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Inspiracja

•Rozwój Regionalnej Bazy Danych Oceanograficznych w ramach 

Naukowych Baz Danych – Infobazy 97

•Stale rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń do składowania danych

•Konieczność dostosowania infrastruktury IOPAN do wymogów współpracy 

w projektach badawczych w zakresie wymiany danych

•Polityka UE dotycząca zarządzania danymi środowiskowymi (dyrektywa 

INSPIRE)

•Polityka zarządzana danymi organizacji związanych z badaniami morza, do 

których należy IOPAN

•Stały rozwój organizacyjny nakładający na Instytut obowiązek właściwego 

zabezpieczenia zbieranych danych 

•Rola Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie 

pozyskiwania danych oceanograficznych w Polsce



Inspiracja

Źródło: http://www.ioc-unesco.org

Międzynarodowa sieć NODC, DNA i ODIN  

http://www.ioc-unesco.org/


Problemy dostępności danych z punktu widzenia EC

•Discovery of Data: Access to data and interpretation is impossible for users from outside the 

community. 

•Access to data: some data are classified, or treated like classified without reason. Lot of  owners 

desire to exploit added-value themselves, which left data in “frozen” state.

•Use of data: Data is often restricted to “research” use, which make commercial projects very 

expensive. 

•Cost of data: Data is being delivered with non acceptable cost to end users. Costs should be 

shared between users on economy basis. 

•Coherence of Data: Data is hard to use cross-disciplinary and cross-border due to weak 

standards

•Quality of Data: Data should be provided with metainformation on methodology, quality control 

flags and originator information. Data unaccompanied by precision estimates is useless.

•Quantity of Data: Distribution of the measurements on European scale is not homogenous. 

Some regions are not covered properly by monitoring activity, some measurements overlap.

Source: Iain Shepherd - EC, SeaDataNet Meeting, Madrid, 2009



ZSPDO :: Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R

Oczekiwane rezultaty implementacji Priorytetu 2:

a) rozwój infrastruktury i wyposażenia laboratoriów narodowych centrów 

badawczych o najwyższym potencjale badawczym,

b) zwiększenie konkurencyjności polskich centrów badawczych,

c) rozszerzanie i wzbogacanie oferty usług badawczych dostarczanych przez 

instytucje naukowe dla przedsiębiorstw,

d) zwiększenie przepływu rezultatów badań naukowych do gospodarki,

e) polepszenie jakości zarządzania polską nauką przez stworzenie efektywnych 

mechanizmów dostępu do informacji.



Cele realizacji projektu ZSPDO 

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych 

Oceanograficznych:  

•stworzenie repozytorium danych oceanograficznych z systemem przetwarzania 

i zarządzania danymi, dostarczającego usług katalogowania danych, przez co 

usprawni się dostęp do informacji o posiadanych danych, oraz zmniejszy ryzyko 

utraty lub degradacji danych.

•wdrożenie systemu zarządzania projektami naukowo-badawczymi i pracami 

Instytutu

•wdrożenie systemu zarządzania zasobami Instytutu wykorzystywanymi w 

projektach naukowo-badawczych i administracji pozwalającego na optymalizację 

czasu pracy, dostępności i użycia tych zasobów.

•platforma e-learningu i usług wizualizacji danych, dostarczająca narzędzi dla 

nauczycieli na różnych poziomach edukacji.

•platforma usług dostarczania danych i informacji



Cele realizacji projektu ZSPDO 

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych 

Oceanograficznych: 

•struktura organizacyjna i techniczna umożliwiająca:

• rozwój, zarządzanie i koordynację narodowych i międzynarodowych 

projektów z dziedziny badań morza; 

• udostępnianie informacji, metadanych i danych:

•instytucjom związanym z badaniami morza i organizacjom 

zajmującym się zarządzaniem ochroną środowiska i strefą morską  i 

brzegową;

•instytucjami B+R związanym z badaniami strefy brzegowej, szelfowej i 

morskiej zaangażowanych w eksploatację mórz;

•krajowym i międzynarodowym instytucjom badawczym;

•administracji lokalnej, regionalnej i krajowej;

•pozostałym zainteresowanym osobom; 

