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 Rozwój wiedzy i doświadczenia naukowców

 Potrzeby społeczne, zapotrzebowanie na wyniki badań, wymagania „rynku”

 Sprzyjające uwarunkowania formalno-prawne 

 Wzrost nakładów finansowych na badania

 Lepsza organizacja badań

 Dostęp do lepszej infrastruktury badawczej

 Współpraca różnych naukowców, ekspertów, przedsiębiorców …

 …

Co może wpływać na jakość badań?



 Interdyscyplinarność projektów

 Wykorzystanie zaawansowanych technologii ICT

 Wykorzystanie istniejących, dużych zbiorów danych  (ang. big data)

 Rozwiązania oparte o dane i aplikacje w „chmurze”

 Wykorzystanie rozwiązań typu „open source”

 Integracja technologii i metod GIS z innymi metodami oraz technologiami

 Obliczenia w trybie rzeczywistym

 Sterowanie obliczeniami z dowolnych urządzeń, w dowolnym miejscu i czasie

 Wykorzystanie potencjału społeczności produktowych, internetowych itp.

 Wszechobecne kartowanie (ang. ubiquitous mapping)

 ….

Współczesne wykorzystanie GIS 
w badaniach naukowych – wybrane zjawiska



 Po raz pierwszy w historii Polska posiada dla całego terytorium kraju tak 
aktualne i dokładne cyfrowe dane przestrzenne. 

 Obecnie dane te są wykorzystywane do celów naukowych fragmentarycznie, na 
wybranych polach testowych, w ramach stosunkowo niewielkich projektów 
naukowych (w większości przypadków)

 Możliwość wykonania analizy przestrzennej dużych terytoriów, w tym całego 
terytorium kraju,  mogłyby mieć znaczący wpływ na wyniki badań naukowych.

Nowe wyzwania



1. Każdorazowe, indywidualne pozyskiwanie danych geoprzestrzennych przez 
wnioskujące podmioty. Ze względu na ograniczenia finansowe są to zwykle dane 
dla ograniczonego obszaru. Podejście to powoduje również powielanie części prac 
w zakresie przetwarzania danych.

2. Tworzenie wielu małych rozwiązań informatycznych w zakresie przetwarzania 
danych, uniemożliwiające prowadzenie zaawansowanych przetworzeń na szeroką 
skalę (rozproszenie i niespójność infrastruktury).

3. Brak łatwo dostępnej informacji o badaniach innych zespołów, brak  szerokiej 
współpracy jednostek badawczych. 

4. Ograniczenie dostępu do wyników poprzednich badań. 

5. Ograniczona możliwość prowadzenia badań w sposób zdalny z różnych 
lokalizacji, w szczególności efektywnego włączenia do krajowych badań 
partnerów międzynarodowych.

Wprowadzenie
- cechy wielu projektów naukowych z zakresu geoinformacji 
w Polsce



 W celu zmiany tego stanu rzeczy proponuje się utworzenie Platformy 
Naukowych Analiz Geoprzestrzennych z wirtualnymi laboratoriami badawczymi 
w ramach infrastruktury CENAGIS. Dostęp do wydajnych klastrów i serwerów 
aplikacyjnych oraz do specjalnego, otwartego oprogramowania pozwoli na prowadzenie 
wydajnych symulacji naukowych.

 Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych zapewniających 
dostęp do laboratoriów, serwerów, oprogramowania i danych w wydajny sposób z 
dowolnej lokalizacji (Wirtualne Laboratoria), nawet bez konieczności posiadania 
wydajnych łączy komputerowych i wysoce specjalistycznego sprzętu 
komputerowego.

Propozycja rozwiązania problemu
– krok pierwszy 



 PNAG – dostęp do danych z zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz innych 
niż geodezyjne zasobów danych geoprzestrzennych, powstających w Polsce 
(np. statystyczne, drogowe, kolejowe, leśne, geologiczne, rolnicze, 
meteorologiczne, planistyczne, architektoniczne, z zakresu ochrony 
środowiskowa, obronności kraju) w celu ich wspólnego przetwarzania i 
analizowania oraz harmonizacji. 

 Dostęp do PNAG może wpłynąć na zwiększenie integracji środowiska 
naukowego w celu prowadzenia interdyscyplinarnych badań na światowym 
poziomie w oparciu o dane przestrzenne.



Główną ideą prowadzonych z użyciem PNAG geoprzestrzennych analiz 
naukowych powinno być wypracowywanie nowych modeli i algorytmów 

analizy danych do  wykorzystania w przemyśle, usługach oraz działalności 
urzędów publicznych. 



