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nerami dysponującymi zaawansowanymi technologiami 
ICT. W celu dalszego rozwoju naukowego IETU wzmocnił 
potencjał infrastrukturalny i podniósł umiejętności pra-
cowników. Równocześnie powstał zespół programistów, 
który posiada kompetencje do realizacji zadań z obszaru 
informatyki środowiskowej.

IETU działając na styku nauki i gospodarki współpracu-
je z jednostkami naukowymi oraz samorządami i pod-
miotami gospodarczymi. Stanowi to dobrą podstawę 
do tworzenia wspólnych projektów krajowych i między-
narodowych, a także sprzyja uzyskaniu środków na bada-
nia i wdrożenia. IETU jest członkiem konsorcjów aplikują-
cych do Programu Horyzont 2020 – złożono 15 projektów, 
a dla 2 otrzymano już finansowanie. Aplikujemy również 
o środki z Programu dla Europy Środkowej.

Wielką szansą na dalszy rozwój IETU jest projekt Centrum 
Eko-Innowacyjnych Technologii Rewitalizacji Terenów Po-
przemysłowych – CENTREVITAL przygotowany przez IETU 
i wpisany na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Ba-
dawczej. Szukamy partnerów naukowych i biznesowych 
do współpracy przy budowie Centrum oraz tworzeniu 
i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

IETU ma ambitne plany naukowe i chce być użytecznym 
dla polskich i zagranicznych organizacji potrzebujących 
wsparcia w zakresie zarządzania i ochrony środowiska.

dr hab. inż. Jan Skowronek
Dyrektor IETU

Technologie z branży ICT (In-
formation and Communica-
tion Technologies) dokonały 
fundamentalnych przemian 
we wszystkich dziedzinach 
życia. Wpłynęły także na spo-
sób i zakres prowadzenia 
badań naukowych. Nie dziwi 
więc, że stanowią również 
wyzwanie i szansę dla Insty-
tutu Ekologii Terenów Uprze-
mysłowionych (IETU), który 

od ponad 40 lat zajmuje się przyczynami i skutkami za-
nieczyszczenia środowiska oraz możliwościami odnowy 
jego zasobów, zmienionych pod wpływem gospodarczej 
działalności człowieka.

Na bazie wcześniejszej współpracy międzynarodowej 
IETU od 1994 r. uczestniczy w realizacji projektów ba-
dawczych i wdrożeniowych finansowanych ze środków 
Komisji Europejskiej. I właśnie konieczność zapewnienia 
odpowiadających standardom Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej warunków do tej współpracy stała się bodź-
cem do przygotowania w 2010 r. projektu in2in mają-
cego na celu wdrożenie innowacyjnego warsztatu ICT 
do generowania wiedzy i tworzenia narzędzi do zarzą-
dzania zasobami środowiska, komunikacji oraz edukacji 
na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Realizacja projektu Rozbudowa infrastruktury informa-
tycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych 
środowiskowych stała się możliwa w 2011 r. dzięki środ-
kom uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. W ciągu czterech lat infrastruktura 
informatyczna IETU została dostosowana do wymagań 
nowoczesnej nauki oraz komunikacji i współpracy z part-

Zamiast wstępu
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madzeniem, przetwarzaniem i wizualizowaniem danych 
przestrzennych, parametryzowaniem i uruchamianiem mo-
deli środowiskowych, a także stosowaniem dedykowanych 
aplikacji stanowiących narzędzia wspomagające prace ba-
dawcze oraz zarządcze procesy decyzyjne. Jest również od-
powiedzią na rosnącą w gospodarce tendencję do łączenia 
celów rynkowych z celami środowiskowymi.

Produkty projektu in2in powstały zarówno dzięki zaangażo-
waniu programistów jak i pracowników naukowo-badaw-
czych IETU. Bardzo istotnym czynnikiem pozwalającym zre-
alizować projekt z sukcesem było elastyczne zarządzanie, 
uwzględniające dostępność zasobów ludzkich, wprowadzanie 
zmian związanych z wystąpieniem sytuacji awaryjnych lub po-
wodujących ryzyko oraz efektywne wykorzystanie środków.

Projekt in2in, który wyposażył naukowców w nowe na-
rzędzia wspierające ich pracę, a także wykreował dedyko-
wany zespół specjalistów z zakresu informatyki środowi-
skowej, znacząco podniósł potencjał IETU. Dzięki niemu 
zaistniał on z sukcesem w Polsko-Norweskim Programie 
Badań, w 7. Programie Ramowym UE, a także w Horyzon-
cie 2020, największym w historii programie finansowania 
badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Wdro-
żona infrastruktura ICT i doświadczenie zdobyte w budo-
waniu systemów takich jak System Identyfikacji Napływu 
Zanieczyszczeń – SINZaP2 czy System Zarządzania Ryzykiem 
Zdrowotnym – HRA2 czyni z naszego Instytutu wiarygodne-
go partnera, który jest gotów prowadzić badania naukowe 
w zespołach międzynarodowych i krajowych, tworzyć inno-
wacyjne rozwiązania i rozwijać zdolność budowania wokół 
tych innowacji działalności biznesowej.

