
 

 

NASA şi Cisco încheie un parteneriat pentru platforma de monitorizare a schimbărilor 
climatice 

 

9 martie 2009 - NASA şi Cisco Inc. au anunţat recent încheierea unui parteneriat pentru dezvoltarea 
unei platforme interactive online de monitorizare a Terrei denumită Planetary Skin care are rolul de a 
captura, colecta, analiza şi raporta date privind condiţiile mediului înconjurător în întreaga lume. 

Bazându-se pe acordul numit Space Act Agreement, NASA şi Cisco vor colabora pentru a dezvolta 
Planetary Skin ca platformă online interactivă cu rolul de a captura şi analiza date de la sateliţi şi de la 
senzori amplasaţi în aer, în mediul marin şi pe uscat în întreaga lume. Aceste date vor fi disponibile 
pentru publicul larg, guverne şi companii pentru a evalua, raporta şi verifica aproape în timp real date 
privind mediul înconjurător şi pentru a ajuta la detectarea schimbărilor climatice globale şi la adaptarea 
la acestea. 

„În ultimii 50 de ani, cunoştinţele NASA au ajutat la rezolvarea problemelor cu care se confruntă 
umanitatea şi au contribuit la descoperirea schimbărilor climatice globale” a declarat S. Pete Worden, 
directorul Centrului de Cercetare NASA din Ames. „Parteneriatul NASA-Cisco reuneşte două dintre 
cele mai importante organizaţii din lume, care dispun de tehnologii şi competenţe pentru dezvoltarea şi 
crearea prototipului infrastructurii Planetary Skin.”  

Cisco şi NASA vor inaugura Planetary Skin printr-o serie de proiecte pilot, inclusiv „Rainforest Skin”, al 
cărui prototip va fi lansat în cursul anului următor. Proiectul Rainforest Skin se va axa pe problema 
defrişării pădurilor tropicale din întreaga lume şi va implica explorarea modului de integrare a unei 
reţele vaste de senzori. De asemenea, în cadrul acestuia se va examina modul de capturare, de 
analizare şi de prezentare într-o manieră obiectivă şi eficientă a informaţiilor despre schimbările 
concentraţiei de carbon în pădurile tropicale. Potrivit oamenilor de ştiinţă, distrugerea pădurilor 
tropicale determină creşterea şi persistenţa cantităţii de carbon degajate în atmosferă. Acestea 
influenţează semnificativ încălzirea globală. 

„Diminuarea impactului schimbărilor climatice este foarte importantă pentru asigurarea stabilităţii 
economice şi sociale a lumii” a menţionat John Chambers, CEO Cisco. „Acest parteneriat unic 
canalizează forţa şi creativitatea care caracterizează acest domeniu şi le pune în slujba binelui public. 
Compania Cisco apreciază foarte mult colaborarea cu NASA pentru această iniţiativă şi este 
încrezătoare că şi alte organizaţii, din sectoarele public, privat şi non-profit, i se vor alătura în acest 
efort extrem de interesant.” 

NASA supraveghează în permanenţă planeta noastră utilizând o „constelaţie” de nave spaţiale, 
precum şi puncte de observaţie suspendate şi terestre pentru a monitoriza sănătatea şi bunăstarea 
Terrei. Investiţiile NASA în observarea Terrei şi în cercetarea schimbărilor climatice au o valoare mai 
mare decât totalul sumelor investite de toate celelalte ţări. 

Cisco va contribui la proiect cu experienţa şi cunoştinţele sale în tehnologii de reţea şi inovaţii 
avansate. Cisco Internet Business Solutions Group se remarcă printr-o capacitate unică de înţelegere 
a mediului de afaceri, ştiinţific, economic şi politic. Experţii Cisco vor efectua analize şi modelări 
complexe de date şi vor contribui cu cunoştinţe aprofundate în arhitecturile de protocoale Internet de 



generaţia următoare pentru a stabili metodele optime de realizare a prototipului, de replicare şi de 
scalare a platformei Planetary Skin pentru milioane de participanţi. 

De asemenea, Cisco colaborează la programul Planetary Skin cu Naţiunile Unite, bănci, companii, 
agenţii guvernamentale internaţionale, universităţi, think tank-uri, agenţii şi fundaţii nonguvernamentale 
care au ca scop dezvoltarea multilaterală. Participanţii la programul Planetary Skin îşi vor reuni 
aptitudinile, mijloacele şi tehnologiile pentru a dezvolta capabilităţi de suport decizional pentru 
administrarea eficientă a resurselor naturale precum biomasa, apa, solul şi energia, a riscurile corelate 
cu schimbările climatice precum creşterea nivelului mărilor, secetele şi proliferarea bolilor şi a pieţei de 
produse şi servicii ecologice pentru carbon, apă şi biodiversitate. 

Pentru informaţii suplimentare despre Planetary Skin şi modul de participare la acest proiect, vizitaţi: 
http://www.planetaryskin.org/ 

Pentru informaţii suplimentare despre NASA şi programele sale, vizitaţi: http://www.nasa.gov/ 

Pentru informaţii suplimentare despre Cisco Inc., vizitaţi: http://www.cisco.com/ 

 

Despre Cisco Systems 

Cisco, (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care transformă modul de 
conectare, de comunicare şi de colaborare interpersonală. Informaţii despre Cisco se găsesc la 
http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă oră, accesaţi site-ul Web de la adresa 
http://newsroom.cisco.com. 
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