинтеграция (АУРЕ).
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2. Потребителски права и работни роли
2.1

Потребителски права

За вход в системата се използват потребителско име и парола. Всеки потребител
може да има една роля и взависимост от нея разични права.
Потребителските права и роли са фиксирани. Достъпът до менютата със
съответните права също.
В RiskMan са предвидани четири вида оторизирани потребителски роли наблюдател, оператор в кметство, администратор на община, главен
администратор. Системата се инсталира с една потребителска роля – тази на
главния администратор, който от своя страна може да управлява останалите.

2.2.1 Наблюдател
Ролята притежава следните права за:
вход в системата;
избор на вид данни, на район и на период;
четене на данните;
редактиране на собствения профил – име, телефон и др. лични данни
изход от системата.

2.2.2 Оператор в кметство
Ролята има всички права на роля наблюдател, плюс допълнително:
въвеждане на първични данни за риска за дадено кметство по години
(съгласно описана от Довел Интернейшънъл последователност) – в
рамките на дефиниран от главния системен администратор период;
редакция на на първични данни за риска за дадено кметство по години
(съгласно описана от Довел Интернейшънъл последователност) – в
рамките на дефиниран от от главния системен администратор период.
създаване на потребителски сметки (име и парола) на наблюдател.

2.2.3 Администратор на община
Ролята притежава всички права на роля oператор в кметство, плюс
допълнително:
въвеждане на данни за общината – например население, население в
активна възраст, брутен вътрешен продукт, и др.;
създаване на потребителски сметки (име и парола) на oператор в
кметство – за дадено кметство;
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дефиниране на период от време, за който oператор в кметство може да
въвежда информация – по подразбиране е 1 год., но се дефинира като
интервал от дата до дата;
редакция на на първични данни за риска за дадено кметство по години
(съгласно описана от Довел Интернейшънъл последователност) – по всяко
време – отразява се в журнален файл.
създаване на потребителски сметки (име и парола) на наблюдател.

2.2.4 Главен системен администратор
Ролята притежава всички права на администратор на община, плюс
допълнително:
създаване на потребителски сметки (име и парола) на администратор на
община;
визуализация на историческите промени в данните за риска по периоди
(т.нар. журнален файл);
стартиране и спиране на приложението;
редактиране на номенклатурни стойности - вкл. изтриване на такива (при
условие, че не са реферирани в момента) и на добавяне на нови;
задаване на параметри на приложението – напр. дължина на периода на
журналния файл в месеци.
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3. Действия, общи за всички роли (роля
Наблюдател)
Потребителска роля Наблюдател има действия, общи за всички роли. Те са
изброени по-долу.

3.1

Начален екран и вход в системата

За да изберете началния екран на системата, стартирайте Интернет браузър на
Майкрософт и въведете адреса, на който е инсталирана самата система. Входът в
системата се извършва през началния екран, показан на фиг. 3.1. Всеки един
потребител трябва да въведе потребителското си име и парола, след което да
задейства бутонът Вход.

Фиг. 3.1: Влизане в системата
След влизане в системата на екрана горе вляво ще се изпише името Ви и ролята,
с която сте регистриран (фиг. 3.2).
Заб. Вход с потребителско име и парола се изисква за всяка една операция в
системата, включително и за визуализацията на данни.
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Фиг. 3.2: Начален екран след вход в системата

3.2

Редактиране на потребителски профил

Системата Ви дава възможност по всяко време да преглеждате и да редактирате
потребителския си профил. За целта изберете меню Потребителски профил (фиг.
3.3).

Фиг. 3.3: Преглед на потребителски профил
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На таблицата на фиг. 3.4 са показани примерни данни за потребител. Показва Ви
се ролята и текущият статус. Статусът може да бъде променен от администратора
на системата. Можете да промените която и да е от данните (без системния
идентификатор, ролята и статуса) посредством избор на връзката Промяна на
личните данни. За запазване на промените трябва да натиснете бутон „Въведи”.
За изчистване на въведената в полетата на този екран от Вас информация,
натиснете бутон „Отказ”, при което системата ще изпише наново старите данни за
всяко едно от полетата на екрана.

Фиг. 3.4: Редактиране на потребителски профил
Можете да промените и паролата си чрез връзката Промяна на парола. Системата
Ви подканя да въведете старата си парола и два пъти да въведете новата си
парола, след което трябва да натиснете бутон „Въведи”. За изчистване на
въведената в полетата на този екран от Вас информация, натиснете бутон „Отказ”.

Фиг. 3.5: Редактиране на потребителска парола
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3.3

Изход в системата

За да излезете от системната, изберете меню Изход (горе вдясно на фиг. 3.6).
Системата ще покаже прозорец с въпрос относно това дали наистина сте
уверен(а) в желанието си за излизане. Изберете OK за излизане или Cancel, ако
искате да продължите работа без да излизате.

