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WNIOSEK POIGWNIOSEK POIGWNIOSEK POIGWNIOSEK POIG----2.32.32.32.3

„Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: 
Kontener usług wspólnych”

• Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2, Działania 2.3 nr 
POIG.02.03.00-00-028/08

• Tytuł Projektu: Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener us ług 
wspólnych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet  2. Infrastruktura sfery B + R, Działanie 
2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, 
Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej 
nauki oraz 2.3.3

• Data rozpoczęcia projektu: 01.07.2008, data zakończenia projektu: 25.07.2012

• Całkowity koszt realizacji projektu: 84 328 672,71 PLN, wysokość 
dofinansowania: 79 920 654,36 PLN



Uczestnicy:

1. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica – Akademickie Centrum Komputerowe 

Cyfronet
4. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej LUBMAN UMCS
6. Politechnika Białostocka
7. Politechnika Częstochowska
8. Politechnika Gdańska CI TASK
9. Politechnika Koszalińska
10. Politechnika Łódzka
11. Politechnika Radomska
12. Politechnika Rzeszowska
13. Politechnika Szczecińska
14. Politechnika Śląska – Centrum Komputerowe
15. Politechnika Świętokrzyska
16. Politechnika Wrocławska
17. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
18. Uniwersytet  Opolski
19. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
20. Uniwersytet Warszawski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i 

Komputerowego
21. Uniwersytet Zielonogórski
22. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa



Role wRole wRole wRole w projekcie PLATONprojekcie PLATONprojekcie PLATONprojekcie PLATON

Lider Projektu 
IChB PAN PCSS

Koordynator Usługi U1
Politechnika Gdańska CI TASK

Koordynator Usługi U2
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Koordynator Usługi U3
Politechnika Częstochowska

Koordynator Usługi U4
IChB PAN PCSS

Koordynator Usługi U5
IChB PAN PCSS

Koordynator usługi Węzeł główny usługi Partnerzy Usługi



U1 U1 U1 U1 Usługa wideokonferencji Usługa wideokonferencji Usługa wideokonferencji Usługa wideokonferencji –––– stan zaawansowania wdrożenia stan zaawansowania wdrożenia stan zaawansowania wdrożenia stan zaawansowania wdrożenia 

2 węzły serwerowe (MCU, gatekeeper, 

serwer archiwizacji i strumieniowania)

z obsługą rozdzielczości FullHD 1080p

22 wideoterminale (kodek, kamera, 

mikrofon, głośniki, monitor, projektor)

z obsługą rozdzielczości FullHD 1080p

Mieszane konferencje wideo-audio 
H.323/SIP, audio VoIP SIP, POTS

System planowania i rezerwacji 
wideokonferencji

Na zakupy infrastruktury wydatkowano
4.508.651,60 zł brutto



U1 U1 U1 U1 Przykładowe naukowe obszary Przykładowe naukowe obszary Przykładowe naukowe obszary Przykładowe naukowe obszary zastosowańzastosowańzastosowańzastosowań

• Dyskusja naukowa

• Wirtualna konferencja naukowa

• Telementoring (np. zdalne 
uczestnictwo w operacji)

• Zdalne interaktywne nauczanie



U1 Przykładowe U1 Przykładowe U1 Przykładowe U1 Przykładowe społeczne obszary społeczne obszary społeczne obszary społeczne obszary zastosowańzastosowańzastosowańzastosowań

• E-edukacja – interaktywne zdalne 
nauczanie, wirtualne interaktywne 
spotkania z mistrzem.

• E-zdrowie – telekonsultacje

• E-kultura – wirtualne wydarzenia 
artystyczne

• E-administracja – wirtualne 
szkolenia

H.323/SIP

MCU

e-edukacja

e-kultura

e-administracjae-zdrowie



U2 UsługaU2 UsługaU2 UsługaU2 Usługa eduroameduroameduroameduroam

2 krajowe serwery pośredniczące usługi
eduroam (Poznań, Toruń)

22 serwery pośredniczące usługi
eduroam

21 systemów sieci bezprzewodowej
złożonych z kontrolera, 25 punktów 
dostępowych oraz oprogramowania      
wspomagającego zarządzanie siecią
bezprzewodową

• 21 systemów sieci bezprzewodowej
złożonych z kontrolera i 25 punktów
dostępowych

• Własny system zbierania statystyk
Na zakupy infrastruktury wydatkowano

1.949.420,57 zł brutto



U2 U2 U2 U2 Przykładowe obszary Przykładowe obszary Przykładowe obszary Przykładowe obszary zastosowańzastosowańzastosowańzastosowań

