
Nowe możliwości infrastruktury informatycznej IETU

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

otwiera się nowa era dla zielonych technologii. U jej 
podstaw politycznych leży następca ETAP – Euro-
pejski Plan Działań na rzecz Ekoinnowacji. Platfor-
ma i sieci koordynowane przez IETU doskonale wpi-
sują się w ten nowy krajobraz ekotechnologii stano-
wiąc m.in. zaplecze dla Programu Pilotażowego Eu-
ropejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środo-
wiskowych ETV, w którym obok sześciu innych kra-
jów członkowskich, udział bierze Polska. 

Liczymy na dalszą owocną współpracę z naszy-
mi partnerami przemysłowymi i naukowymi w Sie-
ciach i  Platformie, szczególnie w  kontekście nad-
chodzącego kolejnego programu ramowego Ho-
ryzont 2020. Tylko dzięki wspólnemu działaniu 
wszystkich zainteresowanych stron jesteśmy w sta-
nie w pełni rozwinąć to co nauka może opracować 
i  zaoferować, a przemysł zastosować z korzyścią 
dla biznesu i środowiska. 
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IETU przykłada olbrzymią wagę do zapewnie-
nia swoim pracownikom dostępu do najnowszych 
technologii informatycznych, które są we współcze-
snym świecie niezbędne do realizacji projektów na-
ukowych i  badawczych. Od 2011 r. realizuje pro-
jekt in2in „Rozbudowa infrastruktury informatycznej 
gromadzenia, przetwarzania i  analizy danych śro-
dowiskowych” finansowany w  ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wieloletnia działalność IETU na polu badaw-
czo-rozwojowym zaowocowała zgromadzeniem 
dużej ilości danych, na bazie których powstały 
liczne publikacje naukowe i  niepublikowane ra-
porty prac badawczych. Jednym z celów projektu 
in2in jest zapewnienie pracownikom IETU szyb-
kiego zdalnego dostępu do posiadanych zaso-
bów. Wdrożona zostanie wirtualna biblioteka cy-
frowa, w  pierwszej kolejności zasilana publika-
cjami i raportami IETU, oraz geoportal prezentu-
jący posiadane zasoby mapowe i dane pomiaro-
we. Narzędzia te to nie tylko innowacyjny sposób 
udostępniania informacji, ale również forma pro-
mocji IETU na zewnątrz i dzielenia się posiadany-
mi umiejętnościami i wiedzą. Część zgromadzo-
nych zasobów będzie udostępniana użytkowni-
kom zewnętrznym z uwzględnieniem osobistych 
i majątkowych praw autorskich.

Jednym z  istotnych celów projektu jest zapew-
nienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa da-
nych. W celu ich ochrony zostanie wdrożony sys-
tem archiwizujący oparty o macierz dyskową, chro-
niący w czasie rzeczywistym zarówno pliki na sta-
cjach roboczych pracowników, jak i  na kompute-
rach przenośnych. Chronione będą także systemy 
oraz bazy danych wdrożone i posiadane przez IETU. 
Ponadto wprowadzone zasady polityki IT podniosą 
poziom bezpieczeństwa związany z  dostępem do 
zasobów i usług. Zastosowane rozwiązania zwięk-
szą wiarygodność IETU jako partnera w projektach.

Partnerzy projektów realizowanych w IETU pocho-
dzą z różnych części Europy i świata. Podstawą suk-
cesu każdego projektu jest dobra komunikacja po-
zwalająca precyzyjnie i szybko omówić merytorycz-
ne kwestie i  rozwiązać problemy. Spotkania bezpo-
średnie pochłaniają czas i  generują koszty związa-
ne z  podróżami. Projekt in2in dostarcza pracowni-
kom IETU innowacyjnego rozwiązania w postaci sys-
temu wideokonferencyjnego telepresence dające-
go możliwość równoczesnej rozmowy kilku partne-
rów, rejestracji prowadzonych spotkań oraz prezen-
tacji danych. Wdrożone rozwiązanie pozwala znaczą-
co obniżyć koszty, co ma istotne znaczenie zwłaszcza 
podczas pisania założeń do projektów, kiedy partne-
rzy dysponują ograniczonym budżetem. Możliwy jest 

także przekaz informacji za pośrednictwem mediów 
strumieniowych. Dzięki temu w dowolnym miejscu 
na Ziemi możliwym staje się śledzenie na żywo odby-
wających się w IETU seminariów i konferencji.

Jedną z  misji IETU są działania edukacyjno-
szkoleniowe. W  celu łatwiejszego i  szerszego do-
tarcia do odbiorców szkoleń projekt in2in wdroży 
system e-learningowy. Umożliwi on zdalny dostęp 
do szkoleń przygotowywanych przez pracowników 
IETU, a także weryfikację pozyskanej wiedzy. 

Równie ważna jak komunikacja i  gromadzenie 
wiedzy jest możliwość szybkiego dostarczania wyni-
ków badań. Potrzeby obliczeniowe naukowców sta-
le rosną, a wymagania rynku wzrastają. Pojawia się 
coraz więcej prac badawczych wymagających wie-
lodostępowości, specjalistycznego oprogramowania 
oraz dużych pamięci masowych o krótkim czasie do-
stępu. Odpowiedzią na te potrzeby jest wdrożenie kla-
stra obliczeniowego. Pozwala on na prowadzenie zło-
żonych obliczeń równoległych w relatywnie krótkim 
czasie. Wdrożenie na klastrze Chimere, Weather Re-
search and Forecasting oraz innych modeli prognozy 
stanu środowiska, pozwoli na budowę własnych na-
rzędzi wspomagających zarządzanie środowiskiem. 
Przykładami takich rozwiązań są przebudowywane 
w ramach projektu systemy SINZaP (System Identy-
fikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza) oraz HRA 
(System Analizy Ryzyka Zdrowotnego).

in2in to nie tylko infrastruktura informatyczna, ale 
również zasoby ludzkie. W kwietniu 2011 r. powstał 
Zespół Systemów Informatycznych. W ramach pro-
jektu przewiduje się wszechstronne przeszkole-
nie w zakresie narzędzi developerskich, bazodano-
wych i GIS zarówno członków Zespołu jak i pracow-
ników IETU. Prace prowadzone w interdyscyplinar-
nym zespole złożonym z  informatyków i naukow-
ców dadzą efekt synergii stwarzający szansę zaist-
nienia IETU w obszarze budowy narzędzi informa-
tycznych i systemów wspomagających zarządzanie 
środowiskiem. 

Podniesiony, dzięki realizacji projektu in2in, poten-
cjał IETU w  połączeniu z  wieloletnim doświadcze-
niem powinien zachęcać inne podmioty do współ-
pracy w ramach projektów badawczo-rozwojowych, 
zdobywania wiedzy upowszechnianej przez działal-
ność edukacyjną instytutu, czy korzystania z  jego 
usług eksperckich w  zakresie rewitalizacji terenów 
zdegradowanych, oceny, weryfikacji i testowania in-
nowacyjnych technologii środowiskowych, ochrony 
i zrównoważonego gospodarowania zasobami, a tak-
że budowy narzędzi i  systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie środowiskiem.
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