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Kontekst strategii „Europa 2020” 

Miarą sukcesu mają być innowacje inspirowane nauką 

Projekty te wymagają wsparcia technologiami ICT 

Europa 2020 
Unia innowacji 

Europejska agenda cyfrowa 

Polityka przemysłowa w erze globalizacji 

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia 

Europa efektywnie korzystająca z zasobów 

Europejski program walki z ubóstwem 

Młodzież w drodze 



e-Infrastruktura w programie „Horyzont 2020” 

Badania i innowacje wymagają dostępu do zaawansowanej  
infrastruktury badawczej, w tym e-Infrastruktury 

e-Infrastruktura oprócz kluczowej roli we wspomaganiu 
badań naukowych i innowacji, powinna być wykorzystywana 
do celów służb publicznych, innowacji społecznych, kultury  
i edukacji.  



Punkt wyjścia – ekosystem sieciowy i zasobowy 

Usługi dostępu do zasobów 

100net 

PIONIER & NewMAN 

Platforma obsługi nauki PLATON 
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Kierunki działań rozwojowych 

Rozwój bazy 

Rozwój platform 

Rozwój zasobów 



Modernizacja naukowej światłowodowej  
sieci kręgosłupowej 

• Rozwój topologii sieci w celu dołączenia 
infrastruktury badawczej 
 

• Wzrost przepustowości sieci w kierunku Tb/s 
 

• Integracja z węzłami dostępu do zasobów 
sieciowych 

                              Nowe technologie sieciowe , SDN 



PIONIER węzłem naukowej wymiany globalnej (1) 

 

GN3+ (Dante)  CERN 



GLIF 

PIONIER węzłem naukowej wymiany globalnej (2) 



Modernizacja naukowych światłowodowych  
sieci miejskich 

• Rozwój topologii sieci w celu dołączenia 
infrastruktury badawczej 
 

• Wzrost przepustowości sieci w kierunku Tb/s 
 

• Integracja z węzłami dostępu do zasobów 
sieciowych 

                   Nowe technologie sieciowe , SDN 



Budowa wzorcowych kampusów cyfrowych 

• Światłowodowe połączenia „od końca do 
końca”(w szczególności aparatura badawcza  
i laboratoria) 

 

• Szerokopasmowy parasol bezprzewodowy 

 

 Nowe technologie sieciowe , inteligentne aplikacje mobilne 



Infrastruktura przetwarzania HPC 

Hybrydowe architektury przetwarzania w kierunku 
ExaFLOP-ów, nowe algorytmy i oprogramowania 

 

Centra KDM     system na poziomie Tier0/Tier1 
      o mocy ok. 100PF na węzeł 

 

Połączenie z siecią zasobową 

 

             



Naukowo-akademicka chmura obliczeniowa 

Partnerzy rynkowi chmury 

Sieciowy ekosystem PIONIERa 



Bazowa infrastruktura zarządzania danymi 

• Platforma obejmuje podstawowe usługi, m.in. bezpieczną 
replikację, dynamiczne replikacje HPC, metadane,  federacyjny 
system identyfikacji, rozproszone buforowanie danych, 
współdzielony system plików, zdalny backup i archiwizację 
danych. 

 

• Element międzynarodowej e-Infrastruktury i projektów ESFRI 



Długoterminowa archiwizacja danych naukowych  
i cyfrowego dziedzictwa kulturowego Polski 

Sieć regionalnych repozytoriów danych 

INFRASTRUKTURA  
ZARZĄDZANIA DANYMI 

ARCHIWIZACJA 

Ekosystem sieciowy PIONIERa 

Sieć regionalnych repozytoriów 
danych naukowych 

Długoterminowa archiwizacja 



Platforma zaawansowanej obsługi nauki 

Integracja środowiska pracy grupowej,  

aparatury badawczej i danych naukowych 

Usługi  
wirtualnych  

laboratoriów 

Usługi  
symulacji  

wieloskalowej 

Usługi  
zaawansowanej 

wizualizacji  
(w tym 3D, 4K, 8K, 16K) 