Фиг. 3.6: Изход от системата

3.4

Преглед на въведени данни

Всички потребителски роли в системата могат да правят справки относно:
Данни за община
Данни за дадено кметство
Данни за въведени бедствия (кризисни събития и зоните им).
Данни за съоръжения

3.4.1 Преглед на въведени данни за община
Изборът на дадена справка за община става от менюто Преглед на данни (фиг.
3.7). Фиг. 3.8 по-долу показва как се избира най-напред област (по LAU0). След се
избира община (по LAU1) – фиг. 3.9, за да се покажат въведените от оператора за
дадената община данни.
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Фиг. 3.7: Избор на преглед на данни

Фиг. 3.8: Избор на област при преглед на данни

Фиг. 3.9: Избор на община при преглед на данни
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За избраната община системата показва въведените от администратора на
община данни, както е показано на фиг. 3.10. Това са данните за численост на
населението на общината, население в активна възраст, средна възраст на
населението, брутен вътрешен продукт (БВП), година на актуалност на данните, и
дата на последната промяна в системата. Следва таблица, показваща
измерителите на риска за различните природни бедствия, както следва:
Измерител RPN (стойността на уязвимостта, умножена по вероятността и
по ефекта на мярка за контрол/действие) за зона, за съоръжение и общо за
зона и съоръжение;
Измерител RPNF (по методиката RkFMEA това е показател за
ефективността или неотложността на предложени нова или поредица от
мерки за превенция или контрол)
Фактор на социалната уязвимост като функция от горните параметри,
възрастовата зависимост и брутния вътрешен продукт за избраната от
потребителя община.

Фиг. 3.10: Преглед на данни за община
Всички рискови измерители са нормализирани със степени от 1 до 10, като найблагоприятна е степен 1 и най-неблагоприятна е 10, и се избират от таблици,
съобразени със съответната причина за риск.
Стойностите на горните измерители на риска са закръглени до цели числа и се
представят в цветово кодиране. Цветовете зелен, жълт и червен означават
съответно нисък, умерен и висок риск, получен като интегрирана оценка за
даденото кризисно събитие за съответната община. Белият цвят означава липса
на въведени в системата данни.
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3.4.2 Преглед на въведени данни за кметство
Изборът на дадена справка за кметство става от менюто Преглед на данни (фиг.
3.7). За да се покажат въведените от оператора за даденото кметство данни, найнапред се избира областта (по LAU0) – виж фиг. 3.8 по-горе, след това община (по
LAU1) – както на фиг. 3.9, а после кметство (по LAU2), както е показано на фиг.
3.11.

Фиг. 3.11: Избор на кметство при преглед на данни за кметство
Данните, които всеки от потребителите може да види за избраното кметство са:
население, население в активна възраст, средна възраст на жителите, брутния
вътрешен продукт (БВП), към коя дата се отнасят тези данни, както и средните
стойности на RPN и RPNF за дефинираните в системата кризисни събития (фиг.
3.12.). Допълнително се изчислява и фактор на социалната уязвимост като
функция от горните параметри, възрастовата зависимост и брутния вътрешен
продукт за избраната от потребителя община.
Всички рискови измерители са нормализирани със степени от 1 до 10, като найблагоприятна е степен 1 и най-неблагоприятна е 10, и се избират от таблици,
съобразени със съответната причина за риск.
Стойностите на горните измерители на риска са закръглени до цели числа и се
представят в цветово кодиране. Цветовете зелен, жълт и червен означават
съответно нисък, умерен и висок риск, получен като интегрирана оценка за
даденото кризисно събитие за съответната община. Белият цвят означава липса
на въведени в системата данни.
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Фиг. 3.12: Преглед на данни за кметство

3.4.3 Преглед на въведени данни за зона в кметство
Преглед на данни за зона в дадено кметство става посредством меню Преглед на
данни->Кризисни събития. При това последователно се избира първо област,
после община (по LAU1), и след това кметство (по LAU2) – както е показано на
фигурите по-горе. След това се появява поле за избор на кризисното събитие,
чиито зони на поражение потребителят ще разглежда (фиг. 3.13). Потребителят
трябва да избере едно от кризисните събития, изредени в списъка, например
„Наводнение” (фиг. 3.13) След избиране на кризисно събитие трябва да се
извърши избор на зона на поражение от избраното вече кризисно събитие (фиг.
3.14).
Ако за даденото кметство и избрано кризисно събитие няма въведени зони,
списъкът, то списъкът на зоните остава празен.
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Фиг. 3.13: Избор на кризисно събитие при преглед на данни за зони