• udostępnianie przestrzeni i usług repozytorium dla innych organizacji



Lokalizacja systemu ZSPDO 



Rezultaty ZSPDO

Uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej ZSPDO: 

•System operacyjny: SUSE Linux Enterprise Server 11 2.6.27 64-bit

•Obsługiwane systemy plików: ext3, ReiserFS, v3 XFS, OCFS2

•Maksymalna liczba CPU: 64

•Maksymalna liczba pamięć 512GB

•Maksymalna liczba procesów: 1048576

•System zarządzania bazą danych: MySQL 5 EE, 
•Liczba obsługiwanych tabel: 200.000

•Liczba obsługiwanych wierszy w tabeli: 5.000.000.000

•Interfejsy API dla : C, C++, .Net/Mono, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, Tcl, 

ODBC

•Serwery obliczeniowe: 
•12 x DELL Power Edge M610 (blade), Intel Xeon E5520 Processor (2.26GHz, 8M 

Cache, 5.86 GT/s QPI, Turbo, HT) 16GB RAM

•3 x Actina Solar 600, 48GB RAM

•4 x TESLA GP GPU 2090, 2048 CUDA, 5.3 Tflops

•Serwery komunikacyjne: 2x DELL Power Edge M710



Rezultaty ZSPDO

Uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej ZSPDO: 

•Macierz dyskowa SAN: AMS 2100 Hitachi 12*400GB SAS, 4.8 TB

•Macierz dyskowa NAS: Dell Power Vault NX3600, 320 TB (230 TB)

•Biblioteka taśmowa: Dell PV ML 6020, 120 TB

•System VDR

•Ponad 60 stacji roboczych, w tym 5 Panasonic Toughbook CF31

•System digitalizacji dokumentów 

•System znaczników RFID

•Modernizacja systemu zasilania w IO PAN:
•Agregat prądotwórczy 320kVA

•UPS Aries 80kVA



Infrastruktura teleinformatyczna ZSPDO

DMZ

SAN NAS



Rezultaty ZSPDO

Oprogramowanie : 

•MIKE 3D, MIKE 21, MIKE EcoLab

•WAM Cycle-4.5 / SWAN Cycle III

•Hypack/Hysweep

•Pentaho Business Analytics

•NaviCutter 

•GRIB2export

•Crowdsourcing

•MATLAB

•CANOCO

•Macrologic

Odwzorowanie batymetrii w Kongsfjord



Portal ZSPDO 



Portal ZSPDO :: wyszukiwanie danych 



Portal ZSPDO :: export danych z ZSPDO 

Obsługiwane formaty:

•NetCDF

•ODV

•WFS



Portal ZSPDO :: zarządzanie słownikami 



Portal ZSPDO :: Help Desk



Portal ZSPDO :: monitorowanie infrastruktury 



ZSPDO :: proces ETL 



•ETL

•Wyłuskiwanie i analiza danych (silnik OLAP) 

•Data mining

ZSPDO :: Pentaho Business Analytics



•Definiowanie procesów przy użyciu BPMN v.2

•Visual Paradigm/Dysant Framework

•Definiowanie przepływu pracy przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika 

ZSPDO :: zarządzanie procesami



ZSPDO :: moduł eLearning 



ZSPDO :: narzędzia do przygotowania materiałów eLearning 



• możliwość prowadzenia wideokonferencji

• „telepresence”

• praca grupowa

• zdalny pulpit

• prezentacja materiałów multimedialnych

• rejestracja prowadzonych konferencji

• „eAccess”

zintegrowana z funkcjonalnością helpdesk, pracą 

grupową, eAccess i eLearning

ZSPDO :: platforma wideokonferencyjna



Platfoma wideokonferencyjna 



Rezultaty ZSPDO

Przestrzeń składowania danych:

•Macierz dyskowa SAN: AMS 2100 Hitachi 12*400GB SAS, 4.8 TB

•Macierz dyskowa NAS: Dell Power Vault NX3600, 320 TB (230 TB)