Piotr Cofałka
Koordynator Projektu in2in

Polskie instytuty badawcze 
funkcjonujące w Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej (ERA 
– European Research Area), 
tworzonej dzięki programom 
ramowym Unii Europejskiej, 
zarówno w okresie akcesji jak 
i tuż po niej, pod względem 
dostępu do nowoczesnego 
warsztatu badań mocno od-
stawały od partnerów z innych 
krajów. W dużej mierze doty-

czyło to także stosowania innowacyjnych rozwiązań z zakre-
su infrastruktury informatycznej. Zniwelowanie tych różnic 
było jednym z celów programów operacyjnych związanych 
z Narodowymi Planami Rozwoju jakie powstały w naszym 
kraju w latach 2004-2013, w tym Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG).

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych skorzystał 
z szansy na wdrożenie rozwiązań informatycznych, które 
czynią warsztat badawczy nowoczesnym i konkurencyjnym, 
jaką dawał PO IG. Po zidentyfikowaniu własnych potrzeb 
związanych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii 
ICT, które mogłyby zapewnić poziom zbliżony do standar-
dów funkcjonujących w ERA, Instytut przygotował projekt 
Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, 
przetwarzania i analizy danych środowiskowych – in2in.

Projekt rozpoczął się w 2011 r. od utworzenia Zespołu Sys-
temów Informatycznych, który był odpowiedzialny za jego 
realizację, przy równoczesnym zaangażowaniu pracowni-
ków naukowych IETU. Dzięki budowie tego zespołu możli-
we było stworzenie grupy specjalistów z zakresu informaty-
ki środowiskowej, wdrażających technologie ICT do działań 
na rzecz zarządzania środowiskiem i jego ochrony. Informa-
tyka środowiskowa związana jest przede wszystkim z gro-

Od Koordynatora
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Wdrożenie zaawansowanej infrastruktury informatycznej 
wraz z rozbudową systemu bazodanowego i zastosowaniem 
zaawansowanych aplikacji pozwoliło na stworzenie w IETU 
unikalnego warsztatu generowania wiedzy i narzędzi w za-
kresie zarządzania zasobami środowiska oraz komunikacji 
i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pracownicy 
IETU mają dzięki niemu dostęp do rozwiązań ICT, z których 
korzystają naukowcy w Europejskim Obszarze Badawczym.
Warsztat ten obejmuje:

– bazy danych, w tym bazę informacji przestrzennej 
wraz z Geoportalem,

– dostęp do ucyfrowionych publikacji naukowych oraz 
prac własnych związanych z tematyką środowiskową 
dzięki tematycznej bibliotece cyfrowej funkcjonującej 
w Federacji Bibliotek Cyfrowych,

– system bezpieczeństwa danych zabezpieczający przed 
utratą danych spowodowaną awarią sprzętu, cyber 
atakami czy przypadkowym skasowaniem danych 
przez użytkownika,

– system wideokonferencyjny i system zdalnej eduka-
cji na potrzeby komunikacji związanej z realizowany-
mi projektami krajowymi i międzynarodowymi oraz 
w celu udostępniania wiedzy i doświadczenia przy 
pomocy wideotransmisji, zdalnych szkoleń i aplikacji 
internetowych.

W trakcie projektu zostały zmodyfikowane i udoskonalone 
dwa systemy wspomagające prace badawcze i dostarczają-
ce informacji o środowisku – System Zarządzania Ryzykiem 
Zdrowotnym – HRA2 oraz System Identyfikacji Napływu 
Zanieczyszczeń – SINZaP2.

Dzięki szkoleniom pracownicy IETU zyskali nowe kompetencje 
w zakresie użytkowania wdrożonych rozwiązań informatycznych 
i zakupionych narzędzi. Bazują one głównie na technologiach 
firmy Microsoft (Windows Server, SQL Server, Visual Studio), jak 
również na rozwiązaniach takich firm jak PGI, Intel, Matlab, ESRI, 
Adobe, Corel, 4System. W celu jak najlepszego wykorzystania 
tych narzędzi przeszkolonych zostało ponad 30 osób, co znaczą-
co wpłynęło na podniesienie potencjału IETU. Szkolenia objęły 
głównie oprogramowanie programistyczne, systemowe, serwe-
rowe oraz GIS, ale również narzędzia graficzne niezbędne do ob-
róbki materiału wideokonferencyjnego i obsługi systemu zdalnej 
edukacji. Osobne szkolenia zorganizowano w celu udostępnienia 
klastra obliczeniowego opartego o system Linux i oprogramowa-
nia Matlab.

