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Nowoczesna infrastruktura informatyczna IETU 

Informacja prasowa 3/listopad 2012 

Realizowany projekt in2in „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania 
i analizy danych środowiskowych” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka zapewnia pracownikom IETU korzystanie z najnowszych technologii informatycznych, 
które są we współczesnym świecie niezbędne do realizacji projektów naukowych i badawczych. 

Od stycznia 2012 użytkowany jest, jeden z pierwszych w Polsce, system wideokonferencyjny telepresence, 
który przynosi szereg korzyści polegających m.in. na sprawniejszej współpracy naukowej z partnerami, 
łatwiejszym przygotowywaniu nowych projektów, dostępie do szerszego grona odbiorców w związku 
z upowszechnianiem wyników prac i prowadzeniem edukacji ekologicznej. Wirtualne spotkania 
konferencyjne i biznesowe, podczas których słyszy się i widzi rozmówców w skali 1:1, prezentuje się im 
dowolny dokument oraz wymienia pliki mogą być rejestrowane oraz transmitowane na żywo w Internecie. 
Przyczyniają się do obniżenia kosztów logistycznych ograniczając czas i koszty podróży, a tym samym, 
przez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zużycie zasobów, redukują negatywny wpływ na środowisko. 
Wdrożony system wideokonferencyjny stanowi najwyższy standard wśród aktualnych rozwiązań 
telekomunikacyjnych, co ma znaczenie prestiżowe, bo jest wyznacznikiem poziomu technologicznego jakim 
dysponuje jednostka badawcza i podnosi jej potencjał techniczno-organizacyjny. 

Uruchomiona w październiku 2012 Biblioteka Cyfrowa zapewnia szybki zdalny dostęp do posiadanych 
zasobów, danych, na bazie których powstały liczne publikacje naukowe i niepublikowane raporty prac 
badawczych. Nadal trwa digitalizacja kolejnych książek, czasopism i raportów. Prowadzone są starania 
o pozyskanie publikacji możliwych do powszechnego udostępniania, z zachowaniem osobistych 
i majątkowych praw autorskich. 23 listopada 2012 umowę licencyjną umożliwiającą zamieszczanie 
w Bibliotece Cyfrowej IETU ekologicznego czasopisma „Zielona Liga” podpisali Janusz Moczulski, Prezes 
Górnośląskiej Oficyny Wydawniczej Sp. z o.o., wydawcy miesięcznika, oraz Jan Skowronek, Dyrektor IETU. 

W sierpniu 2012 rozpoczęto wdrażanie klastera obliczeniowego złożonego z węzła zarządzającego, ośmiu 
węzłów obliczeniowych i serwera obliczeniowego GPU Tesla. Pozwoli on na prowadzenie złożonych 
obliczeń równoległych w relatywnie krótkim czasie. Uruchomione zostanie także specjalistyczne 
oprogramowanie MATLAB oraz dwa modele meteorologiczne: Weather Research and Forecasting 
(prognoza pogody) oraz Chimere (rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu). Możliwa będzie 
także przebudowa własnych narzędzi wspomagających zarządzanie środowiskiem, takich jak systemy 
SINZaP (System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza) oraz HRA (System Analizy Ryzyka 
Zdrowotnego). 

Niebawem wprowadzone zostanie kolejne narzędzie usprawniające działania edukacyjno-szkoleniowe IETU. 
W celu łatwiejszego i szerszego dotarcia do odbiorców szkoleń projekt in2in wdraża system e-learningowy. 
Umożliwi on zdalny dostęp do szkoleń przygotowywanych przez pracowników Instytutu, a także weryfikację 
pozyskanej wiedzy. Trwają prace nad przygotowaniem trzech szkoleń e-learningowych.  

W kolejnych etapach realizacji projektu uruchomiony zostanie geoportal prezentujący posiadane zasoby 
mapowe i dane pomiarowe. Obecnie w ramach budowy geobazy trwa pozyskiwanie danych przestrzennych 
odnoszących się głównie do obszaru województwa śląskiego. Do tej pory zgromadzono m.in. dane na temat 
przebiegu granic administracyjnych, dróg kołowych, użytkowania ziemi oraz dane dotyczące parametrów 
technicznych emitorów i emisji zanieczyszczeń pochodzących od podmiotów z terenu województwa. 

Jednocześnie zadbano o zwiększenie bezpieczeństwa danych zlokalizowanych na stacjach roboczych 
pracowników i zasobów sieciowych IETU przez wdrożenie systemu CrashPlan PRO. Zadanie realizowano 
wieloetapowo poprzez zakup i wdrożenie infrastruktury sprzętowej, systemu antywirusowego 
zapewniającego ochronę wszystkim komputerom pracującym w sieci lokalnej, a w końcu przez zakup 
i wdrożenie zautomatyzowanego systemu archiwizacji danych. W ramach infrastruktury sprzętowej 
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zakupiono macierz dyskową i serwer archiwizacyjny, które zostały ze sobą zintegrowane, a także 
wymieniono przełączniki sieciowe na nowe, zapewniające wysoki transfer danych i posiadające odpowiednią 
funkcjonalność związaną z zarządzaniem. Przeprowadzono reinstalację prawie wszystkich komputerów PC, 
które zostały wyposażone w program zabezpieczający dane. 

Powstające w ramach projektu in2in innowacyjne narzędzia to nie tylko nowoczesny sposób udostępniania 
informacji, ale również forma promocji IETU na zewnątrz i dzielenia się posiadanymi umiejętnościami oraz 
wiedzą. Zastosowane rozwiązania zwiększą wiarygodność IETU jako partnera w projektach krajowych 
i międzynarodowych. 

Więcej informacji na stronie projektu www.in2in.pl 
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