Program badawczy 1

 Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych pozwoli na efektywne 
tworzenie kolejnych usług sieciowych przez naukowców w ramach programów 
badawczych realizowanych w ramach wspólnej Platformy (idea analogiczna do 
ogólnej idei „open source”)

Usługa  1

Usługa  2

Usługa  3

Program badawczy 2

Usługa  4

Usługa  5

Program badawczy 3

Usługa  4

Usługa  5
Usługa  1

Usługa  6

Usługa  7



 Wytworzone zbiory danych (informacji) przez pierwszy zespół badawczy 
posłużą do wykonania badań przez kolejny zespół bez konieczności powtarzania 
tej samej pracy

Zbiór danych z 
projektu 2

Własny zbiór danych
Zbiór danych z 

projektu 1

Przetworzony zbiór 
danych z projektu 3

Nowy zbiór danych



 W celu konsolidacji badań proponuje się utworzenie nowej 

Sieci Naukowej Analiz i Prezentacji Danych Geoprzestrzennych

lub

Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

która będzie konsolidowała i koordynowała (?) program badawczy z 
zakresu geoinformacji w Polsce. 

źródło: http://www.selsavona.org/



• Realizacja każdego projektu z zakresu analiz geoprzestrzennych przez różne 
jednostki w Polsce wspierać będzie projekty pozostałe i rozwijać potencjał 
Platformy dostępny dla wszystkich członków Sieci. 

• Członkowie Sieci będą mogli wnioskować o finansowanie nie indywidualnego 
zakupu danych, ale o rozwój wspólnych zasobów. Nie będą musieli także w 
takim stopniu jak dotychczas rozwijać małych, indywidualnych infrastruktur 
informatycznych, ale „dokładać” do istniejącego rozwiązania kolejne „usługi 
geoprzestrzenne” realizujące następne zaawansowane algorytmy analizy 
danych i wykorzystujące już wcześniej opracowane usługi przez inne zespoły 
naukowców, w ramach wcześniejszych badań.

• W efekcie może to pozwolić na wykonywanie badań w znacznie większej skali 
niż dotychczas



 W celu zmiany zidentyfikowanych na wstępie problemów proponuje się 
rozpoczęcie tworzenia krajowej Infrastruktury Naukowych Informacji 
Geoprzestrzennych, jako rozwiązania analogicznego do krajowej

Infrastruktury Informacji Przestrzennych.

Rozwiązanie problemu
– krok drugi



Akademicka/Naukowa SDI



 Główne cele SDI  (z wykorzystaniem (Coetzee i inni (2017))

W edukacji:

1) narzędzie do zapewnienia efektywnego wyszukiwania danych i ułatwienia 
dostępu do danych dla ćwiczeń studenckich, projektów i prac dyplomowych

2) popularyzacja najlepszych przykładów rozwiązań/technologii z zakresu SDI

W badaniach naukowych:

1) Udostępnienie wyników badań naukowych i wytworzonych w ich wyniku 
danych przestrzennych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz uczelni, w celu 
zarówno zwiększenia transparentności badań, jak i umożliwieniu powtórnego ich 
wykorzystania w kolejnych badaniach

2) Tworzenie zespołów ekspertów

Akademicka/Naukowa SDI



• Przykłady podane w publikacji Coetzee i inni (2017) pokazują, że wiele 
jednostek naukowych tworzy własne repozytoria danych, wykorzystuje idee 
SDI, ale zwykle ogranicza się to do jednego uniwersytetu i do wybranych 
zagadnień (zwykle uwarunkowane specyfiką realizowanych projektów)

• W Polsce były w tym zakresie różne inicjatywy np. w IGiK np. OGNIWO 

oraz  „Academic Geo Hub Platform” we Wrocławiu

Akademicka/Naukowa SDI



 Przyczyny dotychczasowych niepowodzeń na przykładzie 

„Academic Geo Hub Platform” (Coetzee i inni, 2017) :

• zbyt mała świadomość znaczenia „otwierania” danych w momencie 
uruchamiania projektu (bardzo niewiele podmiotów zgodziło się 
udostępnić swoje dane)

• Brak odpowiedniego modelu biznesowego i przepisów/reguł w tym 
zakresie w odniesieniu do dydaktyki i badań naukowych

• Brak ciągłości finansowania, brak świadomości potrzeby wdrażania tego 
typu rozwiązań (i ich znaczenia) w instytucjach finansujących ypu
NCBiR

Akademicka/Naukowa SDI



REALIZACJA IDEI – krok pierwszy

- CENTRUM NAUKOWYCH ANALIZ GEOPRZESTRZENNYCH  I 
OBLICZEŃ SATELITARNYCH (CENAGIS) 
WRAZ Z LABORATORIAMI TESTOWANIA/CERTYFIKACJI 
PRODUKTÓW GEOMATYCZNYCH

Celem projektu jest utworzenie centrum geoprzestrzennych analiz naukowych, z 

wykorzystaniem najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i 

informatycznych pozwalających na zdalny dostęp do nowoutworzonych unikalnych 

laboratoriów badawczych szerokiemu gronu naukowców i współpracujących 

innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych. 

