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Plan  prezentacjiPlan  prezentacji



1. Migracja portalu IPM na serwer 1. Migracja portalu IPM na serwer 
o wio więększej mocykszej mocy



Powody migracji portalu IPMPowody migracji portalu IPM

1.1. KoniecznoKoniecznośćść modernizacji  sprzmodernizacji  sprzęętu  (awaryjnotu  (awaryjnośćść))

2.2. Modernizacja systemu operacyjnegoModernizacja systemu operacyjnego

3.3. Modernizacja  systemu zarzModernizacja  systemu zarząądzania  bazami danychdzania  bazami danych

4.4. Zmniejszenie  czasu  oczekiwania  uZmniejszenie  czasu  oczekiwania  użżytkownika (czasu  ytkownika (czasu  

reakcji  przeglreakcji  przegląądarki)darki)



SSystem ystem DDoradztwa w zakresie oradztwa w zakresie ZZrróównowawnoważżonej onej PProdukcji rodukcji RRoośślinnejlinnej
na portalu IPMna portalu IPM

Konieczność przeniesienia całego portalu IPM (nie tylko elementów SDZPR)



Prace przeprowadzone podczas migracjiPrace przeprowadzone podczas migracji

1.1. Przeniesienie Serwisu Administracji  (baz danych i  Przeniesienie Serwisu Administracji  (baz danych i  

aplikacji)aplikacji)

2.2. Przeniesienie systemPrzeniesienie systemóów IPM DSS, IPO, SWD i MA (baz w IPM DSS, IPO, SWD i MA (baz 

danych i aplikacji)danych i aplikacji)

3.3. Przeniesienie  Centralnego ModuPrzeniesienie  Centralnego Modułłu Pogodowego (baz u Pogodowego (baz 

danych i oprogramowania)danych i oprogramowania)

4.4. Aktualizacja danych systemu IPM DSSAktualizacja danych systemu IPM DSS

5.5. Uruchomienie, testowanie, poprawkiUruchomienie, testowanie, poprawki



Raporty dotyczRaporty dotycząące migracji portalu IPMce migracji portalu IPM

Raport:  Raport:  Migracja baz danych i aplikacji serwera IPM ze Migracja baz danych i aplikacji serwera IPM ze 
śśrodowiska IIS 6 (Windows server 2003 Enterprise Edition)rodowiska IIS 6 (Windows server 2003 Enterprise Edition)
do IIS 7 (Windows server 2008 R2 Enterprise), PDF, 28 str.do IIS 7 (Windows server 2008 R2 Enterprise), PDF, 28 str.

Raport:  Raport:  Aktualizacja baz danych systemu IPM DSS, PDF, Aktualizacja baz danych systemu IPM DSS, PDF, 
11 str. 11 str. Raport odnosi siRaport odnosi sięę do migracji i aktualizacjido migracji i aktualizacji..

Publikacja: Publikacja: Zaliwski A. S., NierZaliwski A. S., Nieróóbca A. 2013. Migracja portalu bca A. 2013. Migracja portalu 
IPM do Windows Server 2008. Studia i raporty IUNGIPM do Windows Server 2008. Studia i raporty IUNG--PIB PIB 
33(7): 7933(7): 79--96.96.



2. Aktualizacja baz danych 2. Aktualizacja baz danych 
systemu IPM DSSsystemu IPM DSS

(Internetowego systemu wspomagaj(Internetowego systemu wspomagająącego podejmowanie cego podejmowanie 
decyzji w integrowanej ochronie rodecyzji w integrowanej ochronie rośślin)lin)

Zadanie w tokuZadanie w toku



System IPM DSS System IPM DSS -- strona startowa (strona startowa (po migracjipo migracji), fragment ), fragment 



System IPM DSS System IPM DSS –– model ochrony zbmodel ochrony zbóóżż
((po aktualizacji danych o odmianachpo aktualizacji danych o odmianach))



System IPM DSS System IPM DSS –– model ochrony zbmodel ochrony zbóóżż
((wybwybóór parametrr parametróóww))



System IPM DSS System IPM DSS –– model ochrony zbmodel ochrony zbóóżż
((zalecenia zalecenia –– po aktualizacji po aktualizacji ŚŚOROR))



System IPM DSS System IPM DSS –– model ochrony zbmodel ochrony zbóóżż
((zalecenia zalecenia –– po aktualizacji po aktualizacji ŚŚOR, cd.OR, cd.))



