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Abstract: At the present moment of the development of the society, the objects forming the electricity systems 

are some of the most critical infrastructures, which are vital for many others, depending on the reliable supply of 

electricity. The study and description of the various objects of the critical electricity infrastructure has an 

important role to play in developing adequate measures for their protection. Geographic information systems are 

a powerful tool in the process of protecting critical electricity infrastructure and assisting responsible institutions 

in making decisions. 
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дни от най-значимите инфраструктури в съвременния живот на хората са 

енергийните, като през последните сто години с особено бързи темпове се развива 

електроенергетиката. Откриването на електричеството и изграждането на 

електроенергийни системи (ЕЕС) не само позволиха да се издигне „енерговъоръжеността” на 

човека, но и предоставят нови, недостъпни преди възможности за регулиране и преобразуване 

на енергийния поток. 

Електроенергийната система е елемент (подсистема) на енергийната и включва в себе си 

генераторите и потребителите на електрическа енергия, обединени посредством електрическа 

мрежа и работещи съвместно в общ режим. 

Електроиндустрията във всяка страна се състои от множество различни инфраструктурни 

обекти, собственост на държавата и частни компании, участващи в производството, преноса и 

разпределението на електрическа енергия.  

Към настоящия момент на развитие, обектите формиращи ЕЕС са едни от най-

критичните инфраструктури, които са жизненоважни за много други, зависещи от надеждна 

доставка на електроенергия. 

Термина „критичната инфраструктура“ се определя, като „... система от съоръжения, 

услуги и информационни системи, чието спиране, неизправно функциониране или разрушаване 

би имало сериозно негативно въздействие върху здравето и безопасността на населението, 

околната среда, националното стопанство или върху ефективното функциониране на 

държавнотоуправление” [2] и „... система или части от нея, които са от основно значение за 

поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, 

сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието 

нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република 

България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции”. [1] 

Е 
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Изучаването и описанието на различните обекти от критичната инфраструктура има 

важна роля в изработване на адекватни мерки за тяхната защита. 

На практика географските информационни системи (ГИС) се явяват мощен инструмент в 

процеса на защита на критичната инфраструктура и подпомагане на отговорните институции 

при вземането на решения. Главна предпоставка за ефективно използване на пространствените 

данни и информация в ГИС среда е моделиране на пространствените данни и изграждане на 

геобаза от данни. 

Изхождайки от изложеното до тук целата на настоящата статия е да се изследват 

възможностите за създаване на пространствена база от данни на обектите от критичната 

инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електроенергетика) посредством софтуер с 

отворен код. 

База от данни най-общо се определя, като съвкупност от логически свързани данни в 

конкретна предметна област, които са структурирани по определен начин, позволяващ 

извличане на информация по зададени критерии. От друга страна пространствена база от 

данни е база от данни, която моделира пространство, обекти в пространството, или комбинация 

от двете. А геобаза от данни е специализирана пространствена база от данни, която се 

занимава специално с географска информация, или геобазите от данни са тип пространствени 

бази от данни. 

Съществуват различни определения за ГИС, акцентиращи върху едни или други техни 

възможности и характеристики. В някои от определенията акцентът се поставя върху връзката 

им с картния компонент, в други върху базите данни или софтуера, а в трети се подчертават 

практическите им приложения. Независимо от множеството различни дефиниции за ГИС, във 

всички определения присъстват като задължителен компонент географските 

(геопространствени) данни. Именно тази пространствена ориентация ги отличава от всички 

останали информационни системи. 

Географска информационна система най-общо се представя, като информационна 

система, съвкупност от софтуер, хардуер, данни, процедури и обучени кадри за създаване, 

манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на пространствено определени данни. 

Един от успешно налагащите се подходи при проектирането на пространствени бази от 

данни в последните години е използването на т.нар. уеб-базирани ГИС платформи. Уеб ГИС са 

компютърни приложения, които доставят географски данни чрез браузър. При създаването на 

уеб-базирани ГИС платформи се използва многослойна архитектура. 

Многослойната архитектура (N-слойна архитектура) е архитектура от тип клиент-

сървър, в която интерфейсът, обработката на приложения и съхранението и обработката на 

данни са логически разделени на отделни модули. Най-разпространената форма на 

многослойна архитектура е трислойната архитектура състояща се от следните три слоя: 

 Презентационен слой, най-високо ниво в приложението и потребителят има директен 

достъп до него. Освен, че служи комуникира със останалите слоеве, презентационният 

слой предоставя различни видове информация на потребителя; 

 Слой за бизнес логика, (междинен слой, слой за обработка на данни) той е изтеглен от 

презентационния слой, и като отделен такъв, контролира функционалността на 

приложението като извършва различни процеси по обработката на данните; 

 Слой за данните, състои се от база от данни. Тук информацията се съхранява и достъпва. 

