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W	ramach	prac	prowadzonych	w	projekcie	PLGrid	Plus,	budowany	jest	system	do	tworzenia	map	zagrożeń	hałasem	z	zasto-
sowaniem	obliczeń	gridowych	na	platformach	superkomputerowych.	System	ten	wykorzystuje	zasoby	obliczeniowe	Infrastruk-
tury	PL-Grid	i	został	opracowany	przez	naukowców	z	Katedry	Systemów	Multimedialnych	Politechniki	Gdańskiej	pod	przewod-
nictwem	Profesora	Andrzeja	Czyżewskiego,	o	czym	pisaliśmy	w	poprzednim	wydaniu	Newslettera.

Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid
dla wspomagania Polskiej Nauki
w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
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Osiągnięcia projektu PLGrid Plus

Pierwsza	nagroda	to	srebrny	medal	zdobyty	na	VI	Między-
narodowej	Warszawskiej	Wystawie	Wynalazków	 IWIS	 2012,	
która	odbyła	się	w	dniach	16-19	października	2012	w	Politech-
nice	Warszawskiej.

Tegoroczna	 wystawa	 IWIS	 uzyskała	 Honorowy	 Patronat	
Prezydenta	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 Bronisława	 Komorow-
skiego	i	zgromadziła	około	600	wystawców	z	wielu	krajów.	

W	tym	wydaniu:

Grid dziedzinowy AKUSTYKA – nagrody dla systemu tworzenia map zagrożeń hałasem

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy system został dwukrotnie 
wyróżniony podczas międzynarodowych wystaw wynalazków.

Kolejna	nagroda	to	srebrny	medal	przyznany	przez	między-
narodowe	 jury	 na	 61.	Międzynarodowych	 Targach	Wynalaz-
ków	 „BRUSSELS	 INNOVA”,	 które	miały	miejsce	w	dniach	 15-
17	 listopada	2012	w	Brukseli.	Wystawie	towarzyszył	konkurs	
International	Eureka	Contest,	do	którego	zostało	zgłoszonych	
236	wynalazków	z	22	krajów.	Aktywna	postawa	polskich	wy-
nalazców	 została	 zauważona	 i	wyróżniona	 przez	 przedstawi-
ciela	RP	na	 terenie	Belgii	 zaproszeniem	polskiej	delegacji	na	
uroczystość	i	poczęstunek	do	polskiej	ambasady.
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W	listopadzie	2012	został	podpisany	dokument	MoU	(Me-
morandum	of	Understanding)	pomiędzy	PCSS	(www.man.po-
znan.pl)	 a	 EGI.eu	 (www.egi.eu),	w	 którym	określono	 zasady	

dostarczania	 i	wspierania	usługi	Qos-	
CosGrid	w	Europie.
QosCosGrid	 (www.qoscosgrid.org/
trac/qcg)	 przyczyni	 się	 do	 rozszerze-
nia	 obecnych	 możliwości	 infrastruk-
tury	 EGI	 poprzez	 dostarczenie	 me-
chanizmów	 do	 uprzedniej	 rezerwacji	
i	 alokacji	 zasobów	heterogenicznych.	

QosCosGrid	zapewnia	także	interfejsy	użytkownika	końcowe-
go,	w	tym	narzędzia	uruchamiane	z	wiersza	poleceń,	klientów	

graficznych	 oraz	 środowiska	 pracy	 dla	 naukowców	 (portale	
służące	do	przeprowadzania	złożonych	obliczeń	naukowych).

QosCosGrid	jest	wdrożony	w	Infrastrukturze	PL-Grid,	gdzie	
zapewnia	jednolity	interfejs	do	zasobów	obliczeniowych	i	pa-
mięciowych	oferowanych	przez	wiodące	centra	obliczeniowe	
w	 Polsce.	 QosCosGrid	 jest	 wykorzystywany	 przez	 wielu	 na-
ukowców	w	Polsce,	reprezentujących	różne	dziedziny	wiedzy,	
takie	jak	chemia	kwantowa,	nanotechnologia	i	bioinformaty-
ka.	

Więcej	 informacji	nt.	usługi	QosCosGrid:	http://www.egi.
eu/news-and-media/newsfeed/news_0173_New_middlewa-
re_for_new_communities.html

QosCosGrid w Europie – umowa pomiędzy EGI.eu i PCSS

Rozmowa z naukowcami budującymi SOLARIS
SYNCHROGRID 

Co jest przedmiotem prac w ramach współpracy Synchro-
tronu z projektem PLGrid Plus?	(dr Adriana Wawrzyniak)

Przedmiotem	prac	w	 ramach	współpracy	 Synchrotronu	 z	
projektem	PLGrid	Plus	jest	szeroko	pojęte	wykorzystanie	Infra-
struktury	PL-Grid.	Chodzi	tutaj	o	możliwość	korzystania	zarów-
no	z	dostępnych	zasobów	obliczeniowych	jak	i	ze	specjalistycz-
nego	 oprogramowania,	 tj.	 ANSYS	 Fluent,	MATLAB,	Wolfram	
Mathematica	 i	 innych,	które	 zazwyczaj	potrzebują	kompute-
rów	 o	 dużej	mocy	 obliczeniowej.	 Ponadto,	 przy	 współpracy	

Informacji	na	temat	budowy	pierwszego	synchrotronu	w	Polsce	udzielili	nam:

pracowników	 Synchrotronu	 z	 pracownikami	 Infrastruktury	
PL-Grid,	możliwe	 jest	 udostępnienie	 na	 klastrze	 oraz	 rozwój	
oprogramowania	dedykowanego	obliczeniom	związanym	z	fi-
zyką	akceleratorową.

