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 Poszukiwanie inspiracji 

 AeroSym – symulacja ruchu w przestrzeni powietrznej 

 Via Salus (e-recepta) – model działania służby zdrowia e-

NFZ 

 Pro – symulacja  działania komunikacji w Warszawie 

Geneza projektu „Dynamiczna populacja” 



Geneza projektu „Dynamiczna populacja” 

• Specjalizacja  w WWSI 

 

• Brak szkoleniowych baz danych 

 

• Ciekawe wyzwanie 

 

• Zapewnienie ciągłości prac w kole naukowym 



Co, po co i dlaczego …? 

• Utworzenie bazy danych będącej obraz populacji 
ludności w Polsce 

 

• Opracowanie symulatora zmian populacji i 
wybranych zdarzeń zachodzących  w Polsce 

 

• Opracowanie scenariuszy wykorzystania systemu 

 



Prace przygotowawcze 

 Podstawą jest system Teryt udostępniony przez GUS, który musiał 

zostać odpowiednio przygotowany 

 

 Do każdej lokalizacji zostały dowiązane współrzędne 

geograficzne(ok. 300 000 lokalizacji) 

 

 Każda osoba populacji „Herkules” jest dowiązana do lokalizacji 

 

 Dane będą wykorzystywane do zobrazowań przestrzennych 

 



Prace przygotowawcze Przykładowy 

fragment danych 

systemu TERYT 



Prace przygotowawcze 

Klasyfikacja  chorób wg WHO   - kod ICD10 
 
Wykorzystywane do określenia przyczyn zgonów i diagnoz lekarskich 

Przykładowy 

fragment 

danych 

systemu ICD10 



Prace przygotowawcze 

Statystyki, 

statystyki, 

statystyki ….. 

Bardzo dużo pracy polegało na wyszukiwaniu odpowiednich statystyk i 

przygotowaniu ich do postaci możliwej do  zaimportowania do bazy 

danych 



Efekty 

 Wygenerowany obraz populacji na 31.12.2011 ( według spisu 

GUS) 



Efekty 

 Opracowany został mechanizm losowania i przypisywania 

cech 

 Opracowano postaci komunikatów, które ma otrzymywać 

system 

 Opracowano procedury generowania informacji o 

zgonach, urodzeniach i zmianach stanu cywilnego 

 Opracowano procedurę generowania komunikatów USC 

Dynamiczna 

Populacja 

SYSTEM JUŻ 

ŻYJE 

… ale teraz trwa 

przebudowa 



Efekty 

Schemat 

XSD 

USC 

Przykładowy 

komunikat 

XML 



Efekty 

Tabela pomocnicza 

100 mln liczb losowych z 

przedziału 0 .. 2 mld. 

Mechanizm losowej 

wymiany liczb  



Losowanie 

Imię Nazwisko Prawdopodobieństwo Liczba losowa 

Jan Maliniak 0,6 1 200 000 000 

Piotr Nowak 0,7 1 400 000 000 

Szymon Kowalski 0,3 600 000 000 



Losowanie 

IdOsoby Prob liczba losowa 

3458 13755550 234576 

3459 22187654 1112343456 

3460 503560345 567334658 

3461 111765456 987576354 

3462 4565687 23525 



Losowanie 

Osoba 

Liczba 

losowa Wartość od Wartość do 

Przyczyna 

zgonu 

Jan Nowak 16578 1 300 

Przyczyny 

zewnętrzne 

Jan Nowak 16578 301 1000000 Nowotwory 

Jan Nowak 16578 1000001 1240000 

Choroby 

krążenia 

Jan Nowak 16578 1240001 3000000 

Choroby 

zakaźne 



Wyniki 



Wyniki 



Co dalej … 

• Uruchomienie testowego generowania danych – zaczęliśmy od 
zgonów 
 

• Przeprowadzenie analizy statystycznej wyników symulacji 
 

• Uruchomienie pełnej wersji komunikatu USC 
 

• Uruchomienie pełnej symulacji 
 

• Budowa systemów analitycznych 
 

• Tworzenie alertów i scenariuszy wykorzystania 

 



Ale było mało ….  

W ciągu ostatniego roku powstały trzy nowe dynamiczne bazy danych : 
 
 

Kursy waluty od 2002 roku 
Wygenerowano ok..3 mln faktur 

Plik konfiguracji generatora w XML 

Codziennie generowane są zdarzenia i ich obsługa 



Ale było mało ….  

Aktualnie trwają prace nad kolejnymi dynamicznymi bazami danych :  
 

Depesze SYNOP z ok. 50 stacji pomiarowych aktualne + historia 

Dane ze stacji pomiarowych 

Dane o filmach + repertuar + symulacja  



Problemy ….  

 Ograniczone zasoby serwera 

 „Ucieczka” zaawansowanych uczestników projektu 

 Bariery czasowe dla uczestników 

 

 

 

 …  więcej „grzechów” nie pamiętamy  



Podsumowanie ….  

Co z tego wyniknie – nie wiemy  
 
Dla studentów jest to doskonała platforma zapoznania się z problemami „dużych 
ilości danych” 
 
Tworzenie hurtowni danych 
 
Wykorzystanie systemu do zadań Data Mining 
 
Wykorzystanie do prac badawczych 
 
„Kopalnia tematów do prac dyplomowych” 
 
NIE ZNALEŹLIŚMY INFORMACJI O PODOBNYM SYSTEMIE  

 


