
Wsparcie użytkownika
Nie bój się korzystać z dostępnych usług infrastruktury! Mamy dla Ciebie bogatą ofertę obejmującą kon-
sultacje i szkolenia, zarówno bezpośrednie jak i zdalne. Każdy użytkownik zasobów obliczeniowych PL-Grid 
ma zapewnione wsparcie i fachową pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z dostę-
pem i efektywnym wykorzystaniem zasobów. Oferujemy pomoc w zrozumieniu zagadnień związanych 
z uruchamianiem specjalistycznego oprogramowania naukowego na rozproszonych zasobach obliczenio-
wych oraz wsparcie technologiczne i informatyczne przy projektowaniu własnych aplikacji naukowych i ich 
wdrażaniu do obliczeń w  Infrastrukturze PL-Grid.

Organizujemy szkolenia tradycyjne jak i zdalne, o różnym stopniu zaawansowania. Informacje na temat 
szkoleń są na bieżąco prezentowane na stronie www.plgrid.pl oraz w Portalu PL-Grid (portal.plgrid.pl). 
Na stronach tych udostępniamy także stale uaktualniany Podręcznik Użytkownika Infrastruktury PL-Grid.

Wszelkie zapytania odnośnie dostępu do infrastruktury, dostępnych usług i oprogramowania, korzystania 
z usług dziedzinowych oraz uruchamiania zadań prosimy kierować bezpośrednio do systemu Helpdesk: 
helpdesk@plgrid.pl.

Konsorcjum PL-Grid

Kontakt

Więcej informacji

sprawy ogólne:   biuro@plgrid.pl
sprawy techniczne:   helpdesk@plgrid.pl

Infrastruktura PL-Grid www.plgrid.pl
Projekt PLGrid NG  www.plgrid.pl/ng
Forum Użytkownika   https://zapytaj.plgrid.pl

www.plgrid.pl

Projekt PLGrid NG

Celem projektu PLGrid NG (2014-2015) jest dostarczenie dedykowanych dziedzinowych 
usług obliczeniowych dla 14 nowych grup badaczy z dyscyplin naukowych, uznanych jako 
priorytetowe w Krajowym Programie Badań i wdrożenie tych usług w narodowej infrastruk-

turze obliczeniowej PL-Grid.

Dziedzinowe usługi nowej generacji
w infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki

ACK CYFRONET AGH, Kraków 
Koordynator Projektu

WCSS, Wrocław PCSS, Poznań

ICM UW, WarszawaCI TASK, Gdańsk

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGONARODOWA STRAT EGIA SPÓJNOŚCI
GOSPODARKA



Infrastruktura PL-Grid
Polska Infrastruktura Obliczeniowa PL-Grid została utworzona w ramach projektu PL-Grid (2009-2012) i sta-
nowi podstawowe środowisko obliczeniowe dla naukowców z różnych dziedzin nauki. Już teraz do dyspozy-
cji naukowców dostępne są usługi dziedzinowe wdrożone w ramach projektu PLGrid Plus (2011-2014) oraz 
zasoby obejmujące blisko 600 TFlopsów mocy obliczeniowej i 6000 TBajtów pamięci dyskowej.

Zadania projektu PLGrid NG
 ● Budowa dedykowanych środowisk i usług obliczeniowych – tworzenie tzw.  gridów dziedzinowych 

w projekcie PLGrid NG to rozszerzenie koncepcji zapoczątkowanej przy realizacji projektu PLGrid Plus 
– budowanie domenowo specyficznych usług i narzędzi na bazie istniejącej Infrastruktury PL-Grid przy 
współudziale badaczy z danej dziedziny. Nowe usługi to istotne wzbogacenie oferty Infrastruktury PLGrid.

 ● Rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej – zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzania 
usługami IT (ang. IT Service Management), takimi jak ITIL czy ISO 20000. Aby zrealizować to zadanie, 
niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury przy wdrażaniu nowych usług, wsparcie wdro-
żeń produkcyjnych oraz dostosowanie oprogramowania usług nowej generacji do Infrastruktury PL-Grid. 
Pozostałe aktywności obejmują usprawnienia operacyjne, a także szkolenia i pomoc konsultacyjną dla 
użytkowników nowych usług.

 ● Biologia – dostarczenie narzędzi umożliwiających przetwarzanie danych otrzymanych z wysokowydaj-
nego sekwencjonowania DNA w Infrastrukturze PL-Grid.

 ● Chemia Obliczeniowa – 1) budowa repozytorium danych eksperymentalnych (dotyczących głównie sta-
nów wzbudzonych cząsteczek) wraz z wynikami testów modeli obliczeniowych odnoszących się do tych 
danych oraz narzędziami pozwalającymi na przeprowadzenie własnych testów i porównań, a w końcu 
uruchomienie obliczeń metodą wybraną w wyniku tych analiz; 2) poszerzenie platformy InSilicoLab for 
Chemistry o funkcjonalność ułatwiającą uruchamianie wysokowydajnych kodów obliczeniowych po-
zwalających na silne zrównoleglanie obliczeń i wykorzystanie akceleracji sprzętowej (GPGPU).