• Dostęp i obecność „zawsze i wszędzie” – w każdym
miejscu, w którym odbywa się proces dydaktyczny
i naukowy:
o Autoryzowany
o Bez dodatkowych czynności związanych z logowaniem
o Niezależny od platformy sprzętowej (laptopy, netbooki, 

tablety, telefony komórkowe z WiFi)

• Bezpieczny dostęp do usług typu:
o Wideokonferencje
o E-learning
o Telewizja internetowa HD
o Pobieranie materiałów dydaktycznych
o Archiwizowanie treści



U2 U2 U2 U2 EduroamEduroamEduroamEduroam jako wzorzec bezpieczeństwa i współpracyjako wzorzec bezpieczeństwa i współpracyjako wzorzec bezpieczeństwa i współpracyjako wzorzec bezpieczeństwa i współpracy

• Usługa eduroam i propagowane przez nią standardy budowy sieci to:

- wygoda użytkowników 
• proces łączenia następuje automatyczne

- bezpieczeństwo użytkowników
• sieci bezprzewodowe stosujące standard 802.11i (WPA2-enterprise) 

są najlepiej zabezpieczone

- bezpieczeństwo właścicieli sieci
• możliwość identyfikacji użytkowników sieci ułatwia przeniesienie 

odpowiedzialności za działania w sieci na jej bezpośrednich 

użytkowników

• eduroam jako wzorzec współpracy
- najlepszy przykład jak połączenie sił prowadzi do stworzenia nowej jakości

- wraz ze wzrostem bazy usługi rośnie jej użyteczność

- koszty współpracy są zaniedbywalne



U2 U2 U2 U2 EEEEduroamduroamduroamduroam punktem punktem punktem punktem wyjścia do nowego systemu zarządzania tożsamością w środowisku wyjścia do nowego systemu zarządzania tożsamością w środowisku wyjścia do nowego systemu zarządzania tożsamością w środowisku wyjścia do nowego systemu zarządzania tożsamością w środowisku naukinaukinaukinauki

• Stan obecny

- eduroam pokazuje w jaki sposób zarządzanie tożsamością elektroniczną w instytucji macierzystej 

może być spożytkowane w ramach usługi globalnej

- na potrzeby eduroam tworzone są bazy użytkowników lub budowane rozszerzenia istniejących baz, ta 

by mogły one służyć nowym usługom sieciowym

- eduroam tworzy systemowe podwaliny współpracy między instytucjami i wzajemne uznawanie 

potwierdzenia tożsamości i uprawnień użytkowników

• Przyszłość – federacyjne zarządzanie tożsamością

- federacyjne zarządzanie tożsamością da jednolity, bezpieczny dostęp do usług sieciowych 

oferowanych w środowisku PIONIER

- współpraca środowiska nauki pozwoli na tworzenie własnych usług współpracy (np. IRK MOST)

- wspólne dziania środowiska naukowego pozwolą na rozszerzenie usług oferowanych komercyjnie

• dostęp do treści

• dostęp do licencji



UUUU3333 UsługiUsługiUsługiUsługi obliczeńobliczeńobliczeńobliczeń kampusowychkampusowychkampusowychkampusowych

12 klastrów typu L w technologii „Blade”

8 klastrów typu XL w technologii „Blade”

łączna moc zainstalowanych klastrów około 
6TFLOPS

Oprogramowanie systemowe

•    Oprogramowanie aplikacyjne

• System zarządzania

Na zakupy infrastruktury wydatkowano
7.662.553,87 zł brutto



U3 PU3 PU3 PU3 Przykładowe rzykładowe rzykładowe rzykładowe naukowe obszary zastosowańnaukowe obszary zastosowańnaukowe obszary zastosowańnaukowe obszary zastosowań

• Maszyny wirtualne: MS Windows, Linux

• Aplikacje na żądanie

• Wirtualne klastry u żytkowe/aplikacyjne



U3 PU3 PU3 PU3 Przykładowe rzykładowe rzykładowe rzykładowe społeczne obszary zastosowań społeczne obszary zastosowań społeczne obszary zastosowań społeczne obszary zastosowań 

Daje szanse budowania e-edukacji, e-administracji – „usługi w ścianie”:

• Zasoby jako serwis (np. maszyny wirtualne)

• Software jako serwis (systemy operacyjne, aplikacyjne)

• Wirtualne laboratoria dla studentów i uczniów



U4U4U4U4 UsługiUsługiUsługiUsługi powszechnejpowszechnejpowszechnejpowszechnej archiwizacjiarchiwizacjiarchiwizacjiarchiwizacji

5 węzłów usługowych przechowywania danych 
(dyskowych)

