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Infrastruktura PL-Grid 

Konsorcjum polskich Centrów Komputerowych 

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej 
Akademickiej Sieci Komputerowej 

Poznańskie Centrum Superkomputerowo  
Sieciowe w Poznaniu 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 
Matematycznego i Komputerowego  
w Warszawie 

Wrocławskie Centrum 
Sieciowo - Superkomputerowe we 
Wrocławiu 

Akademickie Centrum Komputerowe  
CYFRONET AGH w Krakowie 
(koordynator) 

https://www.plgrid.pl/ 
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Dziedzinowe Usługi 
Nowej Generacji  
w Infrastrukturze 

PLGrid dla Polskiej 
Nauki 

Centrum Kompetencji  
w Zakresie Rozproszonych 

Infrastruktur 
Obliczeniowych Typu 

Gridowego - PLGridCore 

 Dziedzinowo zorientowane 
usługi i zasoby 

infrastruktury PL-Grid dla 
wspomagania Polskiej 
Nauki w Europejskiej 

Przestrzeni Badawczej – 
PLGrid Plus 
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5 PLGrid Plus http://www.plgrid.pl/projekty/plus/o_projekcie 
  
 

  

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

• Okres realizacji: 1.10.2011 r. – 31.12.2014 r. 

• Numer umowy:  POIG.02.03.00-00-096/10 

• Wartość projektu: 81 436 209,00 PLN 

• Udział Unii Europejskiej: 67 990 621,10 PLN 

• Beneficjent: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH 

 

 

 

Projekt PLGrid Plus służy polskim środowiskom naukowym umożliwiając szeroką współpracę pomiędzy  
nimi, a także współpracę międzynarodową w zakresie działalności w obszarze e-Science. 

W celu efektywnego wsparcia informatycznego rozwoju badań naukowych w różnych obszarach 
problemowych oraz właściwego wsparcia badaczy-użytkowników, konieczne jest dopasowanie cech 
polskiej infrastruktury obliczeniowej PL-Grid do problemów stanowiących przedmiot badań.  

Przygotowanie specyficznych środowisk obliczeniowych, czyli rozwiązań, usług  
i poszerzonej infrastruktury obliczeniowej wraz z oprogramowaniem, dostosowanych do potrzeb 
różnych grup naukowców, jest najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach PLGrid Plus. 



PL Grid NG   
 

  

 Wartość projektu:  14 889 773,23 PLN, udział UE 12 651 715,38 PLN 

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.10.2015 

Projekt jest realizowany przez 5 polskich Centrów Komputerów Dużej Mocy; 
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH (koordynator) 

 
  

Głównym celem projektu jest opracowanie 
i wdrożenie dedykowanych dziedzinowych 
usług obliczeniowych dla 14 nowych grup 
badaczy z dyscyplin naukowych, uznanych 
jako priorytetowe w Krajowym Programie 
Badań w oparciu o narodową infrastrukturę 
obliczeniową PL-Grid. 

Zadania: 

Wzmocnienie koncepcji gridów dziedzinowych 

Powiększenie dostępnych zasobów oprogramowania 
naukowego przez badaczy 

Wdrożenie usług nowej generacji 

Uruchomienie usług wsparcia, adaptacji i szkoleń dla 
nowych grup użytkowników 

Operacyjność usług dziedzinowych 

www.plgrid.pl/projekty/ng 6 



PL GridCore www.plgrid.pl/projekty/core  
 

  

• Wartość projektu:  104 949 901,16 PLN, udział UE 89 207 415,99 PLN 

• Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.11.2015 

• Projekt jest realizowany przez Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET 
AGH w Krakowie 

• Projekt wspiera główne elementy niezbędne do dalszego rozwoju: centrum 
kompetencji ukierunkowanego na potrzeby naukowców oraz rozwój e-infrastruktury 
obliczeniowej i towarzyszącej 

Głównym celem projektu PLGridCore 
jest wsparcie rozwoju 
wyspecjalizowanego centrum 
kompetencji technologicznych w 
zakresie rozproszonych infrastruktur 
obliczeniowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem technologii 
gridowych, obliczeń w chmurze oraz 
infrastruktur wspierających obliczenia 
na wielkich danych.  
 