•Biblioteka taśmowa: Dell PV ML 6020, 120 TB

•Replikacja danych w TASK - PL GRID, >300 TB

•Łączna przestrzeń dostępna dla składowania danych: ponad 650 TB

Symetryczne łącze 10Gb zbudowane pomiędzy IO PAN i CI TASK umożliwia 

szybką replikację danych pomiędzy ośrodkami, ułatwia uruchamianie obliczeń 

numerycznych przy wykorzystaniu infrastruktury KDM CI TASK oraz gwarantuje 

bezpieczeństwo danych znajdujących się w repozytorium ZSPDO



Kolekcja danych WWF 

Source: Joanna Pardus, IO PAN 2012



Kolekcja danych WWF 

Source: Joanna Pardus, IO PAN 2012



Dane archiwalne w ZSPDO 

211 archiwalnych nośników wprowadzonych do repozytorium (docelowo 360)



Arctic Papers

https://zspdo.iopan.pl:81/pubdb/

Kolekcja publikacji przygotowana przez prof. Piskozuba



Osiągnięcia ZSPDO

•Wysiłek ponad 80 osób zatrudnionych 

przy realizacji projektu ZSPDO

•Dwie konferencje międzynarodowe 

poświęcone tematyce zarządzania 

danymi w badaniach naukowych

•Kilkadziesiąt wystąpień i prezentacji na 

konferencjach międzynarodowych: m.in. 

OI 2012, CEBIT Hannover 2013

•Nagrody i wyróżnienia: m.in. Kryształy 

przetargów publicznych



•IOPAN

•POLMAR

•GEOPLANET

•Poland AOD

•SatBałtyk

•Biuro Hydrograficzne Marynarki 

Wojennej

•NASA AERONET Programme

•Norsk Polarinstitut

•University Centre in Svalbard

•Polski Związek Żeglarski

•WWF Polska Światowy Fundusz 

Na Rzecz Przyrody

SeaDataNet:

IFREMER, MARIS BV, NERC, BSH, SMHI, IEO, 

HCMR, IN-OGS, RIHMI, ENEA, INGV, METU, 

CLS, AWI, Universite De Liege, IMR, NERI, ICES 

– CIEM, European Commission Joint Research 

Center – IES, MI Marine Institute, IHPT, NIOZ, 

MUMM, VLIZ, MRI, FMI, IMGW-PIB, TTU, MSI,

LHEI, Environmental Protection Agency (EPA), 

SIO-RAS, National Academy Of Science Of 

Ukraine, IO-BAS, NIMRD, TSU-DNA, IOF, NIB, 

University Of Malta, University Of Cyprus 

Oceanographic Center, IOLR, Consiglio 

Nazionale Delle Ricerche CNR-ISAC, CNR-IIA, 

CNR-ISMAR, IBSS, UNIHB, TUBITAK-MAM

Użytkownicy ZSPDO



ZSPDO jako element NCDO.PL

GOV.PL

NCDO.PL



 zapewnienie bezpieczeństwa zagregowanych kolekcji danych

 usprawnienie wymiany danych z innymi organizacjami

 automatyzacja procesów wymiany danych i metadanych

 standaryzacja procedur wymiany danych przez wdrażanie norm i 

standardów (np. ISO19115, ISO 19136, SeaDataNet)

 usprawnienie procesów zarządzania projektami badawczymi przez 

użycie narzędzi do zarządzania harmonogramem i zasobami w projektach

 monitorowanie procesów i zarządzanie jakością w projektach 

badawczych

 zwiększenie efektywności prowadzenia badań naukowych przez 

udostępnie szybkiego i łatwego dostępu do repozytoriów danych

Wnioski :: korzyści dla użytkowników



 Rozwój technologii składowania danych oraz rosnąca moc obliczeniowa 

daje możliwość rozszerzenia zakresu przestrzennego, czasowego i 

rozdzielczości, a co za tym idzie zwiększenia objętości, gromadzonych 

kolekcji danych. Trend ten jest obecny w takich dziedzinach jak ekonomia i 

medycyna pod nazwą „big data”. 

 Rozwój kolekcji danych prowadzi jednocześnie do rozwoju potrzeb na 

nowe usługi: analizy wielowymiarowe, wizualizacja danych, zintegrowane w 

postaci jednorodnej platformy. ZSPDO z założenia ma sprostać tym 

wyzwaniom i zwiększyć możliwości przetwarzania danych w tym zakresie.

 Kluczowe znaczenie dla rozwoju usług zintegrowanych ma 

interoperacyjność centrów danych 

Wnioski



Dziękuję!