 ● Complex Networks – gromadzenie danych dynamicznych z sieci WWW, w szczególności z serwisów 
Web 2.0 (w tym danych tekstowych), udostępnianie zgromadzonych danych (surowych lub ustruktu-
ralizowanych), przetwarzanie dużych zbiorów danych, udostępnianie dużych zbiorów referencyjnych 
danych do badań.

 ● eBalticGrid – udostępnienie dla celów badawczych Bałtyku numerycznego modelu lodu i morza 
o bardzo zaawansowanej i skomplikowanej strukturze. To pozwoli użytkownikom na przegląd i analizę 
pól fizycznych charakteryzujących Bałtyk oraz jego pokrywę lodową bez konieczności  poznawania 
nietrywialnej struktury.

 ● Energetyka Jądrowa i CFD (ang. Computational Fluid Dynamics) – 1) analiza i projektowanie złożo-
nych systemów jądrowych, zarówno eksperymentalnych jak i przemysłowych, w których przedmiotem 
zainteresowania są zmiany w materii wywołane promieniowaniem jądrowym, takie jak: transmutacja 
jądrowa, aktywacja, zagrożenie radiologiczne, niszczenie struktury, grzanie jądrowe oraz ciepło powyłą-
czeniowe; 2) zbudowanie systemu umożliwiającego prowadzenie optymalizacji maszyn rotodynamicz-
nych z wykorzystaniem technik CFD w ramach Infrastruktury PL-Grid.

 ● Geoinformatyka – zbudowanie platformy wspomagającej proces publikacji i integracji heterogenicz-
nych danych badawczych z danymi środowiskowymi dostępnymi w ramach dyrektywy INSPIRE (ang. 
INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). Usługa stanowić będzie unikalne rozwiązanie wspo-
magające pracę zespołów naukowych wykorzystujących w swoich badaniach dane środowiskowe.

 ● Hydrologia – 1) udostępnianie prognoz zmian poziomu oceanu; 2) wyznaczanie prognoz ewapotranspi-
racji dla lokalnych lub regionalnych modeli hydrologicznych.

Opis usług dziedzinowych

 ● Matematyka – budowa platformy umożliwiającej w pro-
sty sposób wykonywanie eksperymentów obliczenio-
wych, ze szczególnym ukierunkowaniem na statystykę 
oraz stworzenie platformy wsparcia i wymiany doświad-
czeń dla naukowców z tej dziedziny.

 ● Medycyna – składowanie i przetwarzanie danych obra-
zowych dla lekarzy wykorzystujących tego typu dane do 
pracy naukowej i diagnostyki.

 ● Medycyna Spersonalizowana – przygotowanie zintegro-
wanych usług składowania, współdzielenia oraz analizy 
danych genomicznych, klinicznych i środowiskowych.

 ● Meteorologia – zbudowanie platformy pozwalającej na 
generowanie prognoz meteorologicznych w wysokiej 
rozdzielczości czasowej i przestrzennej oraz udostępnia-
nie tych prognoz w oparciu o usługi OGC (ang. Open Ge-
ospatial Consortium).

 ● Open Oxides – budowa internetowej bazy danych wła-
sności strukturalnych wybranych materiałów tlenko-
wych.

 ● Technologie Przetwarzania Metali – stworzenie hybry-
dowego systemu komputerowego, umożliwiającego 
przeprowadzenie optymalizacji procedur i cykli produk-
cyjnych przetwórstwa metali z wykorzystaniem możliwo-
ści infrastruktur gridowych.

 ● UNRES – uproszczenie obsługi pakietu UNRES oraz insta-
lacja i testy tego oprogramowania na szerokim spektrum 
systemów dostępnych w Infrastrukturze PL-Grid. UNRES 
jest pakietem oprogramowania wykorzystywanym do 
badania: i) mechanizmu fałdowania się białek, ii) efek-
tów termodynamicznych związanych z fałdowaniem/
rozfałdowaniem czy oligomeryzacją białek, iii) mechani-
zmu działania w długiej skali czasowej maszynerii komór-
kowej (kompleksy białkowe).

Infrastruktura dostępna jest dla wszystkich badaczy związa-
nych z Nauką Polską.

Dostęp do Infrastruktury PL-Grid uzyskuje się poprzez reje-
strację na stronie https://portal.plgrid.pl 

Zapraszamy naukowców w Polsce do zainteresowania się 
możliwością obliczeń dużej skali z wykorzystaniem Infra-
struktury PL-Grid i jej usług.

Korzystanie z zasobów Infrastruktury PL-Grid jest
bezpłatne!


