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Założenia zadania badawczego PCSS w projekcie SYNAT

• Etapy A9 i A10 – Nowa architektura agregacji i wzbogacania 

danych 

– Rozproszone heterogeniczne źródła – w szczególności biblioteki, 

archiwa i muzea cyfrowe

– Technologia oparta na Federacji Bibliotek Cyfrowych

– Cel: Nowej generacji usługi agregacji danych

• Etap A11 – opracowanie systemu Wielofunkcyjnego Repozytorium 

Danych Źródłowych

– Zunifikowany dostęp do wszelkich repozytoriów i usług 

magazynowania danych

– Technologia oparta na oprogramowaniu dLibra

– Cel: Usługi e-infrastruktury do bezpiecznego deponowania 

danych źródłowych

• Etap A12 – opracowanie Wirtualnego Laboratorium Transkrypcji

– Przetwarzanie danych źródłowych na potrzeby badań cyfrowej 

humanistyki

– Technologia opracowana z humanistami korzystającymi ze 

zbiorów polskich bibliotek cyfrowych

– Cel: Rozwój usług cyfrowej humanistyki



Etap A9

• Główny wynik:

– Prototyp systemu agregacji i 

wzbogacania danych Clepsydra

– http://fbc.pionier.net.pl/pro/clepsydr

a/

• Pilotażowe wdrożenie na potrzeby 

Federacji Bibliotek Cyfrowych

– http://beta.fbc.pionier.net.pl/



Etap A9

• Pilotażowe wdrożenie (połowa lipca 

2013)

– 15.6M rekordów metadanych

– 2.1M miniatur

– Dane rozłożone na 6 węzłów bazy 

danych Cassandra:

• Node1: 123.05 GB 

• Node2: 204.15 GB 

• Node3: 152.34 GB 

• Node4: 220.55 GB 

• Node5: 191.81 GB 

• Node6: 148.4 GB 
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Etap A10



Etap A10

• Główny wynik:

– Prototyp Zintegrowanego Systemu 

Wiedzy

• Zintegrowany dostęp do 

heterogenicznych źródeł danych

• Budowa centralnego magazynu 

danych z wykorzystaniem 

technologii semantycznych -

Bazy Wiedzy (BW)

• Budowa aplikacji dla 

użytkownika końcowego – portal 

z elementami społecznościowymi

• Prototypowa baza wiedzy

– Rekordy metadanych

• FBC (PLMET): 876 887

• NUKAT (MarcXML):2 191 825

– Trójki RDF

• Trójki jawne: 297 145 812

• Wywnioskowane: 349 757 179

• Łącznie: 646 902 991



Etap A10





Etap A11

• Główny wynik:

– Prototyp Wielofunkcyjnego 

Repozytorium Danych Źródłowych

• Współpraca z Repozytorium Cyfrowym 

Instytutów Naukowych (RCIN)

– WRDZ (dArceo) systemem 

długoterminowego 

przechowywania danych 

źródłowych

– Integracja z systemem do 

zarządzania procesem digitalizacji 

dLab

• Dalsze wdrożenia dArceo (produktu 

powstałego na bazie prototypu 

WRDZ):

– Książnica Karkonoska

– Politechnika Śląska

– Lubelska Biblioteka Wirtualna 

(prace w toku)



Etap A11

• Podstawowe funkcje WRDZ:

– Wprowadzanie oraz 

odczyt danych źródłowych

– Zarządzanie obiektami w 

magazynie danych

• Wersjonowanie

• Usuwanie

– Wspierane magazyny 

danych

• Serwer SFTP (PLATON 

U4, Krajowy Magazyn 

Danych)

• Przestrzeń dyskowa 

(dysk sieciowy, 

macierz, itp.)