Zadania: 
Rozwój rozproszonych infrastruktur obliczeniowych 
w  zakresie technologii, w szczególności w 
obszarze: 

• Infrastruktury chmurowej 
• Infrastruktur wspierających obliczenia 

na wielkich danych 
Rozbudowa e-infrastruktury PLGrid, zintegrowanej 

z infrastrukturą Europejską w ramach EGI 
Zapewnienie infrastruktury wspomagającej 
Implementacja innowacyjnych, wysokiej jakości 

usług 
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Co oferuje infrastruktura? 8 



Zasoby i usługi oferowane przez 
PL-Grid 

Pięć ośrodków superkomputerowych 

576 TFLOPS  41248 rdzeni 

 113.26 TB RAM   5.58 PB dysków 
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Zasoby i usługi oferowane przez 
PL-Grid 
 
W pięciu instytucjach: 

41 248 rdzeni obliczeniowych – 576 TFLOPS  

5,58 PB zasobów dyskowych (w tym szybkie dyski na pliki tymczasowe) 

113,26 TB pamięci RAM 
 

Dostępne rodzaje procesorów 

Intel Xeon 4- oraz 6-rdzeniowe (do 12 rdzeni na węźle) 

AMD Opteron 6-, 12-, 16-rdzeniowe (do 64 rdzeni na węźle) 

karty GPGPU NVidia Tesla (do 8 kart na węźle) 
 

Różne konfiguracje węzłów obliczeniowych 

od 8 do 64 rdzeni na węzeł 

do 256 GB RAM na węzeł 

vSMP (Intel Xeon) – do 6TB RAM oraz 768 rdzeni 
 

Pełna konfiguracja na stronie: 

www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/HPC 
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Zasoby i usługi oferowane przez 
PL-Grid 

Przechowywanie danych 

Komputery Dużej Mocy 

automatyczne kopie zapasowe 

Dedykowane serwisy 

zasoby dostępne lokalnie 

zasoby gridowe  

serwer baz danych 

Urządzenia taśmowe 

 

 

 

 

 

 

Niezawodność 

Zasoby utrzymywane w stanie produkcyjnym 24h na dobę, 7 dni w tygodniu 

stały monitoring  

efektywna klimatyzacja 

system zabezpieczeń na wypadek awarii zasilania 
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Niezawodność na przykładzie 
klastra heterogenicznego - Zeus 

Składowe klastra Zeus 

Zeus składa się z węzła dostępowego (UI) oraz grup węzłów o różnych parametrach 

tradycyjne węzły (1198 węzłów, w tym 114 węzłów z dużą ilością RAM) 

vSMP – zespół maszyn wirtualnych (kilkanaście węzłów) 

GPGPU – węzły zawierające procesory graficzne GPGPU (44 węzły, 208 kart 
GPGPU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Własność Zeus Zeus BigMem Zeus vSMP Zeus GPGPU 

Szybkość CPU 2.26 -2.66 GHz 2.30; 2.40 GHz 2.66 GHz 2.93; 2.40 GHz 

RAM 16, 24 GB 192, 256 GB do 6 TB 72, 96 GB 

Ilość rdzeni w węźle 8,12  12, 64 24 – 196 (768) 12 

InfiniBand tak tak – tak 

Dodatkowe – – RAMDysk karty GPGPU 
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Niezawodność na przykładzie 
klastra heterogenicznego - Zeus 
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Zasoby i usługi oferowane przez 
PL-Grid - oprogramowanie 

Dostępne oprogramowanie 

Biologia: AutoDock/AutoGrid, BLAST, Clustal, 
CPMD, Gromacs, NAMD 

Chemia kwantowa: ADF, Amber, CFOUR, Dalton, 
GAMESS, Gaussian, Molpro, MOPAC, NWChem, 
Siesta, TURBOMOLE 

Fizyka: ANSYS Fluent, Abaqus, Meep, OpenFOAM, 
ROOT, Geant, COMSOL 

Obliczenia molekularne i symulacje: LAMMPS, 
MATLAB, Nmag, R, Wolfram Mathematica 

Platon: Adobe Creative Suite 5.5, Autodesk 2012, 
Mathcad Prime 1.0, Statistica 10.0 

Możliwość instalacji dowolnego oprogramowania 

Unix/Linux 

Windows (Platon) 

Możliwość wykorzystania własnych licencji 
komercyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plgrid.pl/oferta/wykonywanie_obliczen/oprogramowanie_naukowe 
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Kto i jak może zostać Użytkownikiem? 

Sposoby rejestracji 

Rejestracja elektroniczna przez Portal Użytkownika PL-Grid 

rejestracja w pełni elektroniczna (https://portal.plgrid.pl) 

 

 

 

 

 

 

Inne ścieżki dotarcia do Portalu: 

http://plgrid.pl/ 

http://www.cyfronet.krakow.pl/ 

https://www.facebook.com/PLGrid 
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Użytkownicy – kto może aplikować? 