Usługi PIONIERa i PLATONa 



Platformy innowacyjnego oprogramowania 
naukowego 

Kompleksowe rozwiązania integrujące środki techniczne  
i oprogramowanie narzędziowe do budowy innowacyjnego: 

• oprogramowania dla e-Infrastruktury 

• oprogramowania dla przetwarzania hybrydowego  

 

W tym celu należy utworzyć testowe wydzielone sieci 
wyposażone w inteligentne programowalne urządzenia 
sieciowe, a także testowe systemy obliczeniowe  
o różnorodnych architekturach, połączone wydajnymi 
strukturami sieciowymi (w tym InfiniBand, Low Latency 
Ethernet). 



Platforma kampusowych aplikacji mobilnych 

INTELIGENTNY KAMPUS jako SMART CITY 
 

Aplikacje i usługi związane z procesami edukacji, 
pobytu na kampusie, relacji społecznych  
na kampusie, bezpieczeństwa itp. 



Zaawansowana platforma bezpieczeństwa  
e-Infrastruktury 

Działająca dynamicznie i proaktywnie platforma, 
zapewniająca środowisku e-Infrastruktury status 
infrastruktury krytycznej o dużej cyberodporności  
i wysokim zaufaniu. 



Platforma wspomagania e-Humanistyki 

• Osadzona na Federacji Bibliotek Cyfrowych i usługach sieci PIONIER/PLATON 

• Zakłada dostępność ekosystemu zasobów i masową digitalizację 

• Otwartość na integrację z  różnymi narzędziami 

Usługi e-Humanistyki 
Narzędzia lingwistyczne 

PIONIER 

Usługi PLATONa 
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Sieć naukowych laboratorium  
monitorowania środowiska 

Monitorowanie parametrów środowiska naturalnego  
przez sondy skojarzone z trasą przebiegu sieci PIONIER  

(np. kabel, węzły aktywne) 

Utworzenie węzłów monitorowania na terenach ciekawych badawczo 
dla rozwoju nauk przyrodniczych i dołączenie ich do PIONIERa/MANów 

Internet Rzeczy 



Krajowa platforma klimatyczna 



Krajowy „living lab” technologii  
Internetu Przyszłości 

PIONIER + MANy + wybrani partnerzy 

SYSTEMY WIRTUALIZACJI ZASOBÓW / USŁUG SIECIOWYCH 

NARZĘDZIA TESTÓW, BADAŃ I OBSERWACJI 

Środowisko 
wytwarzania  

usług IP 
(np. iTVPLATON) 
 

Środowisko 
użytkowników 

Ekosystem sieciowy 
PIONIER/MANy 

... 
... 



Sieć referencyjnych laboratoriów innowacji  
dla e-Edukacji 

SCOS – Sieciowe Centrum Obsługi Szkół: 
• bezpieczny dostęp do Internetu (np. skanery, filtry treści) 
• bezpieczna komunikacja (np. wideokonferencje) 
• dostęp do zasobów edukacyjnych 

Ref. lab. e-edu – badanie i testowanie nowych koncepcji nauczania z wykorzystaniem technologii Internetu Przyszłości. Możliwości 
korzystania z infrastruktury badawczej do celów edukacyjnych, wirtualnych laboratoriów (specjalizowana aparatura badawcza i środowisko 
naturalne) 

Korporacyjna krajowa 
sieć edukacji 

Ref. lab.  
e-edu 

Ref. lab.  
e-edu 

... 
... 

SCOS 

SCOS 

PIONIER 
+ 

MANY 

Inni  
operatorzy 

SZKOŁY 



Sieć referencyjnych laboratoriów innowacji  
dla e-Zdrowia 



Sieć regionalnych centrów cyfryzacji 

Utworzenie na obszarze każdego z MANów  
centrum cyfryzacji składującego dane w FBC  
i wykorzystujących usługę archiwizacji PLATONa. 

 

Digitalizacja zbiorów naukowych i prywatnych 
(zatwierdzonych jako wartościowe naukowo)  
do powszechnej publikacji w Internecie. 



 

Dziękuję za uwagę 