Czym jest Synchrotron i do jakich badań będzie wykorzy-
stany?	(Prof. Marek Stankiewicz)

Synchrotron	jest	unikalnym	źródłem	promieniowania	elek-
tromagnetycznego	(tzw.	promieniowania	synchrotronowego)	

Koordynator	ds.	utrzyma-
nia	i	rozwoju	akcelerato-

rów	w	‘Solaris’
dr Adriana Wawrzyniak

Koordynator	Systemów	
Sterowania	i	IT	w	‘Solaris’

Piotr Goryl

Koordynator	gridu	dzie-
dzinowego	SynchroGrid,	

ACK	Cyfronet	AGH
dr Tadeusz Szymocha

Dyrektor	Centrum	Promie-
niowania	Synchrotronowego	
‘Solaris’	na	Uniwersytecie	

Jagiellońskim
Profesor  Marek Stankiewicz

„Już teraz wykorzystanie infrastruktury pozwala nam szybciej realizować zada-
nia projektowe i spodziewamy się, że dzięki Infrastrukturze PL-Grid będziemy w 

stanie uruchomić synchrotron znacznie szybciej, niż w przypadku gdybyśmy musieli 
wszystko testować dopiero na żywym organizmie”

http://www.egi.eu/news-and-media/newsfeed/news_0173_New_middleware_for_new_communities.html
http://www.egi.eu/news-and-media/newsfeed/news_0173_New_middleware_for_new_communities.html
http://www.egi.eu/news-and-media/newsfeed/news_0173_New_middleware_for_new_communities.html
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o	bardzo	dużym	natężeniu	i	szerokim	spektrum,	rozciągającym	
sie	 od	 podczerwieni	 do	 promieniowania	 rentgenowskiego,	
otwierającym	nowe	możliwości	prowadzenia	badań	w	wielu	
dziedzinach	nauki.

Na	świecie	zbudowano	do	 tej	pory	kilkadziesiąt	 synchro-
tronów,	najwięcej	w	Japonii	i	USA.	W	Europie	Zachodniej	jest	
ich	około	10-ciu.	Najbliższe	Polsce	znajdują	się	w	Niemczech	
i	 Szwecji.	 	 Dostępność	 promieniowania	 synchrotronowego	
umożliwiła	 wykonanie	
przełomowych	 badań	
w	 wielu	 dyscyplinach,	
m.	 in.	 w	 krystalografii	
białek	(badanie	DNA	–	
nagrody	Nobla).

Kilkuset	 polskich	
naukowców	 od	 szere-
gu	lat	wykorzystuje	po-
tencjał	 promieniowa-
nia	 synchrotronowego	
i	 prowadzi	 badania	 w	
ośrodkach	 promienio-
wania	 synchrotrono-
wego	za	granicą.	

Narodowe	 Cen-
trum	 Promieniowania	
Synchrotronowego	
Solaris,	 zlokalizowane	
na	 terenie	 III-go	 Kam-
pusu	 Uniwersytetu	 Ja-
giellońskiego,	 będzie	 mo-
gło	pomieścić	kilkanaście	 linii	 eksperymentalnych	 z	wieloma	
końcowymi	stacjami	badawczymi,	tworząc	możliwości	badań	
zarówno	podstawowych	jak	 i	aplikacyjnych	dla	wielu	grup	w	
różnych	dyscyplinach,	takich	jak	fizyka,	chemia,	biologia,	ma-
teriałoznawstwo,	geologia,	biochemia,	archeologia,	farmako-
logia	czy	medycyna.	

Solaris,	finansowany	z	Funduszy	Strukturalnych	w	Progra-
mie	 Operacyjnym	 Innowacyjna	 Gospodarka,	 jest	 pierwszym	
tego	 typu	 multidyscyplinar-
nym	 ośrodkiem	 w	 nowych	
krajach	 Unii	 Europejskiej.	
Przeznaczony	 dla	 krajowych	
i	 zagranicznych	 użytkowni-
ków	 z	 wielu	 ośrodków	 ba-
dawczych,	 udostępniając	
różnorodne	 techniki	 badaw-
cze,	jest	jednym	z	czołowych	
projektów	 znajdujących	 się	
na	 Polskiej	Mapie	 Drogowej	
Infrastruktury	Badawczej.

Prace	 przedstawicieli	 So-
laris	w	gridzie	dziedzinowym	
SynchroGrid	 są	 odpowie-
dzią	 na	 zapotrzebowanie	 naukowców	
na	moc	obliczeniową	pozwalającą	badać	możliwości	samego	
urządzenia,	jak	również	grup	badawczych,	które	będą	chciały	
analizować	otrzymane	wyniki	w	trakcie	zbierania	danych	(on-
-line)	oraz	po	ich	zebraniu	(off-line).

Polecam	stronę	http://www.synchrotron.uj.edu.pl/,	gdzie	
znajdują	się	aktualne	informacje	o	stanie	realizacji	Solaris.

Informacje	o	innych	istniejących	ośrodkach	synchrotrono-
wych	 oraz	 prowadzonych	w	 nich	 badaniach	 znajdują	 się	 na	

portalu	http://www.lightsources.org/cms/.