Infrastruktura PL-Grid istnieje dla wspierania polskich naukowców. Dostęp do niej może mieć 
każdy student, magistrant, doktorant, pracownik naukowy oraz dydaktyczny. Warunkiem jest 
posiadanie weryfikowalnego powiązania z Nauką Polską. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kto i jak może zostać Użytkownikiem? 

OPI 

Osoby, które zgłaszają się do Portalu weryfikujemy na podstawie numeru OPI – jest to numer 
identyfikacyjny osób, które znajdują się w Bazie Danych Ludzi Nauki. 

 

OSOBY, KTÓRE NIE POSIADAJĄ NUMERU OPI RÓWNIEŻ MOGĄ ZOSTAĆ 
UŻYTKOWNIKAMI INFRASTRUKTURY! 

 
Konto podopiecznego 

Dla osób, które nie posiadają numeru OPI dajemy możliwość rejestracji jako podopieczny 
osoby, która posiada nr OPI i stanowi tzw. „opiekuna naukowego.”  

Opiekun nie musi posiadać konta w Infrastrukturze. 

Weryfikacją zajmują się Operatorzy. 
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Rejestracja  

Portal Użytkownika PL-Grid - https://portal.plgrid.pl 
 

rejestracja konta 

zarządzanie certyfikatami gridowymi 

aplikacja o dostęp do usług 

monitorowanie zużycia zasobów 

zarządzanie grantami obliczeniowym 

bramka sieciowa do różnych dedykowanych 
aplikacji 

Dostęp do wszystkich usług przy użyciu 
jednego konta i hasła (lub certyfikatu 
gridowego) 

 

 

https://docs.plgrid.pl/rejestracja 
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Dostęp do zasobów rozproszonych 

Certyfikaty gridowe 

Certyfikat jest niezbędny do dostępu do infrastruktury gridowej, jest 
„dowodem osobistym” użytkownika i potwierdza jego tożsamość 
w usługach gridowych – zastępuje hasło 

 

Certyfikaty są wystawiane przez zaufane Centra Certyfikacji (ang. 
Certification Authority, CA) 

 

Certyfikaty zwykle ważne są jeden rok 

 

Zadania obliczeniowe posługują się certyfikatem krótko żyjącym (proxy) 

możliwe jest jego automatyczne odnawianie 

 

 

 

 

https://docs.plgrid.pl/certyfikaty 
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Dobre praktyki w użytkowaniu 
Infrastruktury 

Zespoły użytkowników 

Motywacja 

Zespół odzwierciedla zespół badawczy istniejący w rzeczywistości 

samoorganizacja zespołu - dynamiczne zarządzanie członkostwem 

współdzielenie i kontrola dostępu do danych 
 

Koncepcja 

zakładanie grup ad hoc 

rola Szefa Zespołu 

automatycznie przydzielana założycielowi 

może być nadana innemu członkowi grupy 

zarządzanie grupą 

szef może być jedynym członkiem grupy 
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Granty Osobiste 

Koncepcja 
 

Służy rozeznaniu się we własnych potrzebach 

Uzyskuje go każdy nowy użytkownik Infrastruktury 

Stałe zasoby: 1000 h obliczeniowych, 40 GB zasobów dyskowych 

Ilość zasobów i warunki NIE podlegają negocjacji 

Grant osobisty nie podlega rozliczeniu.  

 

 

 

 

Przydzielanie mocy obliczeniowych 21 



Przydzielanie mocy obliczeniowych 

Granty Obliczeniowe 

Motywacja 

Umożliwienie konfiguracji zasobów stosownie do wymagań użytkownika 

Określenie dodatkowych warunków zapewnienia przestrzeni dyskowej, 
mocy obliczeniowej (wymagania jakościowe) 

Planowanie wykorzystania zasobów 

Koncepcja 

Grant = przydział zasobów + warunki/gwarancje 

Podmiotem grantu jest Zespół 

Zespół może zaproponować własne warunki i gwarancje 

Ilość zasobów i warunki podlegają negocjacji 

Zasoby mogą pochodzić z kilku ośrodków 

Wykorzystanie zasobów i warunki dostarczenia są monitorowane celem 
rozliczenia 

 

 

 

 

22 



Sposoby dostępu  

Dostęp lokalny i gridowy oraz przez portale sieciowe 

Wszystkie zasoby dostępne poprzez pośredniczące oprogramowanie gridowe 

gLite 

UNICORE 

QosCosGrid 

oraz portale sieciowe 

GridSpace2 

InSilicoLab 

ect. 

