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Polska e-Infrastruktura jest integraln ą częścią 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Jak powinna rozwija ć się polska e-Infrastruktura 
w nast ępnym dziesi ęcioleciu?



W zakresie e-nauki Europa powinna

stać się ośrodkiem doskonałości,

korzystając z interdyscyplinarności

i międzynarodowej współpracy,

które umożliwią wzajemne

uzupełnianie się umiejętności

i zasobów w korzystaniu z symulacji

obliczeniowych. Europa musi zatem

udoskonalić własną bazę badawczą,

inwestując w wydajne

systemy obliczeniowe.

„Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego  i komitetu regionów, Infrastruktury TIK dla e-nauki”
Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 5.3.2009, KOM(2009) 108 wersja ostateczna

Odnowiona strategia e-Infrastruktury (1)Odnowiona strategia e-Infrastruktury (1)



W ramach drugiego filaru strategii

dąży się do konsolidacji e-infrastruktur

jako stałych platform badawczych,

umożliwiających „ciągłość badań”.

Nacisk kładzie się na świadczenie

usług o jakości produkcyjnej przez 

24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu

oraz na długoterminową trwałość 

e-infrastruktur, co wymaga

koordynacji działań na poziomie

krajowym i UE oraz przyjęcia

odpowiednich modeli zarządzania.

„Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego  i komitetu regionów, Infrastruktury TIK dla e-nauki”
Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 5.3.2009, KOM(2009) 108 wersja ostateczna
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Trzeci filar dotyczy potencjału

innowacyjnego e-infrastruktur. Innymi

aspektami do uwzględnienia są

transfer wiedzy do innych dziedzin

(np. e-zdrowie, e-administracja

publiczna, e-szkolenia) oraz

wykorzystanie e-infrastruktur jako

wydajnych kosztowo platform 

w dużych doświadczeniach

technicznych (np. przyszłość

Internetu, oprogramowanie masowo

równoległe, Living Labs).

„Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego  i komitetu regionów, Infrastruktury TIK dla e-nauki”
Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 5.3.2009, KOM(2009) 108 wersja ostateczna

Odnowiona strategia e-Infrastruktury (3)Odnowiona strategia e-Infrastruktury (3)



Strategia Internetu2Strategia Internetu2



PIONIER/MANy a odnowiona strategiaPIONIER/MANy a odnowiona strategia

Infrastruktura obliczeniowa (PL-Grid, POWIEW)
TOP500 (11’2010)

• ACK CYFRONET (84), • TASK (296), • PCSS (312), • WCSS (371)

Polska nauka: ~198 Tflopsów, 0,45% mocy TOP500 (14 miejsce)

Niezawodno ść sieci PIONIER/MANy (24/365)
2009 – 99,99% , 2008 – 99,97%, 2007 – 99,98%

Wiele aplikacji i usług dla społecze ństwa informacyjnego
np. Federacja Bibliotek Cyfrowych, 

portal edukacyjny Interkl@sa, szkoły w PIONIER/MAN, 
system interaktywnej telewizji iTVP, radia w Internecie, 
Wielkopolskie Centrum Telemedycyny,  
Interaktywne informatory miejskie, 
otwarte publiczne sieci bezprzewodowe.



PIONIER/MANy a nowa strategia Internetu2PIONIER/MANy a nowa strategia Internetu2

Liczba jednostek

Typ jednostki
Dołączone

Uczelnie wyższe 168 (z 826 przyłączami) 

Jednostki naukowe 199 (z 206 przyłączami)

Administracja publiczna

w tym:

Urzędy Marszałkowskie  – 13

Urzędy Wojewódzkie – 13

Urzędy Miast – 20

Białystok (6), Bydgoszcz (8), Kielce (2), 

Koszalin (2), Kraków (10), Lublin (3), 

Łódź (11), Opole (2), Poznań (16),

Wrocław (2), Zielona Góra (3) 

105

Biblioteki, muzea, archiwa 136

Szkoły 136

Inne 
(np. jednostki bezpieczeństwa wewnętrznego)

145

luty 2004
2007

maj 2008
wrzesień 2009

Jednostki 
nieprzyłączone 

do 2000m

Jednostki 
nieprzyłączone 

do 5000m

1. Zarząd dróg 23 3

2. Ratownictwo 4 1

3. Lasy Państwowe 11 1

4. Krajowe Biuro Wyborcze 12 0

5. Urzędy Miar 22 3

6. Izby i Urzędy Celne 16 10

7. Urzędy Dozoru Technicznego 19 3

8. Straż Graniczna 3 1

9. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 11 0

10. Archiwum Państwowe 18 3

11. Urzędy statystyczne 27 0

12. Narodowy Fundusz Zdrowia 23 2

13. Szpitale i placówki zdrowia 66 21

14. Urzędy Skarbowe 51 10

15. Izby Skarbowe 19 0

16. Urzędy Kontroli Skarbowej 16 1

17. ZUS 35 2

18. Urzędy Marszałkowskie (i agendy UM) 9 0

19. Urzędy Wojewódzkie (i filie UW) 11 0

20. Inspektoraty Wojewódzkie 22 0

21. Urzędy Miasta 25 0

22. Starostwa Powiatowe 24 1

23. Policja 31 5

24. Straż Miejska 24 2

25. Straż Pożarna 30 4

26. Sądy 52 0

27. Prokuratury 34 0

28. Urzędy Pracy 36 5



PIONIER a Społecze ństwo InformacyjnePIONIER a Społecze ństwo Informacyjne



RefleksjaRefleksja

Faktem jest ponad 15-letnia otwartość 
MANów/POL-34/PIONIERa

na obszary działań misyjnych.