Фиг. 3.14: Избор на зона на поражение от кризисно събитие
След избора на желаната зона се зарежда въведената от потребителите
информация за нея. Тя е разделена на три части:
описание на кризисно събитие и зона (фиг. 3.15)
оценка на ефекта от рисковото събитие (фиг. 3.16)
фактори на кризисното събитие (фиг. 3.17).
Полетата с информация за всяка от тези части може да бъде показана или скрита
при еднократно натискане на мишката върху заглавието им, което е показано като
връзка на жълт фон преди данните за описанието на частта.
Данните за зона могат единствено а бъдат прегледани, но не могат да бъдат
редактирани.
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Фиг. 3.15: Преглед на данни за зона – описание на кризисното събитие и зоната

Фиг. 3.16: Преглед на данни за зона – оценка на ефекта от рисковото събитие
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Фиг. 3.17: Преглед на данни за зона – фактори на кризисното събитие

3.4.4 Преглед на въведени данни за съоръжения в кметство
Преглед на данни за съоръжение в дадено кметство става посредством меню
Преглед на данни->Съоръжения. При това последователно се избира първо
област, после община (по LAU1), и след това кметство (по LAU2) – както е
показано на фигурите по-горе. След това се появява поле за избор на кризисното
събитие, чиито зони на поражение потребителят ще разглежда (фиг. 3.13).
Потребителят трябва да избере едно от кризисните събития, изредени в списъка,
например „Наводнение” (фиг. 3.13) След избиране на кризисно събитие трябва да
се извърши избор на съоръжение от избраното вече кризисно събитие (фиг. 3.18).
Ако за даденото кметство и избрано кризисно събитие няма въведени зони,
списъкът, то списъкът на съоръженията остава празен.
След избиране на желаното съоръжение се появява въведената от потребителите
информация за него (фиг. 3.19). Тя е разделена на три части, както следва:
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Фиг. 3.18: Избор на съоръжение

Фиг. 3.18: Преглед на съоръжение - описание на кризисно събитие и съоръжение
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описание на кризисно събитие и съоръжение – фиг. 3.18
оценка на ефекта от кризисното събитие – фиг. 3.19
начини на поддръжка и контролни действия - – фиг. 3.20.

Фиг. 3.19: Преглед на съоръжение - оценка на ефекта от кризисното събитие
Полетата с информация за всяка от тези части може да бъде показана или скрита
при еднократно натискане на мишката върху тях. Данните за съоръжение могат
единствено а бъдат прегледани, но не могат да бъдат редактирани от това меню.
Всички рискови измерители са нормализирани със степени от 1 до 10, като найблагоприятна е степен 1 и най-неблагоприятна е 10, и се избират от таблици,
съобразени със съответната причина за риск.
Стойностите на измерителите на риска RPN и RPNF са закръглени до цели числа
и се представят в цветово кодиране. Цветовете зелен, жълт и червен означават
съответно нисък, умерен и висок риск, получен като интегрирана оценка за
даденото кризисно събитие за съответната община. Белият цвят означава липса
на въведени в системата данни.
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Фиг. 3.20: Преглед на съоръжение - начини на поддръжка и контролни действия
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4. Действия на роля Оператор в кметство
Потребителите с роля Оператор в кметство могат да изпълняват всички действия,
описани в точка 3 (т.е. действията, които са възможни за всички потребителски
роли). Освен това обаче, такива потребители могат да извършват следните
характерни за тях действия, описани по-долу.

4.1 Вход в системата, промяна на профил, преглед на
данни и изход
Потребителите с роля Оператор в кметство могат да влезнат в системата с
потребителско име и парола, зададени им от администратор на системата, по
начина, описан в точки 3.1-3.4 от този документ.
За да изберете началния екран на системата, стартирайте Интернет браузър на
Майкрософт и въведете адреса, на който е инсталирана самата система.

4.2

Въвеждане на данни за кметство

Освен действията, описани в точка 4.1, потребителите с роля Оператор в кметство
могат да въвеждат и редактират данни за кметство. Въвеждането и редакцията на
такива данни става посредством меню Данни за кметство (фиг. 4.1).

Фиг. 4.1: Избор на данни за кметство
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Фиг. 4.2 представя екрана за въвеждането на данни за кметство. Забележете, че
операторът за кметството не избира област, община и кметство (по ЕКАТТЕ),
понеже той е прикрепен от Администратора на общината за даденото кметство,
което е записано в хранилището за данни на системата.

Фиг. 4.2: Въвеждане на данни за кметство
Ако данни за кметството са били вече въведени, то системата извежда
предупредително съобщение (фиг. 4.3). В този случай данните за кметство могат
само да се редактират.

