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Partnerstvo NASA a Cisco pre sledovanie klimatických zmien 

WASHINGTON / Bratislava - 16. marca 2009 - NASA a spoločnosť Cisco Inc. ohlásili partnerstvo, 
v rámci ktorého vytvoria online globálnu monitorovaciu platformu s názvom Planetary Skin. Cieľom 
platformy je získavať, analyzovať a prezentovať dáta o životnom prostredí po celom svete. 

Vytvorená platforma bude zachytávať a analyzovať dáta zo senzorov, ktoré sa nachádzajú 
v satelitoch, vo vzduchu, na mori či na zemi po celom svete. Dáta budú prístupné širokej 
verejnosti, štátnym orgánom aj podnikom, ktoré môžu merať, zaznamenávať a overovať údaje 
o životnom prostredí takmer v reálnom čase. Tieto dáta následne pomôžu pri identifikácii 
globálnych klimatických zmien. 

„NASA využíva svoje odborné kapacity pri riešení problémov celého ľudstva už vyše 50 rokov. 
Zohráva významnú úlohu aj pri sledovaní globálnych klimatických zmien,“ povedal S. Pete 
Worden, riaditeľ Amesovho výskumného centra NASA. „Partnerstvo NASA a Cisco zbližuje dve 
špičkové organizácie, ktorých technologické vybavenie a spôsobilosti umožnia vyvinúť prototyp 
infraštruktúry Planetary Skin.“ 

Cisco a NASA predstavia program Planetary Skin ako sériu projektov. Napríklad budúci rok 
predstavia prototyp projektu Rainforest Skin, ktorý sa zameriava na výrub dažďových pralesov vo 
svete a skúma možnosti integrácie komplexnej siete senzorov. Súčasne bude sledovať, ako je 
možné zachytávať, analyzovať a prezentovať transparentné a užitočné informácie o zmenách 
v objemoch uhlíka v dažďových pralesoch. Podľa vedcov ničenie dažďových pralesov spôsobuje 
zvyšovanie objemu uhlíka v atmosfére, pričom uhlík v atmosfére následne ostáva. To významne 
prispieva ku globálnemu otepľovaniu. 

„Zmierňovanie dosahu klimatických zmien je základom ekonomickej a spoločenskej stability vo 
svete,“ povedal John Chambers, najvyšší výkonný predstaviteľ spoločnosti Cisco. „Toto jedinečné 
partnerstvo využíva silu a inovácie, ktoré sú dostupné na trhu, v mene pozitívneho verejného cieľa. 
Spoločnosť Cisco považuje spoluprácu s NASA za veľkú česť, a dúfa, že sa do tohto fascinujúceho 
projektu zapoja aj ďalšie organizácie verejného, privátneho aj neziskového sektora.“ 

NASA zabezpečuje kontinuálne globálne pozorovanie „zdravotného“ stavu planéty pomocou 
zoskupenia vesmírnych staníc a družíc, ako aj pozorovacích bodov umiestnených vo vzduchu či 
na zemi. NASA do pozorovania Zeme a do výskumu klimatických zmien investuje viac ako všetky 
ostatné krajiny spolu. 

Cisco do projektu prináša skúsenosti a odbornosť v oblasti sieťových technológií a progresívnych 
inovácií. Odborníci skupiny Cisco Internet Business Solutions budú realizovať komplexnú analýzu 
a modelovanie dát. Zároveň uplatnia poznatky v oblasti architektúry internetového protokolu ďalšej 
generácie pri hľadaní odpovede na otázku, ako vytvoriť najlepší prototyp, replikácie či škálovanie 
projektu Planetary Skin pre milióny účastníkov. 

Cisco na programe Planetary Skin spolupracuje aj s Organizáciou spojených národov, rozvojovými 
bankami, podnikmi, medzinárodnými vládnymi organizáciami, univerzitami, think tankmi, 
mimovládnymi organizáciami a nadáciami. Účastníci programu Planetary Skin svojím úsilím a 
zdieľaním jedinečných schopností, zdrojov a technológií prispejú k efektívnemu manažmentu 
prírodných zdrojov (biomasa, voda, zem a energia); rizík vyplývajúcich z klimatických zmien 
(stúpanie morskej hladiny, suchá či šírenie chorôb); a nových environmentálnych trhov pre uhlík, 
vodu a biodiverzitu. 

Informácie o Planetary Skin a možnostiach partnerstva: http://www.planetaryskin.org/ 

Ďalšie informácie o NASA a jej programoch: http://www.nasa.gov/ 
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O Cisco Systems 
Cisco (NASDAQ: CSCO) je svetový líder v oblasti sietí, ktorý mení spôsob, akým ľudia nadväzujú kontakty, komunikujú a 
spolupracujú. Informácie o spoločnosti Cisco je možné získať na http://www.cisco.com. Aktuálne informácie nájdete na 
http://newsroom.cisco.com. 
 
 
 