Jakimi zagadnieniami zajmują się naukowcy pracujący w 
ramach gridu dziedzinowego SynchroGrid?	(dr Adriana Waw-
rzyniak)

W	celu	poprawnego	zaprojektowania	urządzenia,	a	w	na-
stępstwie	 zapewnienia	 jak	 najlepszego	 działania,	 konieczne	
jest	 wykonanie	 szeregu	 obliczeń	 numerycznych	 w	 zakresie	

dynamiki	 wiązki,	
mających	 na	 celu	
optymalizację	 naj-
ważniejszych	 pa-
rametrów	 wiązki	
elektronów,	 takich	
jak:	 emitancja,	
rozmiar	 wiązki,	
czas	 życia,	 aper-
tura	 dynamiczna,	
dostrojenie,	 itp.	W	
tym	celu	potrzebna	
jest	 zaawansowa-
na	 optymalizacja	
zarówno	 liniowej	
jak	 i	 nieliniowej	
dynamiki	 wiązki.	
Ze	względu	na	 zło-
żoność	 problemu,	
wykorzystywane	

są	 programy	 dedyko-
wane	 do	 tego	 rodzaju	

obliczeń.	Takimi	aplikacjami	są	elegant	 lub	Tracy,	pozwalają-
ce	na	obliczenia	za	pomocą	 jednej	 z	wybranych	metod:	ma-
cierzowej,	 tradycyjnej	 lub	kanonicznej	metody	 integracyjnej.	
Ich	zaletą	jest	możliwość	dostosowania	symulacji	do	potrzeb	
użytkownika.	Obliczania	 te	 są	 czasochłonne,	 gdyż	wymagają	
iteracji	między	wyliczaniem	 komputerowym	a	 optymalizacją	
kolejnych	parametrów.	Usługa	uruchamiana	na	klastrach	po-
zwala	na	wykonanie	obliczeń	w	znacznie	krótszym	czasie.

Kolejnym	 bardzo	
ważnym	kierunkiem	badań	
jest	 integracja	 kodów	
symulacyjnych	z	systemem	
kontroli	 i	 sterowania.	 Daje	
to	 możliwość	 poprawienia	
pracy	 maszyny,	 poprzez	
tworzenie	 narzędzi	 do	
obliczeń	 bezpośrednio	
w	 systemie	 kontroli.		
Pozwalając	 na	 wymianę	
danych	 między	 systemem	
kontroli	 sterowania	 a	
modelami,	 umożliwia	
się	 uproszczenie	 całego	

procesu	obliczeń	i	wdrożenia	parametrów	
maszyny.	Posiadanie	 tzw.	wirtualnego	akceleratora	 i	modelu	
on-line	 staje	 się	 użyteczne	 dla	 systemów	 diagnostyki	 oraz	
wykrywania	błędów.	Pozwala	to	wyliczać	potrzebne	parametry	
oraz	 testować	 algorytmy	 i	 skrypty	 je	 uruchamiające,	 zanim	
zostaną	zastosowane	w	rzeczywistym	układzie.

Innym	ciekawym	zagadnieniem	z	zakresu	inżynierii	mecha-
nicznej,	 które	można	 rozwijać	w	oparciu	o	SynchroGrid,	 jest	

Budowa synchrotronu w Krakowie na terenie III Kampusu UJ.
Widoczne rusztowanie obudowy ringu.

Wizualizacja krakowskiego synchrotronu

http://www.synchrotron.uj.edu.pl
http://www.lightsources.org/cms/
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badanie	 zachowania	 się	 konstrukcji	 pod	wpływem	 obciążeń	
dynamicznych,	co	pozwala	na	ocenę	trwałości	podpór	używa-
nych	do	wspierania	komponentów	akceleratorów	oraz	wpły-
wu	drgań	na	warunki	eksploatacji	synchrotronu.	

Ponadto	 użytkownikami	 synchrotronu	 będą	 naukowcy	 z	

różnych	 dziedzin,	 prowadzący	 badania	 materiałowe	 i	 struk-
turalne.	W	przyszłości	 istnieje	możliwość	wykorzystania	Syn-
chroGridu	do	rozwiązywania	skomplikowanych	struktur	mole-
kularnych	w	oparciu	o	dostępne	oprogramowanie	oraz	zasoby	
obliczeniowe.

W jaki sposób zostaną wy-
korzystane zasoby obliczenio-
we Infrastruktury PL-Grid?(dr 
Tadeusz Szymocha / Piotr Go-
ryl)

Synchrotron	 będzie	 wyko-
rzystywał	 zasoby	 obliczeniowe	
na	wiele	 sposobów.	 Po	 pierw-
sze,	 w	 sposób	 standardowy,	
zlecając	 zadania	 obliczeniowe	
bez rezerwacji zasobów.	 Drugi	
sposób	 wykorzystania	 to	 ko-
rzystanie z rezerwacji zasobów	
oraz	 dedykowanej	 maszyny	
uruchomionej	w	„chmurze”,	na	
której	odzwierciedlony	będzie	 system	ste-
rowania	 synchrotronem.	 Planowane	 jest	
także	wykorzystanie	bazy	danych	MySQL	do	przechowywania	
stanu	 i	wyników	symulacji	Wirtualnego	Akceleratora.	Z	pew-
nością	w	przyszłości	zostaną	zidentyfikowane	dodatkowe	po-
trzeby	związane	ze	specyficznymi	wymaganiami	samych	użyt-
kowników	promieniowania	synchrotronowego.