Infrastruktura informatyczna wdrożona w IETU uzupełnia multi-
poligon badawczy środowiska i wraz z kompetentnym zespołem 
programistów stanowią wsparcie dla prac interdyscyplinarnych 
związanych z szeroko pojętymi badaniami środowiska oraz mo-
delowaniem procesów w nim zachodzących.

Rezultaty projektu
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Projekt Systemu SINZaP2
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Piotr Cofałka
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Bezpieczeństwo danych

System bezpieczeństwa danych to zespół elementów za-
pewniający bezpieczeństwo i ochronę informacji w IETU. 
Pozwala on na wyeliminowanie zagrożeń i ma istotny 
wpływ na zachowanie ciągłości działania IETU zapewniając 
należytą poufność, wysoką dostępność i integralność prze-
twarzanych danych.
W skład systemu bezpieczeństwa danych IETU wchodzą 
następujące elementy:

– ochrona bezpieczeństwa lokalnej sieci komputero-
wej IETU – urządzenia firmy Fortinet – system za-
projektowany zgodnie z koncepcją Unified Threat 
Management (UTM) i złożony z urządzeń FortiGate, 
FortiMail oraz FortiAnalyzer,

– system archiwizacji danych zapewniający ochro-
nę plików składowanych na stacjach roboczych – 
 CrashPlan PROe,

– ochrona stacji roboczych i serwerów – oprogramo-
wanie antywirusowe NOD32 firmy ESET,

– środowisko wirtualne dla serwerów – VMware 
 vSphere 5 Essentials Plus,

– archiwizacja serwerów wirtualnych – Veeam 7.0,
– tworzenie kopii bezpieczeństwa danych, obrazów 

na stacjach roboczych – Symantec Ghost Solution 
Suite 2.5,

– tworzenie automatycznych backupów na  serwerach,
– składowanie danych na macierzy dyskowej oraz de-

dykowanym serwerze plików,
– niezawodność i szybkość lokalnej sieci komputerowej 

LAN IETU – przełączniki Extreme Network X450 połą-
czone w topologii pierścienia.

System zlokalizowany jest na serwerach pracujących w śro-
dowisku wirtualnym VMware, serwerze plików NAS oraz 
stacjach roboczych pracowników Instytutu.

W trakcie budowy systemu dokonano szczegółowej anali-
zy środowiska informatycznego IETU wskazując elementy, 
których działanie jest krytyczne dla ciągłości funkcjonowa-
nia Instytutu oraz określenia poziomu bezpieczeństwa in-
formacji gromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych 
w systemach informatycznych.

System zapewnia bezpieczeństwo danych zgromadzonych 
na stacjach roboczych pracowników IETU oraz serwerach, 
bezpieczeństwo pracy w sieci Internet, podnosi niezawod-
ność pracy sieci komputerowej.

Urządzenia tworzące system chronią przed złośliwym opro-
gramowaniem, oprogramowaniem szpiegującym i innymi 
zagrożeniami sieci Web, zabezpieczają system pocztowy 
przed spamem, wirusami a także przed tzw. phishing’iem 
czyli wyłudzaniem poufnych informacji osobistych (np. ha-
seł). Umożliwiają zabezpieczenie plików przed przypadko-
wym usunięciem czy awariami dysków, a także zapewniają 
zdalny dostęp do dokumentów w bezpiecznym połączeniu 
oraz szyfrowanie danych.

Wprowadzone zostały nowe zasady polityki bezpieczeń-
stwa i stała kontrola legalności oprogramowania, m.in. 
ograniczono prawo dostępu do komputera na poziomie 
administratora systemu, bez możliwości instalowania ja-
kiegokolwiek oprogramowania przez użytkownika.

Budując ten system wzięto pod uwagę zarówno szero-
ką funkcjonalność i uniwersalność wszystkich rozwią-
zań, jak i poziom oferowanego bezpieczeństwa w połą-
czeniu z efektywnością kosztową.

Grzegorz Fronc
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System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza jest 
systemem informatycznym służącym do:

– gromadzenia danych o źródłach i emisji zanieczyszczeń 
do powietrza na monitorowanym obszarze i modelowa-
nia emisji pochodzących z tych źródeł,

– określania poziomu stężeń zanieczyszczeń powietrza na-
pływających do wybranego receptora,

– identyfikacji kierunku napływu zanieczyszczeń,
– modelowania stężeń zanieczyszczeń powietrza w sieci re-

ceptorów,
– weryfikacji modelowanych stężeń zanieczyszczeń powie-

trza na podstawie stężeń obserwowanych.

