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BIG DATA W ANALIZIE TWA NARODOWEGO

Streszczenie

W artykule przedstawiono ogólny zarys modelu platformy przeznaczonej do po-
zyskiwania, wymiany i przetwarzania o-
wego RP. Proponowany system Big Data 
i . Celem istnienia takiego systemu jest
kompleksowe wspomaganie

e-administracja, Big Data, analiza danych, wspomaganie decyzji.

Wprowadzenie

danych. Prowad d-
o-

a-
komplek-

sowego wspomagania procesów informacyjno-decyzyjnych w obszarze bezpiecze
stwa narodowego RP.

Pozyskiwanie, integracja i eksploracja danych 
mocno rozproszonych 

1
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, g-
matu Big Data,
prz W chwili 
obecnej nie istnieje w Polsce kompleksowy system informatyczny, który 

takich 

z wielu 
Celem przeprowadzonych prac badawczych przedstawionych w ramach niniej-

szego opracowa
o-

kompleksow

1. Istota b a narodowego RP

n-
ków jego istnienia i rozwoju, za

e-
o-

.
SBN RP

o-
wania i szeregu podsystemów wykonawczych, w tym podsystemów operacyjnych 
i podsystemów wsparcia (BBN 2013).

o-

h do redukowania ryzyka 
i-

(Protasowicki 2014).

2.

,
volume
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velocity variety
, value). Obecnie 

, i-
d-
r-

obszarów tematycznych, jak
erakcji wielkiej liczby zazwyczaj nieznanych interesariu-

zasobów cyfrowych wytwarzanych w czasie rzeczywistym.

3.

e-
go jego zaistnienie wywier

powoduje
( )

k-
(Jakubczak 2003) e-

d-
miotowyc

o-

Z
narodowym RP.

l-

narodowego. Niebagatelne znaczenie dla sku

o-
-ekonomicznymi, 

politycznymi zar
o-
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(rysunek 1). Unifikacja 

Rys. 1. Ilustracja procesu informacyjno-decyzyjnego opartego na analizie ryzyka

: (Sienkiewicz 2006).

i-
a i obywa-

o-
d-
e-

widywanie wyn
prognoz zmian sytuacji.

Wysokie wymagania stawiane SBN RP w warstwie identyfikacji i przeciw-
-

-decyzyjnych na wszystkich
wojewódzkim, powiatowym i gminnym). Proces informacyjno-decyzyjny rozumia-
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(Bieniok 1999). 
takiego procesu y wsparcia informatycznego przedstawiono na 

m diagramie (rysunek 2).

Rys. 2. Ilustracja wymiany informacji kontrwywiadu wojskowego

.

ob-
pozwoli na zorganizowanie danych o zagro-

efektywnego funkcjonowania SBN RP.
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4. Wymagania

G e wymagania biznesowe postulowane w stosunku do proponowanego 
w

1) utworzenia
d-

;
2) integracji danych wywiado (m.in. 

rozpoznania: osobowego, elektronicznego, pomiarowego i sygnaturowego, 
obrazowego, geoprzestrzennego, technicznego, cyberprzestrzeni, finanso-
wego);

3) utworzenia ych 
go na unifi-
;

4) przeszukiwania danych o charakterze nieustrukturyzowanym,
, z bezpiecze

stwem narodowym;
5)

na o-
dowe RP;

6) tworzenia prognoz na podstawie zgromadzonych danych oraz ich wyko-
rzystania w po
narodowego RP;

7) a-
o-

.);
8)

e-
;

9) zasilania systemu danymi ustrukturyzowanymi i nieustrukturyzowanymi 
i

w tym danymi strumieniowymi (np. audio, wideo itp.).
W celu zaspokojenia ww. i-

najmniej:
1) k-

o-

2) danymi mi
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3) a-

4) przetwarzanie i analizowanie danych strumieniowych w czasie rzeczy-
wistym;

5)
6) tworzenie aplikac
7) e-

y-
zyjnych.

. i funkcjonalnych projektowany 
zintegrowany 

stwa narodowego oraz spójny model oceny ryzyka.