Czy potrafimy utrzymać i wykorzystać ten fakt 
w obliczu nowych technologii, usług i aplikacji

Czy MANy i PIONIER mogą w powyższych 
obszarach wyprzedzić Europę i USA 

oferując referencyjne rozwiązania społeczne

TAK, ale musimy zmierzy ć się z kilkoma wyzwaniami.

?

?



Wyzwanie pierwsze:Wyzwanie pierwsze:

Sieci n x 100Gb/sSieci n x 100Gb/s
Zasoby jako usługa

(skalowane do 10Gb/s kanały dla użytkowników, 
end-to-end, niezawodne)

NewMAN 100NET

100Gb/s „ready” 100Gb/s „ready”
Wirtualizacja

sieci

n x 10Gb/s n x 10Gb/s 5 x 100Gb/s

Stopniowa migracja do pełnej sieci 100Gb/s



Wyzwanie drugie:Wyzwanie drugie:

Migracja MANów do sieci regionalnychMigracja MANów do sieci regionalnych



Wyzwanie trzecie:Wyzwanie trzecie:

Cyfrowe KampusyCyfrowe Kampusy

Prawdziwie szerokopasmowy dost ęp „zawsze i wsz ędzie”

światłowody do pokoi i laboratoriów

szybki dostęp bezprzewodowy (WiFi+) 

Dostęp do zasobów „w ścianie”

różnorodne zasoby (sieć, obliczenia, oprogramowanie, aplikacje, usługi)

jednolity dostęp

Inteligentne, zaawansowane platformy obsługi

specjalizowane dla określonych społeczności i profilowane dla użytkowników

współdzielone budowanie i wykorzystywanie wiedzy



Wyzwanie czwarte:Wyzwanie czwarte:

Cyfrowe kwartały mieszkalneCyfrowe kwartały mieszkalne

Prawdziwie szerokopasmowy dost ęp „zawsze i wsz ędzie”

światłowody do każdego mieszkania  (FTTN, FTTH, PON)

szybki dostęp bezprzewodowy (WiMAX, LTE)

Dostęp do usług „w ścianie”

różnorodne usługi

jedno „okienko”

Inteligentne, zaawansowane platformy usługi

specjalizowane dla określonych społeczności i profilowane dla użytkowników

współdzielone budowanie i wykorzystywanie wiedzy



Wyzwanie pi ąte:Wyzwanie pi ąte:

Rozpowszechnienie 
zaawansowanych usług bazowych

Rozpowszechnienie 
zaawansowanych usług bazowych

e-Zdrowie
e-Kultura

e-Administracja
e-Energia

e-Edukacja

e-Edukacja e-Nauka



Wyzwanie szóste:Wyzwanie szóste:

Integracja obsługi nauki 
i społecznych obszarów misyjnych

Integracja obsługi nauki 
i społecznych obszarów misyjnych

Wiedza

Edukacja

e-Nauka

Innowacje

e-Edukacja
e-Zdrowie
e-Kultura
e-Administracja
e-Energia
Inteligentne miasto
Inteligentny dom/samochód

Nowe, „żywe” laboratoria
i ogromne zasoby informacyjne



Wyzwanie siódme:Wyzwanie siódme:

Inteligentne platformy usług wiedzyInteligentne platformy usług wiedzy

Specjalizacja dla określonej społeczności w wymiarze globalnym

Profilowanie dla użytkownika

Inteligentny dostęp do masowych danych

Budowanie i współdzielenie wiedzy

Nowe technologie i narzędzia implementacji

Naturalne interfejsy użytkownika

Dostęp użytkowników po jednoznacznym potwierdzeniu 
tożsamości elektronicznej



PodsumowaniePodsumowanie

Realną (i jedyną) szansą na przyspieszenie przemian społecznych 
w Polsce XXI wieku, opisanych w dokumencie

„Strategia rozwoju społecze ństwa informacyjnego 
w Polsce do roku 2013” 

jako bazy do zrealizowania celów strategii

„Europa 2020”
i programu 

„Europejska Agenda Cyfrowa”

jest współdziałanie ze środowiskiem naukowym, 
skupionym wokół MANów i PIONIERa.

Bez wsparcia naukowej e-Infrastruktury b ędzie to niemo żliwe.



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