SINZaP2 regularnie pobiera 48 godzinną prognozę meteoro-
logiczną i na tej podstawie modeluje przepływ mas powietrza 
nad kontrolowanym obszarem. Następnie, wykorzystując wie-
dzę o źródłach emisji na tym obszarze, modeluje emisję zanie-
czyszczeń do powietrza z tych źródeł. Na tej podstawie SINZaP2 
wyznacza stężenia zanieczyszczeń powodowane przez źródła 
lokalne w ustalonej sieci receptorów. Jednocześnie, system po-
biera informacje o stężeniach zanieczyszczeń obserwowanych 
na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych 
w obrębie monitorowanego obszaru oraz w jego otoczeniu. 
Na podstawie danych z otoczenia SINZaP2 szacuje napływ za-
nieczyszczeń spoza monitorowanego obszaru. Sumując stęże-
nia zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych i ze źródeł odległych daje 
informacje o poziomie stężeń zanieczyszczeń w wybranych re-
ceptorach na kontrolowanym obszarze.

Bardzo ważnym zadaniem systemu SINZaP2 jest weryfikacja 
powiązania mierzonych stężeń z lokalnymi źródłami emisji. 
 SINZaP2 wielokrotnie porównując modelowane i obserwo-
wane stężenia zanieczyszczeń powietrza na stacjach po-
miarowych jest w stanie ustalić, czy informacje o źródłach 

emisji pozwalają na uzgodnienie wyników modelowania 
z obserwacjami, czy też jest konieczna modyfikacja da-
nych o źródłach emisji. Wykorzystując sprzężenie zwrotne 
pomiędzy stężeniami modelowanymi i emisjami lokalnymi 
pozwala na korektę danych o wielkości emisji.
SINZaP2 umożliwia:

– prognozowanie zmian stężeń zanieczyszczeń w powie-
trzu na skutek zmiany warunków atmosferycznych,

– identyfikację wybranych zanieczyszczeń na analizowa-
nym obszarze,

– wskazanie źródeł emisji, które oddziaływały w danym 
czasie oraz określenie udziału emisji z poszczególnych 
grup źródeł emisji – przemysłowych, komunalnych, ko-
munikacyjnych,

– scharakteryzowanie jakości powietrza na terenie gminy 
bez potrzeby budowy kolejnej stacji pomiarowej.

Przy dobrze rozpoznanych warunkach meteorologicznych 
 SINZaP2 daje wysoką zgodność wyników modelowania i war-
tości rzeczywistych. Jakość modelowanych stężeń jest porów-
nywalna do innych modeli systemów europejskich.

System opracowano dla województwa śląskiego. SINZaP2 moż-
na wdrożyć w skali lokalnej i regionalnej dla innych obszarów, 
w oparciu o zestaw danych statycznych i dynamicznych opisu-
jących emisję i warunki meteorologiczne.

SINZaP2 stanowi narzędzie, które może być wykorzystane 
do wstępnej oceny jakości powietrza na terenach leżących 
z dala od rzeczywistych stacji monitoringowych.

Wyniki modelowania dla wybranych receptorów mogą stano-
wić podstawę do wyznaczania kierunków działań naprawczych 
służących poprawie jakości powietrza.

System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza – SINZaP2

Rozkład temperatury na terenie Polski (SINZaP2, model WRF) Prognoza jakości powietrza dla województwa śląskiego (SINZaP2)

dr Czesław Kliś
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System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym – HRA2

Ocena ryzyka zdrowotnego jest analizą potencjalnych nega-
tywnych skutków zdrowotnych, które mogą wystąpić w wyniku 
narażenia na szkodliwe substancje obecne w mediach środowi-
skowych na danym terenie.

System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym – HRA2 to specjali-
styczny program komputerowy, który pozwala na szybkie uzy-
skanie informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka 
zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego spo-
sobu użytkowania terenu.
W programie wykorzystano podstawy metodologiczne oceny 
ryzyka zdrowotnego procedur Agencji Ochrony Środowiska 
Stanów Zjednoczonych (United States Environmental Protec-
tion Agency).

Prowadzenie analiz ryzyka zdrowotnego jest możliwe w ramach 
trzech, typowych dla obszarów miejskich, sposobów użytkowa-
nia terenu: mieszkaniowego, przemysłowego i rekreacyjnego. 
W zależności od sposobu użytkowania terenu, istnieje możli-
wość opracowania odpowiednich scenariuszy narażenia, które 
uwzględniają rodzaj receptora (np. dzieci, osoby dorosłe) i spo-
sób narażenia (szlaki narażenia).