Co będzie wynikiem prac prowadzonych w ramach Syn-
chroGrid? (dr Tadeusz Szymocha / Piotr Goryl)

W	pierwszym	etapie,	podstawowym	wynikiem	prac	prowa-
dzonych	w	ramach	SynchroGrid	będzie	obliczenie	i	weryfikacja	
parametrów	budowanego	akceleratora.	Model	synchrotronu	
uruchomiony	 na	 infrastrukturze	 pozwoli	 także	 zweryfikować	
aplikacje	sterujące	synchrotronem,	zanim	zostaną	uruchomio-

ne	w	„control	room’ie”	rzeczywistej	maszyny.	Już	teraz	wyko-
rzystanie	 infrastruktury	pozwala	nam	szybciej	 realizować	 za-
dania	projektowe	i	spodziewamy	się,	że	dzięki	Infrastrukturze	
PL-Grid	 będziemy	w	 stanie	 uruchomić	 synchrotron	 znacznie	
szybciej,	niż	w	przypadku	gdybyśmy	musieli	wszystko	testować	

dopiero	na	„żywym	organizmie”.
W	 drugim	 etapie,	 wynikiem	

będą	 rezultaty	 różnorakich	 badań	
prowadzonych	 z	 wykorzystaniem	
promieniowania	 synchrotronowe-
go	 a	 analizowanych	 z	wykorzysta-
niem	obliczeń	wielkoskalowych.

Kto będzie mógł skorzystać z 
narzędzi opracowanych w ramach 
tego gridu dziedzinowego?(Piotr 
Goryl)

Użytkownikami	 będą	 naukow-
cy,	 którzy	 wykorzystują	 synchro-
tron	 do	 swoich	 badań.	 Wyniki	
przeprowadzonych	 pomiarów	

mogą	 przechowywać	w	 zasobach	 pamięci	
dyskowej,	a	–	w	zależności	od	używanego	

oprogramowania	–	mogą	także	analizować	 je	później,	wyko-
rzystując	klastry	PL-Grid.	Na	dzień	dzisiejszy,	SynchroGrid	jest	
wykorzystywany	przez	zespół	budujący	synchrotron	”Solaris”,	
dlatego	też	opracowywane	usługi	są	ukierunkowane	na	prace	
przygotowawcze	przy	budowie	synchrotronu.	Użytkownikami	
będą	również	operatorzy	synchrotronu,	którzy	będą	projekto-
wać	 jego	działanie,	 a	następnie	będą	używać	opracowanych	
usług	do	optymalizacji	działania	synchrotronu	w	trakcie	pracy.

Wizualizacja wyniku obliczeń z wy-
korzystaniem skryptów MATLABa

Widok klienta graficznego URC (Unicore Rich Client) z załadowanym przepływem zadań, 
ułatwiającym przeprowadzenie obliczeń z użyciem usługi Elegant
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Rozliczanie grantów obliczeniowych

Użytkownicy	Infrastruktury	PL-Grid	są	zobowiązani	do	roz-
liczania	się	z	wykorzystania	jej	zasobów	w	ramach	przydzielo-
nych	im	grantów.	Rozliczanie	grantów	polega	na	raportowaniu	
postępu	prac	dokonywanych	z	wykorzystaniem	Infrastruktury	
PL-Grid,	 jak	 również	 informowaniu	 o	 powstałych	 w	 wyniku	
tych	prac	publikacjach	naukowych.	Rozliczanie	dotyczy	 jedy-
nie	grantów	właściwych	(granty	osobiste	nie	podlegają	rozli-
czeniom).

Okres	trwania	grantu	podzielony	jest	na	okresy	rozliczenio-
we,	z	których	każdy	musi	zostać	rozliczony	poprzez	stworzenie	
raportu	rozliczeniowego.	Użytkownik,	który	jest	kierownikiem	
grantu	właściwego,	otrzyma	na	miesiąc	przed	zakończeniem	
okresu	rozliczeniowego	prośbę	o	złożenie	raportu	z	działalno-
ści	 naukowej	 prowadzonej	 w	 ramach	 grantu.	 Raport	 należy	
złożyć	w	ciągu	dwóch	miesięcy	od	momentu	otrzymania	no-
tyfikacji.

Rozliczenie	grantu	obejmuje	również	informację	o	powsta-
łych	publikacjach,	które	powinny	zawierać	informację	o	treści:
•	 „Praca	została	wykonana	z	wykorzystaniem	Infrastruktury	
PL-Grid.”
lub

•	 „This	 research	 was	 supported	 in	 part	 by	 PL-Grid	 Infra-
structure.”
Informacja	 o	 takiej	 publikacji	 (autor,	 tytuł,	 abstrakt	 i	 od-

nośnik	w	formie	DOI	–	ang.	digital object identifier	–	cyfrowy	
identyfikator	 dokumentu	 elektronicznego)	 powinna	 zostać	
zgłoszona	przez	Helpdesk	PL-Grid	do	Operatora	PL-Grid.

Więcej	 informacji	 o	 rozliczaniu	 grantów	 znajduje	 się	 w	
Podręczniku	Użytkownika	 (https://docs.plgrid.pl/pages/view-
page.action?pageId=4260616).

