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Elzbieta Strucka

lnslylut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Kalowicach ma od lat ugrunlowaną wy-

soką pozycję wśród placówek naukowych zaimujących się monitoringiem środowiska i
poprawą ieuo slanu. Znany jest nie tylko w Polsce, ale i daleko poza iei granicami. Nie

zawsze iednak miał możliwość, by wyniki swoich praG W należyty i szybki sposób groma'

dzić czy dzieIić się nimi. Teraz sytuacia się zmienia - za sprawą proiektu "Rozbudowa

inlrastruktury inlormatycznej gromadzenia, przetwarzania l analizy danych środowisko-
Wych'' {lNzlN) finansowanego ze środków EuropejsĘego tunduszu Rozwoiu Regionalne_

gó w ramach Programu 0póracyinego lnnowacyjna Gospodarka' Projekt, o wartości 7,5

mln zł, rozpoczęty w styczniu 2011 roku, powoli osiąga półmelek.

- Współpracując z wieloma mię-
dzynarodowymi kons orcj ami w ramach
projektów unijnych w pewnych syttt-

acjach trafialiśmy na barierę, wynika-
jącq z różnic między rozwiniętq infra-
strulłurą infolmaĘczną naszych partne -

róą a nieprzystającą do niej infrastruk-
turą naszego Instytutu. Kiedy tylko w

PoIG pojttwiła się możliwość finanso-
wania tego Ępu działań, naĄ'chmiast
zdecydowaliśmy się z niej skor:tstać -
mówi dr Janina Fudała. zastępca dy-
rektora Insfytutu ds. Badawczo-Rozwo-
jowych. - Na peuno poprauito vorun-
ki prowadzenia nowoczesnych badań na
p oziomie odpowiadaj ąCym normom
światowym, co jest Ęm bardziej istotne,

że IETU realizuje średnio 16 międzyna-

rodowych projektów w ciqgu roku. W
ostatnich pięciu latach IETU uczestni-
czył w j0 takich projektach finansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej.

Do pracy przystąpili informaty-
cy, a przygotowanie projektu nie było
łatwe. Nalezało uwzgiędnić konkretne
potrzeby Instytutu, jego specyfikę, za-
danla oraz najnowsze trendy w dztedzt-
nie technologii informacyjnych (IT) na

świecie.

- Chcieliśmy, żeby wybrane roz'
wiqzania byĘ jak najbardziej innowa-
cyjne, a jednocześnie mogły służyć nam
jeszcze przez ładnych parę lat _ mówi

Jacek Dlugosz, kierownik Zespołu Sys-
temów Informatycznych. _ Wiadomo,

że sprzęt i programy informaĘczne sta-

rzeją się błyskrłwicznie, a ndm zależa-
ło, b1, mieć nie to c:o }'sa')'Jc}, ale coś
jeszcze lepszego, zeby iłttti chcieli naln

doróv'nać. I udało się, co jLt: dziś lti-
d:iłn:' w kontaktach : :agratlicc1. Naj-
trudniejs:e btło sprecl':olrattie tr' pro-
jekcie nas:y'cll lyvnagałi v.' odniesieniu
do sprzętu i oprogramowania, bardzo
dokładne opisanie tego, Co chcemy ku'
pić, żeby mieć na pewno to, co napraw-
dę jest ncłm potrzebne.