Фиг. 4.3: Въвеждане на данни за кметство при съществуващи вече данни
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4.2

Редактиране на данни за кметство

Потребителите с роля Оператор в кметство могат да редактират данни за
кметство. Редакцията на такива данни става посредством менюто от фиг. 4.4. При
тази редакция те не избират кметство, понеже самите те са прикрепени от
администратора на общината към кметството, в което работят. Самото кметство
се извежда със съответстващия му код LAU2 и мето му (виж фиг. 4.4).

Фиг. 4.4: Редактиране на съществуващи вече данни за кметство
Заб. Могат да се редактират само вече въведени данни за кметство. В случай
на опит за редактиране на данни за кметсво, които не са още въведени,
системата извежда информация за това, че данните все още не съществуват.

4.3

Въвеждане на данни за зона на рисково събитие

Потребителите с роля Оператор в кметство могат да въвеждат данни за зона на
рисково (кризисно) събитие в определеното им кметство (от администратора на
съответната община). Въвеждането на такива данни става посредством менюто
Зона-> Въвеждане на данни за зона (фиг. 4.5). При това въвеждане те не избират
кметство, понеже самите те са прикрепени от администратора на общината към
кметството, в което работят. Самото кметство се извежда със съответстващия му
код LAU2 (виж фиг. 4.5). По същата причина те не избират и община от падащия
списък (а се показва кодът на общината, към която е тяхното кметство).
При въвеждането на данни за зона операторите трябва да определят три групи от
данни, групирани както е показано на фиг. 4.5:
1. Описание на кризисно събитие и зона
2. Оценка на ефекта от рисково събитие
3. Фактори на рисковото събитие
Изборът на група става с щракване с мишката върху съответното име на група,
при което самата група от имена на данните и полета за тях се отваря (ако не е
отворена) или затваря (в противен случай). Използва се следното цветово
представяне:
Името на всяко поле от една група се показва на син фон
Стойност за полето (отдясно на името на полето)
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Фиг. 4.5: Въвеждане на данни за зона
Отдясно на стойността за полето се показва на син фон символът ‘?’,
щракването върху който (фиг. 4.5) предизвиква извеждането на помощна
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информация за стойността на полето, която се скрива при щракване на
връзката с етикет „Затвори” (фиг. 4.6)

Фиг. 4.6: Въвеждане на дата при описание на кризисно събитие и зоната
Датите в системата се избират чрез директно въвеждане във формата годинамесец-ден, или от календар, който позволява придвижване по месеци посредством
натискане на връзките вляво и вдясно от името на месеца (съответно означени
като „<<” и „>>”).
Фиг. 4.7, 4.8 и 4.9 представят въвеждането на данни за фактори на кризисното
събитие за зоната. При избора на стойност за вероятност и ефект на предпазната
мярка се появяват съответните таблици с три колони, съдържащи:
Описание на вероятност (фиг. 4.7)
Описание на стойността (фиг. 4.8)
Описание на ефект (фиг. 4.9)
След избора на стойност за вероятност и ефект от падащото меню и избор на друг
параметър (друго поле) тези таблици се скриват.
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Фиг. 4.7: Въвеждане на данни за фактори на кризисното събитие - уязвимост

Фиг. 4.8: Въвеждане на данни за фактори на кризисното събитие - вероятност
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Фиг. 4.9: Въвеждане на данни за фактори на кризисното събитие – ефект на мярка
или събитие

Факторите RPN и RPNF се изчисляват автоматично, след като са въведени
необходимите за изчислението им стойности.
Забележка: полетата за стойности за факторите RPN и RPNF се оцветяват в
зависимост от автоматично изчислените им стойност както следва:
В зелено – при нисък риск
В жълто – при умерен риск
В червено – при висок риск
Последното поле на фиг. 4.10 е с име „Има ли и други мерки”. В случай на избор
на стойност „Да” се появява нова група от полета за следващата мярка. Така могат
да бъдат въведени повече от една мярка.
След като са определени мерките за кризисното събитие, операторът трябва да
съхрани въведената информация с помощта на бутона „Въведи”.
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Фиг. 4.10: Въвеждане на избор за друга мярка

4.4

Редактиране на данни за зона на рисково събитие

Работата по редактиране на вече въведена зона е идентична с тази по
въвеждането на зоната (виж точка 4.3 и фигурите към нея). Стойността за полето
се въвежда или избира отдясно на името на полето. Изборът се извършва или от
падащо меню, или – само за дата – от календар посредством щракване с мишката
върху символът отляво на полето за дата.
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Ако операторът пожелае, може да види помощна информация за стойността на
полето посредством щракване с мишката върху ‘?’. Помощният текст може да бъде
затворен чрез щракване върху връзката в края на текста.
Факторите RPN и RPNF се изчисляват автоматично, след като са въведени
необходимите за изчислението им стойности.