W	przypadku	jakichkolwiek	pytań	lub	wątpliwości	prosimy	
o	kontakt	pod	adresem	helpdesk at plgrid.pl.

https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action%3FpageId%3D4260616
https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action%3FpageId%3D4260616


W	związku	z	tematem	wdrażania	nowych	usług	dziedzino-
wych	pojawia	się	wiele	wątpliwości	co	do	sposobu	ich	wdro-
żenia	 i	późniejszego	utrzymania.	Pojawiają	się	pytania	co	do	
formy	udostępnienia,	 jak	 i	 te	dotyczące	sposobu	uwierzytel-
nienia	lub	składowania	danych.	W	poniższym	tekście	pragnie-
my	zaproponować	jeden	ze	sposobów	poradzenia	sobie	z	wy-
mienionymi	 problemami	 za	 pomocą	 usługi	GridSpace,	 która	
została	wytworzona	i	wdrożona	w	projekcie	PL-Grid.

O platformie
GridSpace	 udostępnia	 środowisko	 planowania	 i	 zlecania	

obliczeń	w	oparciu	o	infrastruktury	komputerów	dużej	mocy.	
Obsługa	systemu	jest	możliwa	całkowicie	za	pomocą	interfej-
su	w	przeglądarce	internetowej	(nie		jest	wymagana	instalacja	
dodatkowego	 oprogramowania	 na	 komputerze	 użytkowni-
ka).	 System	umożliwia	wykorzystanie	wielu	 sposobów	zleca-
nia	obliczeń,	 takich	 jak	 lokalne	 systemy	kolejkowe,	 gLite	 czy	
QosCosGrid	 (wspiera-
ne	 jest	 generowanie	
proxy	 użytkownika	 w	
przeglądarce).	 Dostęp	
do	 danych	 jest	 reali-
zowany	 za	 pomocą	
kanałów	 SSH,	 Grid-
FTP	 lub	 LFC.	 Szeroki	
zakres	 wymienionych	
technologii	 umożliwia	
skonfigurowanie	 prak-
tycznie	 dowolnego	 za-
sobu	 obliczeniowego.	
Obecna	 konfiguracja	
uwzględnia	 maszyny	
dostępowe	 (UI)	 oraz	
oprogramowanie	 typu	
middleware	 należące	
do	 infrastruktury	 ob-
liczeniowej	 projektu	
PLGrid	Plus.

Plan obliczenia jako wirtualny eksperyment
Aby	 korzystać	 z	 platformy,	 należy	 przede	wszystkim	 opi-

sać	plan	obliczenia	w	formie	eksperymentu,	który	w	obecnej	
postaci	 jest	 sekwencją	uruchomienia	pojedynczych	 interpre-
terów	 GridSpace.	 Interpreter	 jest	 rozumiany	 jako	 dowolny	
skrypt	 lub	aplikacja	 zainstalowana	na	maszynach	obliczenio-
wych.	Można	więc	w	ramach	jednego	eksperymentu	urucho-
mić	skrypt	Bash’a	w	celu	przygotowania	danych	wejściowych,	
wywołać	aplikację	GAMESS	dla	przeprowadzenia	właściwych	
obliczeń	i	użyć	Gnuplot’a	do	obróbki	rezultatów.	Jeśli	dodatko-
wo	zostaną	określone	pliki	z	danymi	pośrednimi	i	końcowymi,	
możliwe	jest	uruchomienie	poszczególnych	kroków	na	różnych	
klastrach,	a	GridSpace	zadba	o	transfer	danych	pomiędzy	wę-
złami	obliczeniowymi.	Dodatkowo,	system	umożliwia	w	łatwy	
sposób	 przełączenie	 docelowego	 środowiska	 uruchomienia,	
co	przykładowo	ułatwia	testowanie	kodu	za	pomocą	wykona-
nia	lokalnego	i	późniejsze	przełączenie	się	na	zadanie	gridowe	
lub	 lokalną	kolejkę.	 Jeśli	w	 trakcie	wykonania	eksperymentu	
potrzebna	jest	interakcja	z	użytkownikiem,	GridSpace	umożli-
wia	włączenie	dowolnej	strony	internetowej	jako	interfejsu,	za	
pomocą	którego	można	sterować	dalszym	wykonaniem	obli-

czenia.	Właściwość	ta	znacznie	podnosi	interaktywność	zleca-
nych	zadań	i	dostarcza	możliwość	analizy	danych	częściowych.

Platforma publikacyjna
Jeśli	 potraktujemy	 eksperyment	 GridSpace	 jako	 nośnik	

funkcjonalności	oferowanej	przez	usługę	dziedzinową,	to	bar-
dzo	łatwo	jest	udostępnić	taką	usługę	w	formie	strony	inter-
netowej.	Na	przedstawionym	schemacie	widać	 trzy	warstwy	
tego	rozwiązania.	Poszczególne	elementy	eksperymentu	(kody	
obliczeniowe	i	referencyjne	dane	środkowej	warstwy)	osadzo-
ne	są	na	stronie	internetowej	(warstwa	z	lewej	strony),	która	
wymaga	uwierzytelnienia	poprzez	dostarczenie	standardowe-
go	 loginu	 Infrastruktury	 PL-Grid.	 Po	 zalogowaniu	 elementy	
stają	się	interaktywne	i	możliwe	jest	wykonanie	obliczeń,	pod-
stawienie	 innych	 danych	 wejściowych	 i	 w	 końcu	 obejrzenie	
rezultatów	 za	pomocą	dedykowanych	wtyczek	 (np.	 Jmol	 lub	
odtwarzacz	 animacji).	 Wykonanie	 powoduje	 zlecenie	 zadań	

na	 skonfigurowanych	
wcześniej	 zasobach	
infrastruktury	 oblicze-
niowej	 (warstwa	 po	
prawej	stronie).	