В слоя за бази от данни информацията се съхранява независима от бизнес логиката или 

сървърът за приложения. Когато данните се съхраняват в отделен слой се увеличава 

мащабируемостта и се подобрява производителността. 
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Най-често използваната архитектура при създаването на уеб-базирани ГИС платформи 

също се състои от три слоя, които описват компонентите в системата: [4] 

 Слой за данни, включва бази от данни и Система за управление на бази от данни (СУБД). 

Извършва съхраняването на всички данни на системата във вид на стандартен 

релационен модел; 

 Сервизен слой, представен е от ГИС сървър, който осигурява създаването и поддържането 

на специализирани ГИС модели и поведение на данните, осигурява съхраняването на 

пространствените и не пространствените данни (атрибутните данни) в стандартна база от 

данни, осигурява многопотребителската работа с графичните и не графичните данни, 

осигурява възможност за работа с версии на графичните данни, позволява създаване и 

поддържане на сложни права за достъп до данните, позволява редактиране на данните в 

базата. Гео сървърът осигурява и възможности за публикуване и разпространение на 

информацията от стандартната СУБД на база уеб услуги; 

 Приложен слой, състои се от клиентски приложения, които в най-общ смисъл 

предоставят достъп на потребителите до данни и информация от информационната 

система. Той обединява всички крайни потребителски функции и възможности на 

системата – уеб-базиран ГИС портал, както и свързан десктоп клиент/и за създаване и 

редактиране на ГИС данни и администриране на ГИС сървъра. 

 

За реализация на уеб-базирана ГИС платформа е възможно използването на софтуер с 

отворен код, който да осигурява презентирането, управлението и администрирането на данни и 

потребители. 

Софтуер с отворен код e софтуер, чийто изходен код е достъпен с лиценз, с който 

притежателят на авторските права предоставя права за обучение, промяна и разпространение на 

софтуера на всеки и за всякакви цели. [3]  

Лицензът определя правата и задълженията, с които лицензиантите трябва да се 

съобразяват. Обикновено притежателите на лиценз за софтуер с отворен код имат право да 

копират, променят и разпространяват кода (съдържанието). Лицензът може да наложи и 

задължения например всички промени по кода, който подлежи на разпространение, трябва да 

указват приноса на автора им. Най-често използваните в глобален мащаб лицензи са: [4, 5, 8, 10] 

 GNU General Public лиценз, издаден от Фондацията за свободен софтуер, с цел той да 

бъде използван за лицензирането на софтуер като „свободен“; 

 MIT-лиценз на Масачузетския технологичен институт; 

 Berkeley Software Distribution лиценз, понякога също наречена Berkeley Unix е вторият 

важен клон на UNIX разпространяван от Калифорнийски университет, Бъркли. 

 

Подобно на комерсиалните ГИС продукти и тези с отворен код се разделят на три 

основни групи: 

 Настолни, като най-често използваните са QGIS и GRASS; 

 Мобилни, като gvSIG, Enebro, TangoGPS и др.; 

 Онлайн, като Mapserver, GeoServer, pMapper, PostGIS, SpatiaLite, които са най-често 

срещаните продукти за изграждане на уеб-базирани ГИС платформи с отворен код. 

 

https://wiki.osgeo.org/wiki/GIS_Mobile_Comparison#Enebro
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Съществуват много споровете по линията комерсиален софтуер или софтуер с отворен 

код, за предимствата и недостатъците на всеки един от двата вида. Въпреки това, използването 

на ГИС софтуер с отворен код дава предимства свързани с: ниски оперативни разходи; наличие 

на софтуерни модули базирани на OGC стандарти, т.е. високо ниво на хармонизация и 

стандартизация и избягване на зависимостта от използваните файлови формати; възможности 

за оперативна съвместимост и интеграция; улеснено разработване на интерфейси с други 

системи, базирани на OGC стандарти; възможност за многократна употреба; лесна поддръжка и 

разширяване и др. 

Възможна архитектура на уеб-базирана ГИС платформа в предметната област, 

посредством използване на софтуер с отворен код включва: 

 Слой за данни – PostgreSQL/PostGIS; 

 Сервизен слой – GeoServer; 

 Приложен слой – GeoExt/OpenLayers/Ext JS. 

 

PostgreSQL е релационна база данни с отворен код. Поддържа множество типове данни 

(включително потребителски дефинирани), транзакции, криптиране, регулярни изрази и др. 

PostgreSQL търпи повече от 15 години активно развитие и притежава доказана архитектура, 

която й е спечелила добра репутация за надеждност, цялост на данните и коректност, като се 

използва широко, включително от някои големи компании. [12] 

Работи на всички основни операционни системи, включително Linux, UNIX (AIX, BSD, 

HP-UX, SGI IRIX, MacOS, Solaris, Tru64) и Windows. PostgreSQL е напълно съвместим с ACID, 

има пълна поддръжка за чужди ключове, свързвания, изгледи, задействания и съхранени 

процедури (на няколко езика). Включва повечето SQL:2008 типове данни, включително 

INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL и TIMESTAMP. 