Фиг. 4.11: Редактиране на данни за зона
Забележка: полетата за стойности за факторите RPN и RPNF се оцветяват в
зависимост от автоматично изчислените им стойност както следва:
В зелено – при нисък риск
В жълто – при умерен риск
В червено – при висок риск
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Последното поле на секцията „Фактори на кризисното събитие” е с име „Има ли и
други мерки”. В случай на избор на стойност „Да” се появява нова група от полета
за следващата мярка. Така могат да бъдат въведени повече от една мярка.
След като са определени мерките за кризисното събитие, операторът трябва да
съхрани въведената информация с помощта на бутона „Въведи”.
Фиг. 4.6 представя редактиране на данни за зона. Попялването на данните следва
същата последователност, както при въвеждането на данни за зона. И тук
операторите трябва да определят три групи от данни, групирани както е показано
на фиг. 4.6:
1. Описание на кризисно събитие и зона
2. Оценка на ефекта от рисково събитие
3. Фактори на рисковото събитие

Фиг. 4.12: Редактиране на дата за изпълнение на дадена мярка
След като са определени мерките за кризисното събитие, операторът трябва да
съхрани въведената информация с помощта на бутона „Редактирай”. Показва се
следващ екран, като за всяка от мерките за кризисното събитие трябва да се
опредени дата за изпълнение на дадена мярка (фиг. 4.12).
Заб.: Определянето на датите става на отделен екран, за да може
операторът да ги съпоставя и да планира изпълнението на всички мерки
заедно.

4.5 Въвеждане на данни за обект към зона на рисково
събитие
За всяка зона на рисково събитие операторът в кметството може да въведе един
или повече обекта към дадената зона. Изборът за въвеждане на обект става
посредством едноименната връзка от меню Зона (фиг. 4.13). Обектите могат да
бъдат с различна стойност, тип, степен на използваемост и други параметри,
например: училище, читалище, парник, водосборна кула, и др.
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Фиг. 4.13: Избор на въвеждане на данни за обект

Фиг. 4.14: Въвеждане на данни за обект
За всеки обект се описват параметри по подобие на зоната (виж фиг. 4.14). И тук
се използва следното цветово представяне:
Името на всяко поле от една група се показва на син фон
Стойност за полето (отдясно на името на полето)
Отдясно на стойността за полето се показва на син фон символът ‘?’,
щракването върху който предизвиква извеждането на помощна
информация за стойността на полето
При избирането на стойност за полето „Уязвимост” отново се показва таблица с
описание на десетте степени на уязвимост, както и при зоната.
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Новият обект се запазва при задействане на бутона „Въведи”.

4.6 Редактиране на данни за обект към зона на рисково
събитие
За всяка зона на рисково събитие операторът в кметството може да въведе един
или повече обекта към дадената зона, като всеки обект може да бъде редактиран
произволен брой пъти (виж фигурата по-долу). Редакцията се запазва при
задействане на бутона „Редактирай”.

Фиг. 4.15: Редактиране на данни за обект
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4.7 Въвеждане и редактиране на данни за бъдещ ефект
от изпълнението на мерките към зона на рисково
събитие
За всяка зона на рисково събитие операторът в кметството може да опише
бъдещия ефект от изпълнението на мерките към зона на рисково събитие.
Изборът за описание на бъдещ ефект страва посредством последното под-меню
на меню „Зона”. За целта първо се избира зоната от падащото меню (фиг. 4.16).
После за всяка една от въведените мерки с дадена планирана вече дата се
избира:
Нова уязвимост (след изпълнението на мярката)
Нова вероятност
Нов ефект от мярката
Нова експертна оценка на щети
Нова експертна оценка на пострадали хора
Системата отново автоматично изчислява нов RPN и нов RPNF, като използва
цветовото кодиране, описано в точки 4.5 и 4.6.

Фиг. 4.16: Въвеждане/Редактиране на данни за бъдещ ефект

4.8 Въвеждане на данни за поддръжка на съоръжение
относно рисково събитие
Потребителите с роля Оператор в кметство могат да въвеждат както данни за зона
на рисково (кризисно) събитие в определеното им кметство (от администратора на
съответната община), така и данни за поддръжка на съоръжение относно рисково
събирие. Въвеждането на такива данни за поддръжка на съоръжение става
посредством менюто за Поддръжка на съоръжение-> Въвеждане на данни за зона
32

(фиг. 4.17). При това въвеждане те не избират кметство, понеже самите те са
прикрепени от администратора на общината към кметството, в което работят.
Самото кметство се извежда със съответстващия му код LAU2 (виж фиг. 4.17). По
същата причина те не избират и община от падащия списък (а се показва кодът на
общината, към която е тяхното кметство).