Dodatkowe infor-
macje

W	 celu	 lepszego	
poznania	 platformy,	
zachęcamy	 do	 skorzy-
stania	 ze	 szkolenia,	
instrukcji	 użytkowni-
ka	 oraz	 serii	 tutoriali,	
które	 dostępne	 są	 w	
następujących	lokaliza-
cjach:
•	 szkolenie	„Wpro-
wadzenie	 do	 GridSpa-
ce”	 –	 znajduje	 się	 na	
liście	szkoleń	w	portalu	

PL-Grid	pod	adresem	https://portal.plgrid.pl;	po	zapisa-
niu	się	na	szkolenie	uczestnik	otrzymuje	dostęp	do	mate-
riałów	za	pomocą	systemu	Blackboard;	szkolenie	można	
przejść	 samodzielnie,	 wymagane	 jest	 posiadanie	 konta	
na	jednej	z	maszyn	dostępowych	UI,

•	 seria	tutoriali	oraz	instrukcje	użytkownika	–	dostępne	są	
na	stronie	usługi	pod	adresem	https://gs2.plgrid.pl,

Więcej	informacji	o	zespole	rozwijającym	platformę	–	o	tym	
czym	 się	 zajmujemy	 –	 można	 znaleźć	 pod	 adresem	 http://
dice.cyfronet.pl.

W	 razie	 jakichkolwiek	 pytań	 lub	 wątpliwości	 prosimy	 o	
kontakt.	 Jesteśmy	 otwarci	 na	 wszelkie	 propozycje	 rozwoju	 i	
uwagi	dotyczące	platformy	GridSpace.

Zespół	GridSpace
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Chmury w PLGrid Plus

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową 
realizowaną przy użyciu Infrastruktury PL-Grid

Celem	 konkursu	 było	 promowanie	 autorów	 najlepszych	
prac	 magisterskich	 i	 inżynierskich	 wykorzystujących	
Infrastrukturę	PL-Grid,	a	także	popularyzacja	Infrastruktury	w	
badaniach	naukowych.

Konkurs	 skierowany	był	do	doktorantów	oraz	 studentów	
ostatniego	roku	studiów	inżynierskich	i	magisterskich	w	całej	

Polsce.	W	konkursie	mogli	wziąć	udział	autorzy	prac,	którzy	są	
użytkownikami	zasobów	obliczeniowych	PL-Grid	i	korzystali	z	
nich	przy	realizacji	swojej	pracy.	Zgłoszenia	przyjmowane	były	
do	30.09.2012.

W	 Komisji	 Konkursowej	 uczestniczyli	 pracownicy	
samodzielni	uczelni	wyższych	oraz	przedstawiciele	Konsorcjum	

Model	 „chmury	 obliczeniowej”	 historycznie	 wiąże	 się	 z	
przetwarzaniem	w	sieci	grid,	gdzie	wiele	systemów	udostępnia	
usługi	i	zasoby	komputerowe	w	jednolity	sposób.			W	chmurze	
obliczeniowej	mamy	do	czynienia	z	podążaniem	zasobów	za	
potrzebami	 użytkowników.	 Skorzystanie	 z	 usług	 działających	
w	 chmurze	 obliczeniowej	 pozwala	 uzyskać	 niezależność	 od	
miejsca,	w	 jakim	się	znajdujemy.	Wszystkie	usługi,	włączając	
w	to	narzędzia	administratora,	działają	z	każdego	miejsca	na	
świecie	przez	przeglądarkę	 internetową.	Rola	administratora	
w	tym	obszarze	sprowadza	się	więc	do	zarządzania	uprawnie-
niami	użytkowników	i	usług.

Chmura	obliczeniowa	to	dziś	jeden	z	najważniejszych	trendów	
w	 rozwoju	 technologii	 informatycznych	 na	 świecie,	 dlatego	
jednym	z	 celów	projektu	PLGrid	Plus	 jest	 rozszerzenie	 Infra-

bezpieczeństwo	infrastruktury.
Obecnie	 platforma	 „cloud	 computing”	 jest	 na	 etapie	

prototypowania	 i	 nie	 dostarcza	 usług	 produkcyjnej	 jakości,	
jednakże	jest	możliwe	korzystanie	z	niej	na	zasadzie	testowania	
i	 osoby,	 które	 chciałyby	 się	 z	 tą	 funkcjonalnością	 zapoznać,	
mogą	 zawnioskować	 o	 usługę	 „Dostęp	 do	 Platformy	 Cloud	
Computing	Cyfronet”	w	Portalu	PL-Grid.		

W	celu	uzyskania	dostępu	do	platformy	należy	uprzednio	
posiadać:	 konto	 użytkownika	 w	 Portalu	 PL-Grid	 i	 aktywny	
dostęp	do	UI	w	Cyfronecie		(więcej	informacji		w	Podręczniku	
Użytkownika).