Możliwe jest prowadzenie analiz dla czterech szlaków naraże-
nia poprzez zanieczyszczoną glebę:

– incydentalne pobranie gleby i kurzu drogą pokarmową,
– kontakt przez skórę,
– wdychanie cząstek gleby i kurzu,
– wdychanie par substancji lotnych zawartych w glebie.

W programie HRA2 szacowanie ryzyka zdrowotnego odbywa 
się na podstawie informacji o właściwościach fizykochemicz-
nych i toksykologicznych substancji chemicznych, zawartych 
w bazie danych stanowiącej jego integralną część.

Program HRA2 umożliwia wykonanie obliczeń ryzyka zdrowot-
nego dla każdego punktu pomiarowego oraz wyznaczenie ob-

szarów ryzyka rakotwórczego i nierakotwórczego, na których 
występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów ryzyka.

Aplikacja HRA2 pozwala także na obliczanie lokalnych, bezpiecz-
nych dla zdrowia zawartości substancji zanieczyszczających 
w glebie, czyli kryteriów remediacyjnych oraz na wyznaczanie 
podobszarów remediacyjnych, w celu wstępnego określenia 
zakresu i stopnia prowadzenia prac remediacyjnych.

IETU, bazując na wieloletnim doświadczeniu w ocenie ryzy-
ka zdrowotnego i dzięki zastosowaniu programu HRA2, może 
efektywnie wspomagać jednostki administracji publicznej oraz 
podmioty gospodarcze prowadzące procesy decyzyjne zwią-
zane z remediacją i ponownym zagospodarowaniem terenów 
zdegradowanych chemicznie.

Ten specjalistyczny program komputerowy umożliwia:
– generowanie informacji o poziomie ryzyka zdrowotnego 

dla użytkowników danego terenu, decydentów, inwesto-
rów oraz urbanistów,

– określanie działań eliminujących lub zmniejszających ry-
zyko zdrowotne,

– wybór właściwego sposobu zagospodarowania terenów 
zdegradowanych chemicznie,

– określenie możliwych kierunków remediacji obszarów 
zdegradowanych,

– ustalenie bezpiecznego dla zdrowia sposobu użytkowa-
nia terenu.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw, podstawą do nałożenia obowiązku przeprowa-
dzenia remediacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub zwol-
nienia z tego obowiązku będzie ocena występowania znaczą-
cego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, którą 
umożliwia program HRA2.

dr hab. inż. Eleonora Wcisło, prof. IETU
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Rozproszenie baz danych, ich różna struktura logiczna i for-
mat, a także brak reguł formalno-prawnych określających 
warunki korzystania utrudniały naukowcom IETU dostęp 
do informacji środowiskowych zgromadzonych w zasobach 
Instytutu. W ramach projektu in2in zespół specjalistów GIS 
i programistów IETU zbudował wewnętrzny system infor-
macji przestrzennej, w którym zgromadzono uporządkowa-
ne dane przestrzenne na temat stanu i jakości środowiska 
geograficznego województwa śląskiego oraz dane archiwal-
ne z obszaru dawnego województwa katowickiego.

Są to mapy rastrowe topograficzne i tematyczne (hydrogra-
ficzne, glebowo-rolnicze i inne), dane wektorowe obejmu-
jące m.in. granice jednostek administracyjnych i statystycz-
nych Polski, cieki oraz sieć drogową. W systemie znajdują 
się także numeryczne modele terenu i mapy użytkowania 
terenu Polski (zasoby gridowe) oraz zdjęcia lotnicze, orto-
fotomapy i obrazy wielospektralne. Ze środków projektu 
in2in zakupiono w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach m.in. ortofo-
tomapę 2009 r., mapy topograficzne i hydrograficzne oraz 
Bank Danych Obiektów Topograficznych dla całego woje-
wództwa, a także mapy glebowo-rolnicze pięciu powiatów 
woj. śląskiego. Zgromadzono również dane geograficzne 
z obszaru Europy dotyczące m.in. stopnia uszczelnienia 
gleb, rozmieszczenia zlewni rzecznych i obszarów ochrony 
przyrody oraz emisji zanieczyszczeń.
Narzędziem prezentującym zgromadzone w systemie dane 
jest geoportal.

Aplikację utworzono, stosując rozwiązania technologiczne 
firmy ESRI. Główne elementy architektury geoportalu to: 
(i) baza danych przestrzennych (GDB); (ii) plik kompozycji 
mapowej ArcMap (plik mxd) zawierający definicje znaków 

objaśniających dla poszczególnych map cyfrowych; (iii) ser-
wis mapowy ArcGIS (map service); (iv) aplikacja geoporta-
lu (środowisko .NET Framework).