Etap A11

• Zaawansowane funkcje WRDZ:

– Przechowywanie metadanych 

(kontener metadanych METS)

– Ekstrakcja metadanych z 

dostarczonych informacji o 

obiekcie źródłowym

– Migracja i konwersja danych 

źródłowych

– Monitorowanie systemu

– Komunikacja w ramach 

infrastruktury WRDZ

– Współdzielenie usług konwersji 

i migracji

– Współdzielenie informacji o 

dostępnych zasobach



Etap A12

• Główny wynik:

– Prototyp Wirtualnego 

Laboratorium Transkrypcji

– Prototyp systemu do 

przygotowywania materiału 

treningowego dla silników 

OCR („Wycinanki”)

• Serwisy dostępne obecnie dla 

wszystkich pod adresem:

http://wlt.synat.pcss.pl/





Interfejs webowy usługi OCR



Edytor transkrypcji



Edytor transkrypcji



Europejski kontekst wykorzystania wyników prac PCSS 

• Główne elementy koncepcji architektury 

systemu agregacji i wzbogacania danych 

Clepsydra wypracowanego przez PCSS w 

etapie A9 zostały wykorzystane przy 

projektowaniu chmurowego systemu 

agregacji i udostępniania danych 

Europeana Cloud

(http://pro.europeana.eu/web/europeana-

cloud) 

• System ten będzie wdrożony do końca 2015 

roku i stanie się technologiczną podstawą 

transformacji Europeany z portalu 

dostępowego do platformy na której każdy 

może budować swoje aplikacje

– Europeana Cloud będzie kluczowym 

komponentem rdzenia tej platformy

– Federacja Bibliotek Cyfrowych będzie 

jednym z trzech pierwszych 

użytkowników tego systemu (obok 

samej Europeany i The European

Library)

http://pro.europeana.eu/web/europeana-cloud




Europejski kontekst wykorzystania wyników prac PCSS 

• Wyniki prac etapu A11 zostały wykorzystane w 

projekcie europejskim SCAPE

– Oprogramowanie dArceo oparte na 

prototypie WRDZ zostało zintegrowane z 

platformą SCAPE służącą do masowego 

przetwarzania danych na potrzeby 

długoterminowej archiwizacji

– Scenariusz integracji został opracowany pod 

kątem składowania danych medycznych

• Doświadczenie zyskane podczas prac 

realizowanych w etapie A11 pozwoliło uzyskać 

PCSS status członka w Fundacji Open Planets

zrzeszającej instytucje z całego świata, 

zajmujące się problematyką długoterminowej 

archiwizacji

– W ramach uczestnictwa w fundacji PCSS 

prowadzi dalej prace badawcze i 

rozwojowe związane z tematyką 

długoterminowej archiwizacji danych i 

aktywnie bierze udział w rozwoju narzędzi 

software’owych z tym związanych





Europejski kontekst wykorzystania wyników prac PCSS 

• Zaangażowanie się PCSS w ramach projektu SYNAT w 

środowisko polskiej humanistyki cyfrowej doprowadziło 

m.in. do nawiązania współpracy z Centrum Humanistyki 

Cyfrowej IBL PAN

• Obecnie CHC IBL PAN wspólnie z PCSS podejmują 

działania mające na celu powstanie polskiego 

konsorcjum instytucji zajmujących się badaniami w 

zakresie humanistyki cyfrowej i przyłączenie się tego 

konsorcjum do DARIAH - Digital Research Infrastructure 

for the Arts and Humanities



Integracja w etapie A25 projektu SYNAT

• Wykorzystanie wyników prac PCSS w

portalu INFONA

– Etap A9: System Clepsydra

• Konwersja otwartych metadanych 

z polskich bibliotek cyfrowych 

do formatu BWMETA

• Udostępnienie metadanych w formacie 

BWMETA na potrzeby portalu INFONA

– Etap A12: Wirtualne Laboratorium Transkrypcji

• Możliwość logowania się do WLT przy użyciu konta portalu INFONA

• Możliwość eksportu własnych obiektów z portalu INFONA do WLT w celu 

grupowej realizacji transkrypcji

• Możliwość eksportu wyników transkrypcji z WLT do portalu INFONA m.in. 

w celu przeszukiwania pełnotekstowego



Dziękuję za uwagę!

I zapraszam do śledzenia naszych dalszych działań na stronie 

dl.psnc.pl 

I zapraszam do śledzenia naszych dalszych działań na stronie 

dl.psnc.pl 
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