Przed	rozpoczęciem	pracy	z	platformą	“Cloud	Computing”	
należy	uzyskać	do	niej	dostęp	z	poziomu	Portalu.	W	tym	celu	
należy:

struktury	PL-Grid	o	funkcjonalność	obliczeń	w	chmurze	(ang.	
cloud computing).	 Jest	 to	 rodzaj	 korzystania	 z	mocy	oblicze-
niowej	 i	przestrzeni	pamięci	masowej	polegający	na	 tym,	 że	
użytkownik	uzyskuje	do	swojej	dyspozycji	zestaw	maszyn	wir-
tualnych	z	uprawnieniami	administratora	do	systemu	opera-
cyjnego.	Maszyny	pracują	w	wyizolowanej	sieci	lokalnej	z	moż-
liwością	udostępnienia	wyselekcjonowanych	usług	publicznie.	
Dostęp	do	maszyn	uzyskuje	się	 za	pomocą	 tunelu	VPN.	Ma-
szyny	mogą	mieć	 podłączone	 odpowiednie	 zasoby	 dyskowe	
bezpośrednio,	bądź	użytkownik	może	korzystać	z	przestrzeni	
ogólnodostępnej.	 Odpowiedzialność	 za	 zarządzanie	 maszy-
nami	 leży	w	gestii	użytkownika,	natomiast	PL-Grid	prowadzi	
monitorowanie	mające	na	celu	prawidłowe	funkcjonowanie	i	

•	 zalogować	się	w	Portalu	PL-Grid,
•	 przejść	do	zakładki	“Moje	konto”,
•	 w	 okienku	 “Usługi	 /	 Aplikuj	 o	 usługę/Dostęp	 do	

Platformy	 Cloud	 Computing	 Cyfronet”	 kliknąć	
“Wypełnij	motywację”,

•	 opisać	 tematykę	 badań,	 	 do	 których	 zostanie	 użyta	
platforma	“Cloud	Computing”,

•	 kliknąć	przycisk	“Aplikuj	o	usługę”.
Po	 pozytywnym	 rozpatrzeniu	 wniosku	 można	 rozpocząć	

używanie	 platformy	 zgodnie	 z	 	 instrukcją	 zamieszczoną	
na	 stronie:	 https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.
action?pageId=5013706	 (dostępną	 dla	 użytkowników	 PL-
Grid).
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PL-Grid.	 Komisja,	 oceniając	 zgłoszone	 prace,	 wzięła	 pod	
uwagę:	 tematykę	 pracy,	 końcowe	 rozwiązania	 problemu,	
wykorzystanie	 Infrastruktury	 PL-Grid	 oraz	 możliwości	
praktycznego	zastosowania	wyników	pracy.

Komisja	wyróżniła	dwie	prace	magisterskie:	
1.	 Piotr	Różański:	„Obliczenia	własności	ekscytonowych	

o	quasi-liniowej	złożoności	czasowej	dla	nanostruktur	
półprzewodnikowych	 zawierających	 ponad	 pół	
miliona	 atomów”,	 obronioną	
7.09.2012	 na	 Uniwersytecie	
Mikołaja	Kopernika	w	Toruniu.

W	 pracy	 zaproponowano	
metodę	 obliczania	 elementów	
macierzowych	 operatora	
Coulomba	 opartą	 o	
rekonstrukcję	 funkcji	 falowej	
na	 podstawie	 wyników	
metody	 ciasnego	 wiązania.	
Przedstawiono	 algorytm	
o	 quasi-liniowej	 O(N	 log	
N)	 złożoności	 czasowej,	
wykorzystujący	 twierdzenie	 o	
splocie	 i	 Szybką	 Transformatę	
Fouriera,	 umożliwiający	
także	 uwzględnienie	 efektów	
ekranowania	 dielektrycznego.	
Dokonano	 studium	 możliwych	
optymalizacji	przy	obliczeniach	
wielu	 całek,	 w	 celu	 pełnego	
wykorzystania	 istniejących	
między	nimi	symetrii.

Przedstawiona	została	także	
efektywna	 implementacja	
opracowanej	 metody,	 przy	
czym	 duży	 nacisk	 położono	
na	 dostosowanie	 programów	 do	 uruchamiania	
ich	 na	 systemach	 równoległych,	 ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	Infrastruktury	PL-Grid.

2.	 Piotr	 Kuźniarowicz:	 „Implementacja	 i	 analiza	
wydajności	 zrównoleglonej	 procedury	

samouzgodnionego	 pola”,	 obronioną	 22.06.2012	 na	
Uniwersytecie	Jagiellońskim	w	Krakowie.

Głównym	 celem	 pracy	 było	 zaproponowanie	
schematu	metody	Hartree-Focka	w	efektywny	sposób	
wykorzystującego	 architektury	 silnie	 równoległe.	
Nacisk	 został	 położony	 na	 sformułowanie	 obliczeń	
umożliwiające	 optymalne	 wykorzystanie	 własności	
procesorów	 graficznych	 ogólnego	 zastosowania	

(ang.	General Purpose Graphics 
Processing Units, GPGPU).		
W	 zasadniczej	 części	 pracy	
przedstawiono	 czasy	
testowych	 obliczeń	 i	 ich	
porównanie	 z	 popularnym	
programem	 do	 obliczeń	
k w a n t o w o c h em i c z n y c h	
(GAMESS),	 wykazujące	
kilkunastokrotne	przyspieszenie	
obliczeń	 prowadzonych	 na	
GPU	 programem	 stworzonym	
w	 ramach	 pracy	 magisterskiej	
względem	 obliczeń	
prowadzonych	 na	 CPU	 przy	
wykorzystaniu	 standardowego	
oprogramowania.	 Wyniki	
pokazują	 poprawność	
przyjętego	 schematu	 wstępnej	
eliminacji	 oraz	 skuteczność	
prowadzenia	 obliczeń	 w	
obniżonej	 precyzji.	 Tworzenie	
programu	 oraz	 wykonanie	
testów	 odbywało	 się	 z	
wykorzystaniem	 Infrastruktury	
PL-Grid.	