Użytkownik może komponować własne mapy dokonując 
wyboru odpowiednich warstw. Tworzenie, edytowanie 
i analizowanie informacji geograficznej oraz budowanie 
modeli i skryptów pozwala sprawdzać i testować relacje 
przestrzenne między danymi. Wewnętrzny system infor-
macji przestrzennej posiada także mechanizmy udostęp-
niania wybranych informacji partnerom IETU, w trakcie 
realizacji wspólnych projektów.

W projekcie in2in zakupiono licencje oprogramowania firmy 
ESRI ArcGIS for Desktop wraz z rozszerzeniami ArcGIS, w szcze-
gólności: Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst, Geostati-
stical Analyst oraz Data Interoperability. Do gromadzenia danych 
przestrzennych zakupiono ArcGIS for Server, który został wyko-
rzystany do budowy geoportalu. Narzędzia te umożliwiają także 
prezentację danych przestrzennych w ujęciu trójwymiarowym.

Przeszkolono 21 pracowników IETU w zakresie obsługi 
 ArcGIS Desktop na poziomie podstawowym i średnio-
zaawansowanym (narzędzia i funkcjonalność), w tym 10 
na poziomie zaawansowanym (zadania i analizy prze-
strzenne).

Obecnie bezpieczny i szybki dostęp do aktualnych danych 
przestrzennych oraz informacji to podstawa pracy niemal każ-
dego naukowca prowadzącego badania terenowe. W pracach 
IETU infrastruktura GIS jest wykorzystywana m.in. do budowy 
modeli brył składowisk odpadów komunalnych, trójwymiaro-
wych modeli budynków na obszarach problemowych, w ana-
lizach przestrzennych, a także w ocenie scenariuszy działań.

Geoportal, czyli system informacji przestrzennej
dr Joachim Bronder
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Tematyczna biblioteka cyfrowa

Tematyczna biblioteka cyfrowa (TBC) to usługa interneto-
wa, umożliwiająca udostępnianie w sieci publikacji cyfro-
wych, utworzonych zwłaszcza, lecz nie tylko, na bazie zbio-
rów istniejącej, tradycyjnej biblioteki IETU. Niewątpliwą 
zaletą korzystania z jej zasobów to brak konieczności fizycz-
nej obecności użytkownika w miejscu, z którego usługa 
udostępniania zbiorów jest świadczona. Forma cyfrowa 
gromadzenia zbiorów wypełnia inną jeszcze ważną funkcję 
praktyczną – z zasobów zgromadzonych w TBC korzystać 
może jednocześnie dowolna, praktycznie nieograniczona, 
liczba użytkowników.
Proces tworzenia TBC podzielić można na następujące etapy:

– wybór systemu biblioteki cyfrowej spełniającego wy-
magania TBC oraz jego adaptacja do założonego celu 
i zadań, uwzględniająca tematykę merytoryczną gro-
madzonych zasobów,

– selekcja zasobów tradycyjnej biblioteki IETU (istnieje 
od roku 1973) pod kątem przyjętych wymagań me-
rytorycznych (tematycznych) TBC, z przeznaczeniem 
przetworzenia wybranych pozycji na formę cyfrową 
tworzącą repozytorium TBC,

– utworzenie struktury zasobu (struktury repozytoriów 
cyfrowych) TBC oraz systemów informacyjno-wyszu-
kiwawczych, w celu maksymalnego ułatwienia użyt-
kownikowi dostępu do interesujących go pozycji bi-
bliotecznych,

– opracowanie zasad zarządzania zasobami TBC, zasad 
udostępniania zbiorów i sposobów powiększania za-
sobów repozytorium biblioteki.

Działaniom tym towarzyszyły prace o charakterze technicz-
nym: tworzenie stanowiska digitalizacyjnego, zaplecza 
sprzętowego potrzebnego do gromadzenia digitalizowa-
nych zasobów bibliotecznych (serwer, pamięć masowa, 
itp.), przygotowanie stacji roboczej wraz z oprogramowa-
niem do przetwarzania i rozpoznawania tekstu.

Większość pozycji literaturowych zgromadzonych w TBC do-
tyczy ekologii i ochrony środowiska. W zasobach znajdują się 
pozycje literaturowe m.in. z takich dziedzin naukowych, jak: 
biotechnologia, biochemia, inżynieria rolnicza, nauki o zarzą-
dzaniu, nauki o polityce, prawo, zdrowie publiczne. Podział 
zasobów TBC to: wydawnictwa ciągłe, zwarte, prace nauko-
wo-badawcze, inne wydawnictwa, materiały na CD, kartogra-
ficzne oraz publikacje ogólnodostępne.