Фиг. 4.17: Въвеждане на данни за поддръжка на съоръжения
При въвеждането на данни за зона операторите трябва да определят три групи от
данни, групирани както е показано на фиг. 4.17, 4.18 и 4.19:
Описание на кризисно събитие и зона
Оценка на ефекта от рисково събитие
Фактори на рисковото събитие
Изборът на група става с щракване с мишката върху съответното име на група,
при което самата група от имена на данните и полета за тях се отваря (ако не е
отворена) или затваря (в противен случай). Използва се следното цветово
представяне:
Името на всяко поле от една група се показва на син фон
Стойност за полето (отдясно на името на полето)
Отдясно на стойността за полето се показва на син фон символът ‘?’,
щракването върху който предизвиква извеждането на помощна
информация за стойността на полето (фиг. 4.19)
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Фиг. 4.18: Оценка на ефекта на събитието при поддръжка на съоръжения

Фиг. 4.19: Избор на неизпълнение на мярката
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Фиг. 4.20: Фактори на риска при неизпълнение на мярката
За всяка мярка трябва да се въведат факторите на риска при изпълнение и при
неизпълнение на мярката. Фиг. 4.19 показва как става изборът на неизпълнение на
мярката.
Фиг. 4.20 представя въвеждането на начини на поддръжка на съоръжения при
неизпълнение на мярката. Факторите RPN и RPNF се изчисляват автоматично,
след като са въведени необходимите за изчислението им стойности.
Фиг. 4.21 представя въвеждането на начини на поддръжка на съоръжения при
изпълнение на мярката. Последното поле съдържа въпрос относно това дали
съществува и друга контролна мярка за това съоръжение. При отговор ДА се
добавят същите полета за дефиниране на новата мярка. За всяка нова мярка
трябва да се въведат факторите на риска при изпълнение и при неизпълнение на
мярката.
Системата позволява дефинирането на максимум три мерки за контрол.
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Фиг. 4.21: Фактори на риска при изпълнение на мярката
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Фиг. 4.22: Фактори на риска при изпълнение на следваща контролна мярка
Важно е да се отбележи, че е задължително да се въведат стойности за
уязвимост, вероятност и др. както при изпълнение на мярката, така и
при нейното неизпълнение. Това става като се избере последователно за
стойност на полето с име „Изпълнение на мярката през настоящата година” както
‘Да’, така и ‘Не’, и се въведат стойности за изпълнение и за неизпълнение на
мярката. След като са въведени стойностите за Да и Не, се изчисляват
автоматично факторите RPN и RPNF.
Забележка: полетата за стойности за факторите RPN и RPNF се оцветяват в
зависимост от автоматично изчислените им стойност както следва:
В зелено – при нисък риск
В жълто – при умерен риск
В червено – при висок риск
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4.9 Редактиране на данни за поддръжка на съоръжение
относно рисково събитие
Редактиране на поддръжка на съоръжения е показано на фиг. 4.23.
Последователността на работа е както при въвеждане на данните за поддръжката
(точка 4.8).

Фиг. 4.23: Редактиране на поддръжка на съоръжения
Последното поле от тази форма е с име „Има ли и други начини”. В случай на
избор на стойност „Да” се появява нова група от полета за следващата мярка. Така
могат да бъдат въведени повече от една мярка. След като са определени мерките
за кризисното събитие, операторът трябва да съхрани въведената информация с
помощта на бутона „Редактирай”.
При въвеждане и редактиране на стойностите за вероятност (фиг. 4.15) и ефект на
предпазната мярка се появяват съответните таблици с три колони, съдържащи:
Описание на вероятност и ефект
Описание на стойността
Степен
След избора на стойност за вероятност и ефект от падащото меню и избор на друг
параметър (друго поле) тези таблици се скриват.
При успешна редакция се извежда съобщение за потвърждение, както е показано
на фиг. 4.25.
38

Фиг. 4.24: Редактиране на начини за поддръжка на съоръжения

Фиг. 4.24: Редактиране на начини за поддръжка на съоръжения
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5. Действия на роля Администратор на община
Потребителите с роля Администратор на община могат да изпълняват всички
действия, описани в точки 3 и 4. Всеки от Администраторите на общини е
прикрепен към дадена община (от Администратора на системата), която той не
може да избира и/или променя.

5.1 Вход в системата, промяна на профил, преглед на
данни и изход
Потребителите с роля Администратор на община могат да влезнат в системата с
потребителско име и парола, зададени им от администратор на системата, по
начина, описан в точки 3.1-3.4 от този документ.
За да изберете началния екран на системата, стартирайте Интернет браузър на
Майкрософт и въведете адреса, на който е инсталирана самата система.