Sponsorem	 Konkursu	 była	 firma	 Hewlett	 Packard,	
która	 ufundowała	 dla	 laureatów	 notebooki	
najnowszej	generacji.

Serdecznie	gratulujemy	Laureatom	Konkursu!

Planowane szkolenia

W	nadchodzących	miesiącach	Partnerzy	PLGrid	Plus	planują	
organizację	 szeregu	 szkoleń	dla	użytkowników	 infrastruktury	
obliczeniowej	PL-Grid,	jak	również	dla	osób	zainteresowanych	
wykonywaniem	obliczeń	na	tej	infrastrukturze.

W	 TASK	 (Gdańsk)	 planowane	 jest	 szkolenie	 z	 podstaw	
Linuxa	w	dniu	7.01.2013.

W	PCSS	(Poznań)	planowane	są	następujące	szkolenia:
•	 w	 dniu	 14.12.2012:	 „Wprowadzenie	 do	 zagadnienia	

przetwarzania	rozproszonego	–	MPI-2	(część	2)”,
•	 w	 grudniu	 2012:	 „Bezpiecznie	 programuj	 z	 PCSS	 –	

dlaczego	bezpieczne	programowanie?”,
•	 w	 styczniu	 2013:	 „IPSec	 pod	 Linuksem	 –	 racoon	 i	

strongSwan”,
•	 w	 styczniu	 2013:	 „Bezpiecznie	 programuj	 z	 PCSS	 –	

tworzenie	odpornego	kodu	w	języku	Java”,
•	 w	 dniu	 18.01.2013:	 „Wprowadzenie	 do	 zagadnienia	

przetwarzania	rozproszonego	–	Wątki	w	MPI	(3)”.
W	ACK	Cyfronet	AGH	(Kraków)	w	I	kwartale	2013	odbędą	

się	następujące	szkolenia:
•	 „Szybkie	implementacje	metod	chemii	kwantowej	na	

klastrze	Zeus”,
•	 „Efektywne	obliczenia	w	wielkiej	skali”,
•	 „Warsztaty	z	Linuxa”	(w	styczniu	2013).

W	 WCSS	 (Wrocław)	 trwa	 całoroczne	 szkolenie	
dla	 doktorantów	 „Wydajne	 wykorzystanie	 maszyn	
obliczeniowych”.		

Szczegółowe	 informacje	 na	 temat	 ww.	 szkoleń	 będą	
zamieszczane	 w	 Aktualnościach	 na	 stronie	 Projektu	 oraz	 w	
Portalu	PL-Grid.
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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Uwagi,	propozycje	 i	pomysły	dotyczące	zawartości	następnych	edycji	Newslettera	prosimy	przesyłać	na	
adres	promocja@plgrid.pl.	Zachęcamy	użytkowników	do	opisywania	swoich	doświadczeń	z	wykorzystania	
zasobów	PL-Grid	–	najciekawsze	przedstawimy	w	kolejnych	edycjach	Newslettera.

KO
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Projekt	PLGrid	Plus jest	realizowany	przez	Konsorcjum	PL-Grid,	w	skład	którego	wchodzi	pięć	instytucji	partnerskich:

Promocja PLGrid Plus podczas konferencji naukowych
W	 ciągu	 ostatnich	 trzech	 miesięcy	 osiągnięcia	 Projektu	

były	prezentowane	podczas	kilku	konferencji,	gdzie	–	oprócz	
wielu	 prezentacji	 –	 PLGrid	 Plus	 był	 także	 promowany	 na	
wystawach	 towarzyszących	 konferencjom.	 Stoiska	 takie	 były	
zorganizowane	 podczas:	 konferencji	 EGI	 Technical	 Forum	
2012	 w	 Pradze,	 konferencji	 CGW’12	 w	 Krakowie	 oraz	 w	
ramach	Dnia	Otwartego	ACK	Cyfronet	AGH	w	Krakowie.	Osoby	
odwiedzające	 stoiska	były	 informowane	o	 celach,	 zadaniach	

i	 ofercie	 projektu	 PLGrid	 Plus	 oraz	 otrzymywały	 materiały	
promocyjne.	

Spotkania	 uczestników	 konferencji	 przy	 stoiskach	
Projektu	stworzyły	 także	wiele	okazji	do	nawiązania	nowych	
kontaktów	 między	 naukowcami,	 którzy	 prowadzą	 badania	
naukowe	 wymagające	 przeprowadzania	 wielu	 obliczeń,	
wykorzystujących	duże	zasoby	obliczeniowe	i	pamięciowe.

mailto:promocja%40plgrid.pl?subject=
http://www.icm.edu.pl
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