Zespól Systemów Informatycz-
nych jest w Instytucie Ekologii Tere-

nów Uprzemysłowionych nową jed-

nostką organi zacy jr'ą, specj alnie powo-

łaną dla sprawnej realizacji projektu.
Sześciu informatyków pracuje W prze-

budowanych zgodnie z ich wymagania-

mi pomieszczeniach, będących jeszcze

niedawno laboratorium' ZespóŁ uzupeł-

niają dwie panie zajmujące się digita_

Iizacją zasobów bibliotecznych Insty-

tutu. okresowo, do konkretnych zadań

do zespołu wŁączant są dodatkowi pra-

cownicy, którzy mogą służyć fachowy-

mi radami i wskazówkami w trakcie re-

a\tzacji kolejnych etapów projektu, tak
by wdrazane systemy były jak najbar-

dziej przydatne, a jednocześnie ''przy_
jazte" dla użytkowników, którzy będą

się nimi posługiwać.
Jednym z najważniejszych zadń

w projekcie jest zebranie i uporządko-
wanie rozproszonych informacji o śro-

dowisku, przechowywanych dotąd w
różnych formach, w róznych miejscach,

na różn1ch nosnikach - na papierze. na

dyskietkach, w komputerach poszczegól-

nych pracowników itd., itp., co skutko-
wało trudnościamr w dotarciu do wieiu z

nich. Dzięki prqektowi IN2IN pracow-

nicy IETU uzyskają szybki zdalny do-

stęp do posiadanych zasobów. Zadbano
również o odpowiednie systemy zabez-

pieczające, by jakaś awaria (co niestety

zdarza się wszędzie i jest nie do przewi-

dzenial nie spowodowala utraty cennej

bazy danych i archiwów, co miało miej-

sce w przeszłości. Teraz pracownicy. a

takźe specjaliści z zewnątrz będą mogli
z tejbazy korzystać - przy swoim biurku.
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Sercem systemów wprowadza-
nych w IETU jest centrum przetwarzania
danych. Tu, w szczelnie zamykanym kli-
matyzowanym pomieszczeniu przylega-
jącym do pracowni informatyków szu-
mią metalowe skrzynie, z który ch każda
zapisuje miliony informacji.

_ Wdrażany przez nas klaster ob-
liczeniowy SYB ILLA j est odpowiedzią
na rosnqc e potrzeby prTeprowadTania
złożo,nych obl iczeń równoległych w
relatywnie krótkim czasie _ informuje
Piotr Cofałka, koordynator projektu.
_ Zeby zobrazować różnicę skali w ope-
rowaniu danymi: obliczenia, które do
tej pory komputery wykonywaĘ w ciq-
gu wielu tygodni, możemy obecnie zro-
bić zaledwie w kilka dni.

Są to urządzenia najnowszej ge-
neracji, o wielkiej mocy. Klaster obli-
czeniowy fiożna wykorzystyw ać w róż-
nych badaniach, alę na razte - ze wzglę-
du na specyfikę Instytutu, skupiono się
na wdrożeniu oprogramowania uspraw-
niającego i ułatwiającego badania po_
wietrza, które są od 40 lat przezInsty-
tut wykonywane.

Piotr Cofałka podkreśla, że praca
nad projektem IN2IN jest twórczym wy-
zwaniem' Składowe projektu tworzą w
całość pewną infrastrukturę _ ogólnie
mówiąc _ informatyczną, ale nie taką,
która sprowadza stę wyłącznie do sprzę_
tu i oprogramowania. - Buduiemy rów-

jektu systemy SINZap (System ldentyfi-
kacj i Napływu Zanieczyszczeń P owie -

trza) oraz HM (System Analizy Ryzyka
Zdrowotnego).

z przygotowywaniem do nowych pro-
jektów. Sala wyposazonajest też w dużą
tablicę multimedialną pozwalającą na
różnorodne i efektowne metody przed-

Czymś, co już widaó i czym już
można się pochwalić jest niezwykle
nowoczesna sala do wideokonferencji
w systemie telepresence. Rzeczywiście
robi wrażenie. Jedna ze ścian pokryta
jest duzymi płaskimi monitorami, na
których można podczas spotkania zo-
baczyĆ swoich rozmówców i w czasie
rzeczywistym przedyskutow ać w ażne

stawiania prezentacji. Pracownicy do-
piero się uczą korzystania z niej, ale
pierwsze opinie są znakomite. Nie trze-
ba dodawać, Że takie czynności jak ste-
rowanie oświetleniem, nagłośnieniem,
klimatyzacją itp. wykonuje się przy po-
mocy małego panelu sterującego'