Също така поддържа съхранение на двоични големи обекти, включително картини, звуци или 

видео. Притежава програмни интерфейси за C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC, 

както и богата документация. [12] 

Базата от данни за корпоративни класове PostgreSQL включва характеристики със 

сложни функции като като Multi-Version Concurrency Control (MVCC), възстановяване от 

зададена точка във времето, поддръжка на международни символи, асинхронно репликиране, 

вмъкнати транзакции, онлайн бекап, изпреварващ запис в дневника и други. [12] 

PostGIS е софтуерна програма с отворен код, която добавя поддръжка на географски 

обекти към PostgreSQL. Включва топологична поддръжка, верификация на данните, 

възможност за осъществяване на трансформация между различни координатни системи, както 

и голям брой пространствено аналитични операции, които може да се осъществяват на самия 

сървър. PostGIS позволява изграждането на пространствени индекс за всеки слой в базата 

данни, което осигурява бързо действие при зареждане и справки с данните. [4, 11] 

GeoServer е Java базиран софтуерен сървър с отворен код, който позволява на 

потребителите да преглеждат и редактират геопространствени данни. Използвайки стандартите 

на OGC, GeoServer позволява голяма гъвкавост при създаването на карти и споделянето на 

данни. Поддържаните стандарти включват Web Features Service (WFS), Web Coverage Service 

(WCS) и Web Map Service (WMS). Важна особеност на GeoServer е, че чрез него се обезпечава 

възможност за предоставяне на достъп едновременно на много Web базирани клиенти до данни 

от най-различни източници в оперативно съвместим формат, като едновременно с това 

позволява и достъп до данните през настолни ГИС системи. [4, 7] 
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GeoServer поддържа данни от много различни източници, като: PostgreSQL/PostGIS, 

Shapefile, ArcSDE, DB2, Oracle Spatial, MySQL и други. Притежава Java поддръжка за GeoTIFF, 

GTOPO30, ArcGrid, WorldImages, ImageMosaics, Image Pyramids, ECW, MrSID, JPEG2000. Чрез 

стандартни протоколи GeoServer предоставя възможност за Web Map изход в JPEG, GIF, PNG, 

SVG, KML, GML, Shapefile, GeoRSS, PDF, GeoJSON и други формати. [4, 7] 

GeoServer може да показва данни за някои от популярните приложения за 

картографиране, като Google Maps, Google Earth, Yahoo Maps и Microsoft Virtual Earth. В 

допълнение, GeoServer може да се свърже с традиционните комерсиални ГИС архитектури като 

ESRI ArcGIS. [7] 

GeoExt е приложение с отворен код и позволява изграждането на ГИС приложения за 

настолни компютри чрез интернет. Това е рамка на JavaScript, която съчетава ГИС 

функционалността на OpenLayers с потребителския интерфейс на библиотеката ExtJS, 

предоставена от Sencha. [6] 

Чрез комбинацията GeoExt/OpenLayers/Ext JS се интегрират данните с информация от 

виртуални глобуси като Google Maps, Bing, OpenStreetMap и други. [4, 6, 9, 14] 

OpenLayers е JavaScript библиотека с отворен код за показване на картови данни в уеб 

браузъри като подвижни карти. Той предоставя API за изграждане на богати уеб базирани 

географски приложения, подобни на Google Maps и Bing Maps. OpenLayers поддържа GeoRSS, 

KML, GML, GeoJSON и картографски данни от всички източници, използващи OGC 

стандартите. [9] 

Ext JS е JavaScript базирана рамка за изграждане на интерактивни уеб приложения на 

различни платформи, използвайки техники като скриптове на Ajax, DHTML и DOM. 

Първоначално възниква като разширение за Yahoo! User Interface Bibliothek (YUI) под името 

yui-ext. Но с нарастването на възможностите и популярността сe превръща в отделна Ext 

библиотека. Функционира изцяло със самостоятелни библиотеки. [14] 

QGIS (по-рано известна като Quantum GIS) е географска информационна система с 

отворен код. QGIS е проект на Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Работи на основни 

операционни системи, като Linux, Unix, Mac OSX, Windows и Android, поддържа множество 

векторни и растерни формати, бази от данни, и притежава широки възможности. В последните 

години търпи бързо развитие и усъвършенстване на възможностите. Чрез QGIS могат да се 

визуализират, управляват, редактират и анализират данни, както от локана машина, така и от 

отдалечени сървъри за пространствени данни. Системата притежава и добри възможности за 

изготвяне и оформление на карти. [4, 13] 

Този статия се реализира във връзка с Проект № РД-08-77/03.02.2017 г.) – Създаване на 

пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика 

(подсектор електроенергетика), финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски. 
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