5.2 Въвеждане редактиране на данни за кметство, зони,
обекти към зона, бъдещ ефект, и съоръжения
Освен действията, описани в точка 5.1, потребителите с роля Оператор в кметство
могат да въвеждат и редактират данни за кметство, зони, обекти към зона, бъдещ
ефект, и съоръжения – съгласно описанието в секция 4.
При избор на кметство Администраторите на общини ще трябва да изберат само
кметство (по LAU2) от прикрепената към тях община, понеже не са прикрепени към
това кметство. Освен това обаче такива потребители могат да извършват
следните характерни за тях действия, описани по-долу.

5.3 Създаване и редактиране на оператор в кметство
Всеки администратор на община е отговорен за създаване и редактиране на
оператори в кметствата, принадлежащи към общината на този оператор.
Администратор на дадена община не може да създава и променя администратори
на кметства, принадлежащи към други общини.
Фиг. 5.1 представя менюто за създаване и редактиране на оператори към
кметствата, прилежащи към дадената община. Освен това, администратор на
община може да създава и редактира наблюдатели (последните не са прикрепени
към кметство или община).
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Фиг. 5.1: Меню за създаване и редактиране на оператор в кметство
Фиг. 5.2 показва общ изглед на създаване на оператор в кметство. С червена
звезда са показани задължителните полета. За всеки един оператор се определя
кода на кметството, към което той е прикрепен, и това дали той е активен или не.
Заб.: неактивните наблюдатели нямат достъп до системата, докато не
бъдат отново активирани от администратора.

Фиг. 5.2: Изглед на създаване на оператор в кметство
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5.4 Създаване и редактиране на наблюдател
Всеки администратор на община може да създава и редактира наблюдател,
подобно на същите операции за оператор в кметство. Фиг. 5.3 представя изглед от
създаването на наблюдател. С червена звезда са показани задължителните
полета.

Фиг. 5.3: Изглед на създаване на наблюдател

5.5 Въвеждане и редактиране на данни за община
Потребителите с роля Администратор на община могат да въвеждат данни за
общината, към която са прикрепени от администратора на системата.
Въвеждането и редакцията на такива данни става посредством меню Данни за
община (фиг. 5.4).

Фиг. 5.4: Опит за повторно въвеждане на данни за община
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При опит за повторно въвеждане на данни за община (фиг. 5.4) система извежда
предупредително съобщение. Въведени вече данни за община могат единствено
да се редактират (виж следващата секция).
Фиг. 5.5 показва изглед на интерфейса за въвеждане на данни за община.
Забележете, че Администратор на община не избира община и кметство, понеже
той е прикрепен от Администратора на общината към дадена община, което е
записано в хранилището за данни на системата.

Фиг. 5.5: Изглед на интерфейса за въвеждане на данни за община.
Потребителите с роля Администратор на община могат да редактират вече
въведени данни за общината, към която са прикрепени от администратора на
системата. Въвеждането и редакцията на такива данни става посредством меню
Данни за община.
Фиг. 5.6 показва изглед на интерфейса за редактиране на данни за община.
Забележете, че Администратор на община не избира община и кметство, понеже
той е прикрепен от Администратора на общината към дадена община, което е
записано в хранилището за данни на системата.
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Фиг. 5.6: Изглед на интерфейса за редактиране на данни за община.
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6. Действия на роля Системен администратор
Потребителите с роля Системен администратор (или за краткост само
Администратор) могат да изпълняват всички действия, описани в точки 3, 4 и 5.
При избор на кметство Администраторите ще трябва да изберат и община (по
LAU1) и кметство (по LAU2), понеже не са прикрепени към дадено кметство и
община. Освен това обаче такива потребители могат да извършват следните
характерни само за тяхната роля действия, описани по-долу.

6.1 Създаване и редактиране на Администратор на
община
Всеки Администратор на системата е отговорен за създаване и редактиране на
Администратори на общини, като също така може и да извършва създаване и
редактиране на Оператори в кметства и на Наблюдатели (подобно на самите
Администратори на общини). Фиг. 6.1 представя менютата за създаване и
редактиране на Администратори на общини и на Оператори към кметствата,
прилежащи към дадената община.

Фиг. 6.1: Меню за създаване и редактиране на потребители с роли, различни от
тази на Администратор
Фиг. 6.2 показва общ изглед на потребителския интерфейс за създаване на
Администратор на община. С червена звезда са показани задължителните полета.
За всеки един Администратор на община се определя кода на общината, към
която той е прикрепен, и това дали той е активен или не.
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Заб.: неактивните Администратори на общини (а също така и Оператори и
Нблюдатели) нямат достъп до системата, докато не бъдат отново
активирани от Администратора на системата.

Фиг. 6.2: Общ изглед на потребителския интерфейс за създаване на
Администратор на община
Фиг. 6.3 показва как се представя списъкът със системните потребители при
извикване на меню „Редактиране на администратор на община”. Екранът
представя списък от имена на потребители, които (по подразбиране) са сортирани
във възходящ ред по фамилни имена.