5 węzłów przechowywania danych (dyskowo-
taśmowych) o pojemności 2,5 PB/węzeł

Oprogramowanie systemowe

Modyfikacja oprogramowania KMD

• Zakup taśm magnetycznych LTO

Na zakupy infrastruktury wydatkowano
12.140.067,17 zł brutto



U4 PU4 PU4 PU4 Przykładowe rzykładowe rzykładowe rzykładowe naukowe obszary zastosowańnaukowe obszary zastosowańnaukowe obszary zastosowańnaukowe obszary zastosowań

• Długoterminowa archiwizacja danych

• Kopie zapasowe 2-go poziomu

• Repozytorium dla Federacji Bibliotek Cyfrowych w 
Pionierze

• Repozytorium usług PLATONa

• Repozytorium danych naukowych (badania, obliczenia, 
wirtualne laboratoria)

• Repozytorium dla baz i platform wiedzy

• Przechowywanie danych transmisyjnych operatorów 
naukowych (potrzeby roczne około 600 TB dla 
konsorcjum Pionier)



U4 PU4 PU4 PU4 Przykładowe rzykładowe rzykładowe rzykładowe społeczne obszary zastosowań społeczne obszary zastosowań społeczne obszary zastosowań społeczne obszary zastosowań 

• Kopie zapasowe

• Długoterminowe przechowywanie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego

• Repozytorium bibliotek i muzeów cyfrowych

• Archiwizacja monitoringu i systemów bezpieczeństwa



U5 U5 U5 U5 Usługi interaktywnej naukowej telewizji Usługi interaktywnej naukowej telewizji Usługi interaktywnej naukowej telewizji Usługi interaktywnej naukowej telewizji HDHDHDHD

Infrastruktura serwerowa
5 x Regionalnych Centrów Danych 
5 x Proxy/Cache dla RCD
16 x Proxy/Cache
2 x Repozytorium treści
5 x System emisyjny
1 x System AoD

15 studiów nagrań

• 6 studiów produkcyjnych

• Wóz transmisyjny

• Własne oprogramowanie aplikacyjne
Na zakupy infrastruktury wydatkowano

3.858.988,94 zł brutto



U5 U5 U5 U5 Przykładowe Przykładowe Przykładowe Przykładowe naukowe obszary zastosowańnaukowe obszary zastosowańnaukowe obszary zastosowańnaukowe obszary zastosowań

• Dokumentowanie wydarzeń i 
eksperymentów naukowych

• Popularyzacja nauki

• Środowisko badawcze do budowania 
nowych modeli telewizji z interakcją widza

• Przygotowanie i rozpowszechnianie 
materiałów dydaktycznych

• Możliwość budowania TV specjalizowanych 
dla wirtualnych społeczności naukowych



U5 PU5 PU5 PU5 Przykładowe rzykładowe rzykładowe rzykładowe społeczne obszary zastosowań społeczne obszary zastosowań społeczne obszary zastosowań społeczne obszary zastosowań 

• Zdrowie: transmisja operacji na żywo, wykłady, produkcja 

materiałów szkoleniowych, podnoszenie kwalifikacji, 

nagrywanie własnej narracji

• Edukacja: produkcja materiałów edukacyjnych, szkolenia 

dla kadry, tworzenie własnych kolekcji z fragmentów 

materiałów wideo, uzupełnienie konspektów lekcyjnych

• Administracja: podnoszenie kwalifikacji, promocja, 

bezpieczeństwo publiczne, przygotowanie do sytuacji 

kryzysowych

• Kultura: transmisja wydarzeń kulturalnych, repozytorium 

dla produkcji multimedialnych, lokalne produkcje, 

inscenizacje historyczne, powiązanie z bibliotekami 

cyfrowymi

• Lokalne internetowe telewizje społeczne



PODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIEPODSUMOWANIE

• Ważnym zadaniem (a nawet wyzwaniem) b ędzie 
rozpowszechnienie usług PLATONa w środowisku 
naukowym.

• Ważną rolą w procesie rozpowszechniania usług b ędzie 
odgrywa ć oprogramowanie typu open-source i jego 
certyfikacja przez odpowiednie zespoły PIONIERa/MAN ów.

• Należy podj ąć rozmowy z odpowiednimi agendami 
rządowymi/unijnymi  w celu okre ślenia mo żliwo ści wdro żeń 
usług PLATONa na rzecz misyjnych obszarów społecznyc h. 
Należy okre ślić także na jakich zasadach mo żliwe b ędą 
komercyjne wdro żenia innowacyjnych usług 
powstałych/przygotowanych przez środowisko naukowe.