5. Koncepcja architektury systemu

Wykorzystywane obecni

t-
d-

architektury proponowane j

o-

a-

sprawdzone wzorce z obszaru m.in. hurtowni danych, integracji danych, z a-
nia j danych, z danymi referencyjnymi, Big Data, Business Intel-
ligence, Data Mining, przetwarzania strumieniowego itd.

ponenty do raportowania, tworzenia kokpitów i wyko-
nywania Nie-

u-
ryzowanych i stosowania metod wzbogacania danych. N

i-
tektury typowych systemów informatycznych zarówno o charakterze transakcyjnym
(OLTP), jak i analitycznym (OLAP, DWH, BI).
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rysunek 3) przedstawia widok architektury logicznej pro-

Rys. 3.
narodowego

.
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1) danych,
2) dostarczania danych,
3) ,
4) analizy danych i wspomagania decyzji,
5) ,
6) ,
7)

i-

strumieniowych (np. wideo
czynników chemicznych, promieniowania, poziomu wód w rzekach i zbiornikach 

y-

warte 

Twitter, Instagram, platformy handlowe itp.) oraz inne niewymienione systemy 
. star-

decyzyjnych.
epozytoriów systemu przy pomocy podsystemu 

a-
lszego przetwarzania 

1) podsystem przetwarzania danych typu Big Data – odpowiedzialny za wy-
dobywanie i anie danych nieustrukturalizowanych do postaci 
analitycznej oraz operacje masowego przemieszczania danych do repozy-
toriów nierelacyjnych;

2) podsystem ETL – odpowiedzialny za wydobywanie i anie da-
nych ustrukturalizowanych;

3) podsystem ukierunkowanego wyszukiwania – odpowiedzialny za przeszu-
kiwanie

;
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4) podsystem przechowywania danych tymczasowych – odpowiedzialny za 

a zasileniem przy ich pomocy zbiorów analitycznych.
ych mechanizmów

1) – dla ustrukturalizowanych danych wolno-
zmiennych;

2) online –

w systemie analitycz-
nym;

3)
do relacyjnych na podstawie zdefiniowanych algorytmów wydobywania 

4)

nych zgromadzonych w: centralnych bazach 
a-

otwartych, bazach danych foresightu, bazach danych referencyjnych.
o-

mechanizmy dostarczane przez technologie takie jak:
1) NoSQL –

strumieni danych, szeregów czasowych, tekstu i innych danych nieustruk-
turalizowanych;

2) relacyjnych baz danych – o-
staci struktur analitycznych (schematów hurtowni danych, data martów);

3) In Memory Data Grids – p a-

wolumenach danych.
k-

algorytmów analizy danych. W warstwie analizy danych i wspomagania decyzji 

1) podsystem analityki opisowej – odpowiedzialny za dostarczanie mechani-
zmów raportowania;

2) podsystem analityki predykcyjnej – odpowiedzialny za analiz danych 
a-

, np. w za-
kresie analizy
ana
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i organiza-
cjami) itp.;

3) podsystem analizy danych w czasie rzeczywistym – odpowiedzialny za 
przetwarzanie analityczne online danych strumieniowych;

4) podsystem wspomagania decyzji – odpowiedzialny za wykonywanie zde-
finiowanych procesów wnioskowania i generowanie scenariuszy rozwoju 

;
5) podsystem automatyzacji dystrybucji informacji – odpowiedzialny za do-

i-
ków analiz lub predefiniowanych cyklicznych raportów.

Podsumowanie

Celem przeprowadzonych prac badawczych, których wyniki przedstawiono 
o-

nej do pozyskiwania, wymiany i przetwarzania bezpiecze
stwa narodowego RP.

takiego zasto-

ostulowany system 
a-

o
astosowanie na etapie pro-

jektowania systemu najlepszych praktyk i wzorców projektowych z obszaru m.in.: 
hurtowni danych, integracji danych, anymi referencyjnymi, Big Data, 
Business Intelligence, Data Mining, przetwarzania strumieniowego. Praktyczne 

e-
-

-
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BIG DATA WITHIN NATIONAL SECURITY THREAT ANALYSIS

Summary

The paper presents a generic model of a platform intended for the exchange of 
threat-related data between the participants of the NSS of RP. The system proposed will 
allow the use of modern IT methods and tools so as to provide an all-inclusive support 
to decision-making processes associated with the identification and evaluation of threats 
to national security. The main purpose of analyses performed within the system will be 
to investigate the impact of a number of factors (circumstances, events) on national 
security in the broadest meaning of the term.
Keywords: e-government, big data, data analysis, decision support.
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