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie unikalnego centrum badawczego o profilu wpisującym się w Krajową 
Inteligentną Specjalizację  „Inteligentne sieci, technologie informacyjno -komunikacyjne oraz geoinformacyjne”



MIEJSCE REALIZACJI

 Projekt realizowany będzie w Politechnice Warszawskiej, ale pod względem 
idei projekt ma charakter projektu wspólnego dla całego środowiska 
akademickiego zajmującego się szeroko rozumianą geomatyką w Polsce. 

 CENAGIS będzie wspierany przez komercyjne centra obliczeniowe oraz 
komercyjne data center (m.in. GIS DataCenter OPEGIEKA oraz EO IPT 
CloudFerro), które razem utworzą unikalną, rozproszoną infrastrukturę do 
prowadzenia badań naukowych i ich komercjalizacji 

 Możliwe jest tworzenie dodatkowych węzłów akademickich realizujących 
wybraną funkcjonalność na specyficznych zasobach danych



MIEJSCE REALIZACJI

Węzeł Typ A
?



 Ogólny schemat proponowanego rozwiązania



 Typowa praca w chmurze

 Wirtualizacja

 Skonfigurowany dostęp do zharmonizowanych danych przestrzennych

 Miejsce na własne dane robocze

 Dostęp do szerokiej oferty oprogramowania analitycznego na kilku poziomach:

 predefiniowane analizy

 skonfigurowane klasyczne oprogramowanie GIS (komercyjne i open source)

 nowa platforma analityczna złożona z wielu bibliotek open source, free ware i 
komercyjnych

 zaawansowane analizy poprzez technologie typu Jupyter Notebook i API

 Możliwość rozbudowy platformy o własne oprogramowanie/algorytmy

 Udostępnianie wyników badań, w tym wynikowych zbiorów danych przestrzennych

 Możliwość tworzenia Wirtualnych Zespołów Badawczych

FUNKCJONALNOŚĆ



 efektywne przetwarzanie, analiza i wizualizacji ogromnych zbiorów danych 
geoprzestrzennych (głównie w chmurze), w tym obrazów satelitarnych, zdjęć lotniczych, 
chmur punktów ze skaningu laserowego i różnorakich danych wektorowych, między innymi 
danych topograficznych, geologicznych, leśnych (SPATIAL BIG DATA)

 integracja i analiza danych 3D z pułapu lotniczego i satelitarnego oraz danych naziemnych 
(badania fotogrametryczne)

 przetwarzanie i integracja wielosensorowych danych satelitarnych i wieloźródłowych 
danych geoprzestrzennych (badania teledetekcyjne)

weryfikacja hipotez naukowych związanych ze zjawiskami w przestrzeni geograficznej 

 wykrywanie zjawisk i obiektów w przestrzeni

 wykrywanie powiązań i współzależności zjawisk i obiektów w przestrzeni

 tworzenie modeli zjawisk, procesów i obiektów  związanych z lokalizacją przestrzenną

 opracowanie innowacyjnych koncepcji wizualizacji kartograficznej danych

…

ZARYS AGENDY BADAWCZEJ (FRAGMENT)



KONSORCJANCI

• Lider branży geoinformatycznej w Polsce, specjalizującym się w tworzeniu 
oprogramowania, masowym pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych z sensorów 
teledetekcyjnych i fotogrametrycznych (własne samoloty, UAV, kamery, skanery 
laserowe itd.)

▪ Jedyny w Polsce branżowy ośrodek przeważania danych klasy datacenter
DC4B.PL (GIS DATA CENTER)

Firma pełni rolę konsorcjanta naukowego w Projekcie (posiada status Centrum 
Badawczo Rozwojowego). Firma będzie głównym partnerem merytorycznym,  
dokona integracji swojej platformy technologicznej z platformą CENAGIS oraz 
wykona usługi pozyskiwania danych z posiadanego unikalnego na rynku w Polsce 
lotniczego skanera laserowego oraz wysokiej jakości kamery fotogrametrycznej 



KONSORCJANCI

▪ Firma Integraph Polska należy do światowej korporacji Hexagon, która jest 
wiodącym, światowym dostawcą oprogramowania do analiz  geoprzestrzennych,  
a także dostawcą sprzętu pomiarowego. 