System IPM DSS System IPM DSS –– model ochrony zbmodel ochrony zbóóżż
((charakterystyka charakterystyka śśrodka ochrony rorodka ochrony rośślin lin -- fragmentfragment))



System IPM DSS System IPM DSS –– odmiany ziemniakaodmiany ziemniaka



System IPM DSS System IPM DSS –– fungicydy przeciw zarazie ziemniakafungicydy przeciw zarazie ziemniaka



3. Post3. Postęęp prac nad systemem IPOp prac nad systemem IPO

( Systemem zalece( Systemem zaleceńń rolniczychrolniczych
zwizwiąązanych z przebiegiem pogody )zanych z przebiegiem pogody )



StronaStrona ""Indeks pogodowy plonu (IP)""
( nowa aplikacja( nowa aplikacja

www.ipo.iung.pulawy.pl/weindex/weindex.aspxwww.ipo.iung.pulawy.pl/weindex/weindex.aspx ))



StronaStrona ""Indeks pogodowy plonu (IP) ""
((Pomoc online Pomoc online –– fragment stronyfragment strony))



4. Post4. Postęęp prac nad systemem p prac nad systemem 
SIPROWSIPROW

( Systemem informacji przestrzennej dla wspierania ( Systemem informacji przestrzennej dla wspierania 
doradztwa w zakresie zrdoradztwa w zakresie zróównowawnoważżonego rozwoju rolnictwa i onego rozwoju rolnictwa i 

obszarobszaróów wiejskich )w wiejskich )



Prace nad systemem SIPROWPrace nad systemem SIPROW

1.1. Opracowano aplikacjOpracowano aplikacjęę internetowinternetowąą AgroefektAgroefekt--20122012--onlineonline
do modelowania gospodarstwado modelowania gospodarstwa

2.2. Publikacja: Program AGROEFEKT w wersji internetowej Publikacja: Program AGROEFEKT w wersji internetowej 
–– AGROEFEKTAGROEFEKT--20122012--ONLINE. Studia i raporty IUNGONLINE. Studia i raporty IUNG--PIB PIB 
33(7): 9733(7): 97--111111

3.3. Publikacja: Aspekty technologicznoPublikacja: Aspekty technologiczno--organizacyjne organizacyjne 
łąłączenia produkcji rolniczej na cele czenia produkcji rolniczej na cele żżywnoywnośściowe i ciowe i 
energienergięę (In(Inżżynieria Rolnicza, w druku)ynieria Rolnicza, w druku)

4.4. Publikacja: Procedury interpolacyjne do okrePublikacja: Procedury interpolacyjne do okreśślania lania 
parametrparametróów technologii uprawy wierzby energetycznej w technologii uprawy wierzby energetycznej 
(In(Inżżynieria Rolnicza, w druku)ynieria Rolnicza, w druku)



5. Kurs e5. Kurs e--learningowy modelulearningowy modelu
Negatywna PrognozaNegatywna Prognoza



Kurs eKurs e--learningowy modelu Negatywna Prognozalearningowy modelu Negatywna Prognoza
(dost(dostęęp:  portalp:  portal www.dss.iung.pulawy.plwww.dss.iung.pulawy.pl))



Kurs eKurs e--learningowy modelu Negatywna Prognoza learningowy modelu Negatywna Prognoza -- fragmentfragment
(portal   (portal   www.dss.iung.pulawy.plwww.dss.iung.pulawy.pl))



6. Warsztaty naukowe (PIB 4.1 i 4.2)6. Warsztaty naukowe (PIB 4.1 i 4.2)



Warsztaty naukowe "Transfer wynikWarsztaty naukowe "Transfer wynikóów badaw badańń naukowych do naukowych do 

szkszkóółł i praktyki rolniczej"  23 maja 2013, IUNGi praktyki rolniczej"  23 maja 2013, IUNG--PIB, PuPIB, Pułławy (PIB awy (PIB 

4.1 i 4.2)4.1 i 4.2)

Referaty (PIB 4.1):Referaty (PIB 4.1):

-- Prowadzenie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w PolsceProwadzenie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce

-- Systemy ekspertowe w produkcji roSystemy ekspertowe w produkcji rośślinnejlinnej

-- System Agroefekt 2012 System Agroefekt 2012 -- onlineonline

-- Systemy doradztwa dla praktyki rolniczej onlineSystemy doradztwa dla praktyki rolniczej online

Referaty wyrReferaty wyróóżżnione  kolorem czerwonym opracowano w formie publikacji nione  kolorem czerwonym opracowano w formie publikacji --

Studia i raporty IUNGStudia i raporty IUNG--PIB zeszyt 33(7)PIB zeszyt 33(7)

Warsztaty naukoweWarsztaty naukowe



Przedstawione prace, wykonane w zadaniu Przedstawione prace, wykonane w zadaniu 
PIB 4.1, opisano w rocznym raporcie PIB 4.1, opisano w rocznym raporcie 

merytorycznym.merytorycznym.

MateriaMateriałły dotyczy dotycząące tych prac (oraz zadace tych prac (oraz zadańń nie nie 
wspomnianych w niniejszej prezentacji) wspomnianych w niniejszej prezentacji) 

znajdujznajdująą sisięę w 5 raportach szczegw 5 raportach szczegóółłowych z owych z 
realizacji zadarealizacji zadańń PIB 4.1 w 2013 roku i w PIB 4.1 w 2013 roku i w 
publikacjach wymienionych w rocznym publikacjach wymienionych w rocznym 

raporcie merytorycznym.raporcie merytorycznym.