Pierwsza konferencja międzyna-
rodowa planowana jest w IETU na ma-
rzec 2013, kiedy to specjaliśct z Za-
chodniej Europy _ siedząc w stolicy
Belgii' będą dyskutować na żywo z
partnerami z kilku krajów Europy Środ_
kowej i Wschodniej, zgromadzonymi
w katowickiej sali wideokonferencyj-
nej. Spotkanie odbędzie się w ramach
projektu DemoCLoCK dotyczącego
kosztowo efektywnej, zmodyfikowanej
technoiogii Chemical Looping Com-
bustion (CLC)' sluzącej redukcji emi-
sji CO'

W przyszlości planuje się prowa-
dzenie tu również wykładów i semina-
riów dla studentów różnych specjali-
zacji zwtązanych z ochroną środowi-
ska: np. dzięki stałej współpracy Uni-
wersytetu Śląskiego z WyższąSzkołą
Bańską w os1rawie studenci cŻescv -\
mogliby - tak jak i polscy - interak- J

lnstytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych (lETU) iest pla-
cówką naukowo-badawczą nadzorowan ą przez Ministra środowiska.
Powstał w 1972 roku iako katowicki oddział lnstytutu ochrony śro-
dowiska i uzyskał status Centrum ochrony Srodowiska. W 1992 roku
został przeksaałcony W samodzielną jednostkę. lnstytut posiada sta_
tus jednostki kategorii A, najwyższej kategorii przYznawanei pftez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednostkom naukowym.

Celem działalności naukowo-badawczej lETU jest tworzenie na-
ukowych podstaw dla realizacji działań narzecztrwałego izrówno-
Ważonego rozwoi u środowis ka terenów u przemysłowionych or az zur -
banizowanych. lnstytut jest jedną z nielicznych placówek W Polsce
zai m ui ących s i ę szero ko poiętym zarządzaniem ś rod ow i s kowym.

nież systemy wspomagające zarzqdza- Sprawy _ bez kosztownych i nierzadko
nie środowiskiem, które pracownicy odległych wyjazdów. Wielka oszczęd-
nąukowi Instytutu mogą wykorzystać ność środków i czasu. System wide_
jako narzędzia pryy realizacji innych okonferencyjny już działa i jest wyko-
projektów. Przykładem mogq być prze' rzystywany w ramach otwartych Semi-
budowywane właśnie w ramach pro- nariów IETIJ oraz ustaleń związanych
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Ą tywnie uczestniczyć w zajęciach pro- elementu przykłada się wielką wagę, doczne jeszcze długo po tej dacre.

-pono*un1ch przez nuukorłcórł zza ponieważ jedną z misji Instytutu są Narzędzia opracowane w jego ramach

miedzy. działania edukacyjno-szkoleniowe. mają być wykorzystywane nie tylko

Trwają prace nad digitalizacją Dawne, tradycyjne formy kształcenia przez pracowników IETU. w założe-

zbiorów bibliotecznych. Książka po coraz powszechniej wypierane są

książce, strona po stronie są skanowa- przez profesjonalne platformy e-le- Novrre perspektyrnry
ne na specjalnie zakupionym do tego arningowe, pozwalające użytkowni- dla IETU:
celu urządzeniu, a następnie wprowa- kom na uczestniczenie w kursach w l poprawa jakości usług badaw'

torskich i war1ości intelektualnej. Są też gowej wzięli udział w szkoleniu do- r intensyfikacja badań nad Wy-

dzane do systemu. Dyrektor Janina Fu- dogodnym dla nich czasie i optymal-
dała zwraca uwagę, ze udostępnienie nym tempie _ bez utraty merytorycz-
wirtuainych zbiorów musi byó podpo- nych wartości. Taką też ofertę przy-
rządkoivane odpowiednim regułom, gotowano w ramach IN2IN. Przyszli
m.in' ze względu na ochronę praw au- administratorzy platformy e-learnin-