▪ Intergraph należy do działu Hexagon Safety & Infrastructure. 

▪ Firma Integraph miała znaczący udział w budowie polskiej Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej realizowanej przez Głównego Geodetę Kraju.

Główną rolą firmy w Projekcie jest dostarczenie podstawowej komercyjnej platformy 
analitycznej GIS firmy Intergraph/Hexagon, zapewnienie know-how oraz dostępu 
do rynku światowego



KONSORCJANCI

▪ Firma CloudFerro utworzyła w Polsce (wraz z firmą Creotech Instruments i 
Brockmann Consult) w ramach projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej EO 
Innovative Platform Testbed Poland (EO IPT) potężne repozytorium danych 
obserwacyjnych Ziemi gromadzonych przez satelity z całego świata.

▪ Jest to jedno z największych przedsięwzięć zleconych kiedykolwiek przez 
Europejską Agencję Kosmiczną polskim podmiotom. Jest to także kluczowy w 
obszarze big data projekt ESA w kategorii obserwacji optycznych wysokiej 
rozdzielczości.

▪ Utworzona została największa chmura obliczeniowa w Polsce - już dziś prawie 
(2000 TB, 1 000 wirtualnych rdzeni obliczeniowych, 5 TB pamięci operacyjnej RAM)

Firma w ramach Projektu dostarczy know-how oraz technologię w zakresie 
przetwarzania zdjęć satelitarnych w chmurze oraz konfigurację repozytorium 
danych satelitarnych.  Firma dokona integracji swojej platformy technologicznej 
z platformą CENAGIS i zapewni dostęp do wszystkich danych satelitarnych 
Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dla terenu POLSKI



 Utworzenie infrastruktury jest finansowane z funduszu EU w ramach RPO woj. 
mazowieckiego oraz ze środków wymienionych powyżej konsorcjantów 
komercyjnych. Konsorcjanci nie będą jednak współwłaścicielami infrastruktury. 
Wszystkie podmioty będą miały dostęp do infrastruktury na tych samych zasadach. 
Preferencje mogą wynikać np. z poziomu zaangażowania w realizację projektów 
naukowych. Możliwa i wskazana jest pełna współpraca z innymi firmami na 
podobnych zasadach.

 Partnerzy CENAGIS będą mogli wpływać na kształt budowanej infrastruktury

 Kwestia tworzenia (własności) infrastruktury i autorstwa (współautorstwa) 
projektów badawczych (lub komercjalizacji badań) są kwestiami rozdzielnymi (PW 
nie staje się automatycznie współautorem projektów, które korzystają z 
infrastruktury).

WSPÓŁPRACA



 Główny źródłem finansowania (utrzymania i ewentualnego rozwoju) infrastruktury 
po jej uruchomieniu powinny być realizowane w oparciu o nią projekty badawczo-
rozwojowe (finansowane ze źródeł zewnętrznych) oraz przychody z komercjalizacji 
wyników badań



WSPÓŁPRACA – ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO UMOWY SIECI



 Od strony formalnej umowa konsorcjum?

 Do 2020 bezkosztowa, później atrakcyjny, innowacyjny model 
biznesowy

 Rotacyjne przewodnictwo, zmiana co rok (?) dla utrzymania dynamiki 
działania i wpływu wszystkich partnerów na działanie

 Powołanie reprezentantów uczelnianych

 Powołanie koordynatorów regionalnych?

 Rada Naukowa Sieci?

WSPÓŁPRACA – ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO UMOWY SIECI



 Regularne okresowe spotkania robocze

Zdefiniowanie potrzeb w zakresie infrastruktury i sposobów 
prowadzenia badań

Wspólne opracowanie ramowej Agendy Badawczej

Przygotowanie wniosków projektowych na badania

(w dowolnych konfiguracjach między partnerami lub samodzielnie) 

WSPÓŁPRACA – ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO UMOWY SIECI



 Szkolenia, warsztaty (w tym na terenie ośrodka w Józefosławiu)

 Współpraca z przedsiębiorcami

 Współpraca zagraniczna

WSPÓŁPRACA – ZAŁOŻENIA WSTĘPNE DO UMOWY SIECI



Wszelkie pomysły rozwojowe zarówno merytoryczne, organizacyjne 

i biznesowe są mile widziane





Zapraszamy do współdziałania

Wydział Geodezji i Kartografii 

Politechniki Warszawskiej