Tematyczna biblioteka cyfrowa IETU wykorzystuje najpo-
pularniejszy w Polsce system bibliotek cyfrowych dLibra. 
System ATIZ BookDrive Pro jest wykorzystywany do akwi-
zycji obrazu. Jest to specjalnie skonstruowany stojak wraz 
z aparatami fotograficznymi (Canon EOS), wykonującymi 
cyfrowe kopie stron tekstowych. Aparaty są podłączone 
do komputera, który nimi steruje w celu pobrania obra-
zów digitalizowanych stron. Zeskanowane pliki podlegają 
obróbce przy pomocy oprogramowania BookDrive Editor. 
Pozwala ono wykadrować zdjęcia digitalizowanych stron, 
poprawić jasność i kontrast, a na koniec wygenerować 
pojedynczy plik PDF zawierający wszystkie digitalizowane 
strony. Tak powstały plik podlega obróbce OCR (rozpozna-
wanie tekstu z wykorzystaniem programu Abbyy FineRe-
ader), a następnie oczyszczeniu z niewłaściwie rozpozna-
nych znaków. Gotowy plik PDF trafia do systemu dLibra.

prof. dr hab. inż. Stanisław Hławiczka, Grzegorz Fronc
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Wideokonferencje są coraz bardziej powszechnym i po-
pularnym narzędziem służącym do komunikacji zarówno 
pomiędzy partnerami biznesowymi, naukowymi jak 
i w życiu prywatnym.

Rozwiązania wideokonferencyjne dostępne na rynku są tak 
różne jak potrzeby i wymagania korzystających z nich użyt-
kowników. Są to zarówno proste aplikacje, które mogą 
być uruchamiane na laptopie, tablecie lub smartphonie, 
wybierane przez użytkowników domowych, jak i zaawan-
sowane technologicznie – dedykowane rozwiązania sprzę-
towe – coraz częściej wdrażane w firmach, administracji 
publicznej i instytucjach naukowych. Takie rozwiązania 
wideokonferencyjne korzystają z najnowszych osiągnięć 
techniki audiowizualnej i informatycznej. Stopniowo stan-
dardem staje się rozmowa prowadzona na bardzo dużym 
ekranie w jakości Full HD 30 klatek na sekundę z przestrzen-
nym dźwiękiem, co może dawać złudzenie, że przebywamy 
z naszym rozmówcą w tym samym pomieszczeniu.

IETU współpracuje z organizacjami w całej Europie, któ-
rych lokalizacje niejednokrotnie oddalone są od głównych 
portów lotniczych. Mając na względzie zwiększenie efek-
tywności pracy w projektach, oszczędność czasu i kosztów 
związanych z podróżami służbowymi, a także zmniejsze-
nie oddziaływania na środowisko w IETU zdecydowano 
się na wdrożenie systemu telepresence, który umożliwia 
optymalną komunikację i wymianę informacji, a dodatko-
wo najlepiej oddaje sytuację spotkania twarzą w twarz.

Wideokonferencja to nie tylko rozmowa, to również 
możliwość nagrania i zarchiwizowania spotkania, a cza-
sami możliwość transmitowania go na żywo dla sze-
rokiego grona odbiorców. Funkcja dokumentowania 
ustaleń w postaci klipu wideo daje możliwość łatwego 
opracowania notatki, a także weryfikację stanowisk pre-
zentowanych przez partnerów.

Należy pamiętać, że skuteczne wdrożenie systemu wi-
deokonferencyjnego powiązane z oszczędnościami fi-
nansowymi i zadowoleniem użytkowników możliwe jest 
tylko wówczas, gdy rozwiązaniami podobnej klasy dys-
ponują partnerzy biorący udział w spotkaniach. Nie bez 
znaczenia pozostaje również przepustowość łącza inter-
netowego spinającego urządzenia wideokonferencyjne. 
Dobrej jakości połączenie może wymagać przepustowo-
ści łącza sięgającej nawet kilkuset Mbps.

System wideokonferencyjny w IETU oparto na rozwią-
zaniach Polycom. Przygotowano salę wideokonferencyj-
ną wyposażoną w system telepresence ATX 300 opar-
ty o terminale HDX 8000, mostek wideokonferencyjny 
RMX 1500, serwer nagrywający RSS 4000. Całą infra-
strukturą zarządza serwer RealPresence Dual Manager 
400. W trakcie projektu zauważono potrzebę przenosze-
nia terminali wideokonferencyjnych do innych pomiesz-
czeń lub lokalizacji. Dlatego rozbudowano infrastrukturę 
o przenośny terminal Polycom Group 500.