sytuacje, gdy prace powstałe w wy- tyczącym administrowar'ia i zarzą-
niku międzynarodowej współpracy dzant'a systemem. W kolejnych mie-

mogą być udostępnione wyłącznie po siącach ptranowane jest przygotowa-
wyrazeniu zgody przez wszystkich nie kursów i udostępnienie ich w sys-

konsorcjantów. Trwa obecnie dopre- temie. Tematyka kursów będzie do- l
cyzowanie tych zasad, ale jeszcze w Stosowana do potrzeb i na bieżąco
tym roku pracownicy IETU będą mo- modyfikowana. Wykorzystanie plat- I
gli _ po zalogowaniu _ skorzystać z formy e-learningowej zaplanowano
cyfrowej biblioteki już w najnowszych projektach.

Kolejny element projektu to geo-

portal' Jest narzędziem umożliwiają-
cym prezentację danych na tle map _ w
rozmaitych zestawieniach i konfigura-
cjach. Pozwala na korzystanie z infor-
macji mapowych z poziomu przeglą'
darki internetowej. Dyrektor Janina
Fudała jlż zauważa korzyści płynące z
uruchomienia tego narzędzia, bo skła-
dając wnioski o następne projekty jako
jeden z atutów mozna zaoferować przy-
gotowanie geoportalu.

Zakoiczylo się wdrozenie syste-

mu e-leamingowego w IETU. Do tego

Ukierunkowanie projektu "Roz-
budowa infrastruktury informatycznej
gromadzenia, przetwuzanta i analizy da-

nych środowiskowych IN2IN'' na prak-

tyczne zastosowanie opracowanych roz-

wiązai iCT (technologii informatycz-
nych i komunikacyjnych) w zarządza-
niu ochroną środowiska, ma szczególny
wymiar społeczny zwl'ązany ze wzro-
stem konkurencyjności polskich badań
naukowych w tej dziedzinie oraz rozwo-
jem spoleczeństwa informacyjnego.

Realizacja projektu Potrwa do

końca 2014 r., ale jego efekty będą wi-

czych' dzięki dostępowi do
specjalastycznych usług pro-
gramistycznych w zakresie
modelowania iakości środo-
wiska

korzystaniem technologii in-
formacyjnych i komunikacyi-
nych w monitorowaniu zagro-
żeń środowiska
podniesienie kon kurencyino-
ści i innowacyiności
poprawa Współpracy z partne-
rami zagranicznymi dYsPonu'
jącymi zaawansowanymi
technologiami ICT przy reali-
zacii proiektów badawczych
poszerzen ie zakresu udostęp-
nienia Wiedzy iwyników prac
badawczych nauce, gospo-
darce ispołeczeństwu

niu mają służyć takze władzom lo-
ka1nym, administracji, samorządom
czy placówkom naukowo-badaw-
czym do rozwiązywania problemów
związanych z ochroną środowiska,
przede wSZyStkim ochroną powietrza
_ na\\ el rł ujęciu transgranicznym.
Do inst1'tutu juz dochodzą sygnały o
zainteresorvaniu służb ochrony śro-
dowiska województwa ś1ąskiego
konkretnymi produktami, które po-

wstały w projekcie IN2IN.
Projekt IN2IN daje możliwości

wchodzenia w nowe obszary badawcze,
o których nie można było myśleć dys-
ponując sprzętem i oprogramowaniem
nieprzystającym do ambicji placówki
chcącej być w czołówce europejskich
instytutów zajmujących się badaniem
środowiska i jego nowoczęsnym zatzą-

dzaniem, zgodnym z zasadami zrówno-
wazonego rozwoju.

Elżbieta Strucka
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