Фиг. 6.3: Общ изглед на потребителския интерфейс за промяна на данни на
потребители при Редактиране на администратор на община”
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Поради факта, че списъкът от потребители може да бъде произволно дълъг,
информацията се извежда в странициран вид, като броят на редовете на страница
е до 50.
Посредством щракане с мишката на името на всяка от колоните (например Роля,
Телефон и Статус) Администраторът може да сортира алтернативно възходящо и
низходящо списъкът от потребители, по стойностите в съответната колона.

6.2 Редактиране на номенклатурни таблици
Дизайнът на системата предвижда множество таблици с предефинирани
стойности-номенклатури, наречени за краткост номенклатурни таблици. От
гледна точка на функционална гъвкавост, дизайнът на системата позволява
динамично попълване, редактиране и изтриване на стойности на
номенклатури от номенклатурните таблици, от страна на Администратора на
системата. Фиг. 6.4 показва изглед на потребителския интерфейс за редактиране
на номенклатурни таблици. Менюто е достъпно от Администратор>Номенклатурни таблици.
Администраторът трябва първо да избере името на номенклатурната таблица,
която ще бъде редактирана. Следва показване на стойностите на клетките от тази
таблица, организирани по редове и колони. Всеки ред може да бъде редактиран
и/или изтрит посредством двата бутона отдясно в дадения ред. Нови записи могат
да се прибавят чрез бутона Прибави, като предварително се зададат стойности на
име и стойност на параметъра.

Фиг. 6.4: Изглед на потребителския интерфейс за редактиране на номенклатурни
таблици – редакция на таблицата за стойности за рискови събития
Тези номенклатурни таблици съдържат имена и стойности за номенклатурните
единици, които могат да бъдат:
Типове и подтипове обекти към зона
Видове рискови събития – фиг. 6.4
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Причина за настъпване на рисково събитие – фиг. 6.5
Начини на определяне на събитие/мярка/контрол – фиг. 6.6
Ефект на мярката – фиг. 6.7
Вероятност за настъпване на рисково събитие – фиг. 6.8
Уязвимост (на зона, обект или съоръжение) – фиг. 6.9
Други

Фиг. 6.5: Изглед на потребителския интерфейс за редактиране на номенклатурни
таблици – редакция на таблицата за причини за настъпване на рисково събитие

Фиг. 6.6: Изглед на потребителския интерфейс за редактиране на номенклатурни
таблици – редакция на таблицата за начини на определяне
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Фиг. 6.7: Изглед на потребителския интерфейс за редактиране на номенклатурни
таблици – редакция на таблицата за ефект на мярката

Фиг. 6.8: Изглед на потребителския интерфейс за редактиране на номенклатурни
таблици – редакция на таблицата за вероятност за настъпване на рисково събитие
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Фиг. 6.9: Изглед на потребителския интерфейс за редактиране на номенклатурни
таблици – редакция на таблицата за вероятност за уязвимост (на зона, обект или
съоръжение)

6.3 Редакция на системни параметри
В менюто системни параметри е предвидено главният администратор да може да
управлява гранични стойности свързани с функционалността на системата. Тук той
може да зададе началната и крайна дата за въвеждане и редактиране на данни
свързани със зона и поддръжка на съоръжения от оператор в кметство и
администратор на община.
Първоначално се избира община, а после кметство към тази община. След това се
въвеждат началната и крайна дата. След въведената крайна и преди въведената
начална дата оператора в кметство и общинския администратор нямат право да
манипулират с данните за зона и поддръжка на съоръжения, но главният
администратор може да прави това по всяко време.
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Фиг. 6.10: Потребителски интерфейс за редактиране на системни параметри
Периодът, зададен като начална и крайна дата за община/кметство (фиг. 6.10)
задава календарното време от годината, когато за операторите от определеното
по-горе кметство е възможно да въвеждат и редактират данни.
Заб.: извън горния период е невъзможно да се въвеждат и редактират данни за
зададеното кметство.

6.4 Разглеждане на журналния файл
Всяко действие на оператора в кметство, администратора на община и главния
администратор свързано с въвеждане и редактиране на данни за зона или
поддръжка на съоръжения се записва в базата данни на приложението с цел
бъдещ анализ, контрол и сигурност.
Журналният файл показва таблица с данни за направената заявка, нейния тип
(insert, update или delete), за коя таблица се отнася, от кое меню е направена,
името на потребителя, който я е направил, датата и индефикационния и номер
(фиг. 6.11). По всеки от тези параметри таблицата може да бъде сортирана.
Информацията се показва страницирана, като на всяка страница има 50 реда.
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Фиг. 6.11: Изглед на извеждане на страницирана информация за журналния файл
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