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2Plan Prezentacji

Wprowadzenie: O trzech nie związanych ze sobą przypadkach

Sedno: Skąd się wziął PIWOD

Rozwinięcie: Model działania zaproponowany przez PIWOD

Zakończenie: Podsumowanie i Zapowiedź prezentacji efektów działań PIWODu



  

3Przypadek 1

Informatyzacja państwowej instytucji publiczno prawnej gdzieś w Polsce

Dobrze zdefiniowany cel

Istniejący, działający, niewydajny system biurokratyczny

Zmieniające się wymagania projektowe

Wynik

Budowa systemu informatycznego od 1997
Umowa: 703 mln zł

Odbiór ukończonego systemu: 2010

Koszt ukończonego rozwiązania oszacowano na około 3 mld zł

Umowa serwisowa systemu na 3 lata: 249 mln zł

Gdzie 

popełnili 

błąd?



  

4Przypadek 2

Pomysł na informatyczne rozwiązanie problemu

1998 garaż w Menlo Park w Kaliforni, 

Proste zadanie: poprawić efektywność 

wyszukiwania informacji w sieci Internet

Dostarczenie klientom produktu za darmo

Wynik

W 2012  wartość przedsięwzięcia 50$ miliardów

54 000 pracowników

Rewolucja technologiczna web 2.0

Światowy lider technologiczny

Gdzie popełnili błąd?



  

5Przypadek 3

Prezydent USA podejmuje decyzję o informatyzacji 

szpitali amerykańskich

Debata w Kongresie 2009

Plany finansowe: od 37 do 700 mld $

Na co mają być wydane fundusze?

Veto Opozycji: co zrobią dyrekcje szpitali chcąc się wywiązać z 
wymuszonej inwestycji?

A co powinny zrobić?

Ciekawe, gdzie popełnią błąd?



  

6Po Przypadkach czas na refleksję ...

Dlaczego Instytucja o dobrze zdefiniowanym obszarze działania i jasno 
nakreślonym celu nie jest w stanie przejść procesu informatyzacji?

Dlaczego od chwili rozpoczęcia procesu informatyzacji koszty stale rosną?

Dlaczego wdrażane rozwiązania informatyczne nie są w stanie  sfinansować 
się ze spadku kosztów działania przedsiębiorstw uzyskanego w wyniku 
informatyzacji?

Jeżeli musimy rozwiązać problem narzędziem informatycznym: dlaczego 
musimy ponieść koszty zakupu programu, koszty wdrożenia – nauki 
używania programu, koszty serwisowania programu w czasie, nie mając 
gwarancji uzyskania zadowalającego rezultatu?



  

7Na początek, mamy to samo co Page i Brin...

Analitycy

Eksperci
 Dziedzinowi

U
żytko

w
nicyP

ro
gra

m
iści 

 Adm
inistra

torzy

Analitycy – pracownicy IT 
jednostek naukowych, 
pracownicy naukowi o 
zaawansowanej wiedzy 
informatycznej

Programiści/Administratorzy 
– pracownicy Działu KDM 
WCSS PWR

Użytkownicy 
– pracownicy zespołów 
badawczych

Eksperci Dziedzinowi
 – specjaliści w obszarze 
objętym wdrożeniem 
informatycznym



  

8Platforma Informatyczna Wdrażania 
Oprogramowania Dedykowanego

Zasady współpracy zespołu: projektowanie, programowanie, 
wdrażanie: platforma pracy grupowej, system zarządzania 
kodem, określenie warunków bezpiecznej pracy zespołu;

Analiza potrzeb zespołu badawczego przez cały proces 
projektowania i wdrożenia rozwiązania informatycznego;

Identyfikacja rzeczywistych problemów użytkowników w 
zakresie gromadzenia i przetwarzania danych;

Umowa powierzania danych;

Odwzorowanie w interfejsie Aplikacji racjonalnych zachowań i 
przyzwyczajeń użytkowników;

„Zero sekund” - czas przeszkolenia użytkownika do pracy z 
Aplikacją;



  

9Model rozwiązania PIWODu

Aplikacja
 wykonywana przez 

programistów PIWODu, 
dla konkretnego zespołu 

badawczego

API
pozwalające na 
komunikację 
pomiędzy 
Aplikacjami

Definicja 
potrzeb zespołu 
badawczego 
wykonana przez 
Analityków



  

10Definicja potrzeb zespołu badawczego

Opisanie mechanizmu ról i uprawnień w zespole;

Identyfikacja danych: odróżnienie form gromadzenia 

danych od danych;

Eliminacja problemu vendor lock-in;

Określenie reguł dostępu do danych;

Opisanie metod obliczeniowych stosowanych w zespole 

badawczym i ich automatyzacja;



  

11Aplikacja: AuxEx

Klasa Aplikacji: ELN/LIMS;

Interfejs: web;

Platforma: serwer wirtualny, środowisko programistyczne, 

licencja GPL;

Licencja Aplikacji: BSD;

Struktura Aplikacji: modularna;

Dane przechowywane w własnej bazie danych lub zewnętrznej;

Dostęp do mocy obliczeniowej KDM z wykorzystaniem QCG 

(QosCosGrid)



  

12API AuxEx

API rozwijane w architekturze zorientowanej na usługę (SOA – 
Service Oriented Architecture);

Obsługa protokołów do komunikacji z innymi instancjami AuxEx i 
innymi aplikacjami;

Standaryzacja słowników metadanych (Dublin Core);

Tezaurusy do konwersji słowników dla AuxEx z różnych dziedzin;

Oparcie komunikacji pomiędzy instancjami AuxEx na SOAP 
(Simple Object Access Protocol)  i WSDL (Web Services 
Description Language);

Wykorzystanie innych rozwiązań komunikacyjnych rozwiniętych 
już dla innych dziedzin np.: GIS (Geographic Information System);



  

13Co dalej?

Zespół Badawczy 
Mikroskopia Elektronowa

Zespół Badawczy 
Dyfraktometrii

Zespół Badawczy 
Spektroskopii Optycznej

https://portal.plgrid.pl/
AE

AE

AE



  

14Podsumowanie 

Czy PIWOD może być alternatywą dla USA (Urzędniczy System Aktywacji) 
jednostek naukowych?

Zapraszam na  prezentację wdrożeń zrealizowanych przez PIWOD

Czy syntetyczna prezentacja danych będzie lepszym wskaźnikiem 
potencjału jednostki badawczej niż wskaźniki naukometryczne z punktu 
widzenia partnerów komercyjnych?

„Pokaż mi jak się obchodzisz z danymi, a powiem Ci ile jesteś dla mnie wart”.

Czy Platforma Informatyczna Wdrażania Oprogramowania Dedykowanego 
jest w stanie sama się finansować?
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