System wideokonferencyjny
Jacek Długosz
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Technologie ICT radykalnie zmieniają krajobraz życia 
współczesnego człowieka tworząc nowe, wirtualne prze-
strzenie do prowadzenia prawie każdej działalności. Po-
wstały również nowe formy edukacji, które są alternatywą 
dla metod tradycyjnych. Nauczanie przez Internet to kolej-
ne zastosowanie tego medium. Przyzwyczailiśmy się do ła-
twego dostępu do umieszczanych w sieci treści, a także 
do ich wielokrotnego odtwarzania.
E-learning stał się jedną z metod kształcenia ustawiczne-
go (Lifelong learning). To nowoczesny sposób nauczania, 
dostosowany do potrzeb i wymagań współczesności. 
Oszczędza czas, pozwala przekazywać wiedzę w sposób 
zindywidualizowany i na bieżąco śledzić postępy uczą-
cych się. Mimo, że przygotowanie kursu wymaga więcej 
czasu, to jednak zajęcia mogą być znacznie ciekawsze niż 
tradycyjne, są bowiem bardziej zróżnicowane (np. pod 
względem doboru materiałów) i wymagają aktywnego 
uczestnictwa. Swobodny dostęp do materiałów spra-
wia, że w kursie można uczestniczyć kiedy i jak długo 
się chce. W szkoleniu może brać udział dowolna liczba 
osób, jednak do samego kursu mają dostęp tylko osoby 
zapisane, posiadające login i hasło.

Oparcie procesów rozwojowych o e-learning jest nieunik-
nione, m.in. ze względu na szybkość wdrażania nowych 
technologii w innych obszarach życia. Dlatego w IETU po-
stanowiono skorzystać z możliwości udostępniania wiedzy 
i doświadczenia pracowników naukowych za pośrednic-
twem szkoleń i aplikacji internetowych zamieszczonych 
na platformie e-learningowej.

Metody e-learningowe dają szansę na optymalne dopaso-
wanie procesu szkoleniowego, zarówno pod kątem prze-
kazywanej wiedzy, grup szkolonych osób, jak i możliwości 
technicznych i finansowych. W projektach badawczych re-
alizowanych przez IETU w celu upowszechniania i wdraża-
nia wyników badań tradycyjne formy edukacji (szkolenia, 
warsztaty, seminaria) możemy obecnie zastąpić szkolenia-
mi e-learningowymi, które są narzędziem elastycznym, wy-
godnym i efektywnym kosztowo.

Pracownicy IETU zostali przeszkoleni w zakresie przygo-
towywania i prowadzenia kursów, opracowywania mate-
riałów dydaktycznych oraz obsługi platformy e-learnin-
gowej. Przygotowano cztery kursy e-learningowe i dwie 
specjalistyczne aplikacje internetowe. Kurs „Ocena ryzyka 
zdrowotnego w ocenach oddziaływania na zdrowie” jest 
przeznaczony dla specjalistów ochrony środowiska, pra-
cowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i eksper-
tów zdrowia publicznego.

Kursy „Jak chronić dzieci przed ołowiem i kadmem”, „Wpływ 
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie” oraz 
„Gleby a działalność człowieka” mogą stanowić źródło wiedzy 
o ochronie środowiska dla uczniów, studentów, nauczycieli oraz 
mieszkańców terenów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. 
W kursach wykorzystano różne formy przekazu: od zwykłej tre-
ści urozmaiconej grafikami, przez infografiki i filmy, aż po inte-
raktywne prezentacje, ćwiczenia i testy.

Przygotowano również dwie aplikacje obrazujące zjawiska za-
chodzące w środowisku. Pierwsza pozwala określić zapotrze-
bowanie energetyczne budynku oraz związaną z nim emisję 
zanieczyszczeń powietrza. Druga obrazuje zjawiska erozyjne 
w lasach w zależności od przyjętego sposobu gospodarowania.

Szkolenia i aplikacje są bezpłatnie dostępne na stronie 
www.in2in.pl

System zdalnej edukacji
Wanda Jarosz
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SZKOLENIA MICROSOFT

18 szkoleń

10 pracowników

94 certyfikaty

Windows Server SQL Server Visual Studio, ,

SZKOLENIA GIS

15 pracowników

Poziom podstawowy

15 pracowników

Poziom zaawansowany

30%
pracowników

naukowych

SZKOLENIA GRAFICZNE

5 szkoleń

10 pracowników

25 certyfikatów

BIBLIOTEKA CYFROWA

12 300 ucyfrowionych pozycji

odwiedzin biblioteki w okresie X.2012 – VI.2015273 000

osoby jednocześnie korzystające z biblioteki63
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