Dostęp lokalny (via PBS) do większości zasobów 

Zeus (zeus.cyfronet.pl) w tym Zeus vSMP, GPGPU i BigMem 

Reef (ui.reef.man.poznan.pl) 

Galera Plus (ui.grid.task.gda.pl) w tym vSMP 

Hydra (login.icm.edu.pl) 

Supernova (ui.wcss.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.plgrid.pl/uslugi 
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Wsparcie Użytkownika  
Narzędzia ułatwiające prowadzenia badań 

GridSpace - https://gs2.cyfronet.pl 

Środowisko planowania i zlecania obliczeń w oparciu o infrastruktury 
komputerów dużej mocy 

Dostęp do różnych zasobów (lokalnych i gridowych) 

Obsługa całkowicie za pomocą przeglądarki internetowej 

środowisko „ukrywa” szczegóły techniczne 
 

Możliwość pisania wirtualnych eksperymentów używając 

wielu języków (m.in. Python, Ruby, R) 

wielu programów (m.in. Gaussian, Mathematica, Matlab) 

łączenie poszczególnych skryptów w kaskady zadań oraz 
zagnieżdżanie 
 

Używany również do tzw. executible papers we współpracy z Elsevier - 
https://collage.elsevier.com 
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Wsparcie Użytkownika  

Dostęp nieodpłatny dla polskich naukowców 

Dostęp do zasobów oferowanych w Infrastrukturze PL Grid jest nieodpłatny dla 
naukowców i wszystkich osób prowadzących działalność naukową, związaną  
z uczelnią lub instytutem naukowym w Polsce 
 

„Walutą” są publikacje, w których powinny znaleźć się podziękowania: 

 

"Praca została wykonana z wykorzystaniem zasobów Infrastruktury PL Grid.” 
 

lub 
 

"This research was supported in part by computing resoruces of PL Grid Infrastructure." 

25 



Wsparcie Użytkownika – 
Narzędzia pracy zespołowej 

Nasi użytkownicy biorą udział w złożonych i długotrwałych 
badaniach, my zaś wspieramy ich pracę bezpłatnie oddając im do 
dyspozycji najlepsze narzędzia wsparcia pracy grupowej 
 
 
Adobe Connect - to cenione na rynku rozwiązanie  

do prowadzenia telekonferencji do 50 uczestników  
jednocześnie.  
 

Confluence - to przestrzeń typu "wiki"  
do agregowania wiedzy. 
 

Jira - to narzędzie do planowania pracy i śledzenia  
jej efektów.  
 

Stash - to oprogramowanie do śledzenia zmian  
w kodzie źródłowym.  
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Wsparcie użytkownika - Szkolenia  

W siedzibie ACK Cyfronet AGH 

listopad/grudzień 

Wprowadzenie do programowania równoległego w OpenMP 

Wprowadzenie do programowania równoległego w MPI 

 

Zgłoszenia na szkolenia: szkolenia@cyfronet.pl 
 

Użytkownicy powinni mieć konto na naszych komputerach 

Zdalne poprzez platformę Blackboard 

Logowanie poprzez strony https://portal.plgrid.pl/ lub https://blackboard.cyfronet.pl/ 
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Wsparcie użytkownika - pozostałe  

Podręcznik Użytkownika 

Dostępny online TUTAJ 

Uaktualniany na bieżąco 

 

Konsultacje z ekspertami 

Za pośrednictwem Helpdesk PLGrid:  

 
https://helpdesk.plgrid.pl 
 
helpdesk@plgrid.pl 
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Przykłady  

Dziedziny nauki najbardziej aktywne 

nauki biologiczne 

chemia kwantowa 

nanotechnologia i technologia 
materiałów 

Rekordy obliczeń 

symulacje działania antybiotyków 
– 165 lat CPU 

modelowanie molekularne  
– 21 lat CPU 

modelowanie reakcji 
chemicznych – 17 lat CPU 

 

 

Badanie własności magnetycznych nanostruktur 
kobaltu 

Badanie przepływu turbulentnego ze spalaniem 

Dynamika płynów w ośrodkach porowatych 

Rozpoznawanie mowy i badania języka 
naturalnego 

Rentgenowska mikroanaliza fluorescencyjna 

Przetwarzanie obrazów w środowiskach 
rozproszonych 

Badania przemian fazowych, m.in. ciekłych 
kryształów 

Badanie zwarć wysokorezystancyjnych w sieciach 
jednofazowych 

Problem degeneracji pasm w półprzewodnikach 

Małe ciała Układu Słonecznego – pochodzenie i 
dynamika 

… to tylko część zestawienia z kilkuset 
realizowanych projektów 
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Przykłady - Chemia kwantowa 

Główne zadanie – obliczenia struktury elektronowej molekuł 

wykorzystywane do: 

badania oddziaływań pomiędzy cząsteczkami 

modelowania reakcji i procesów chemicznych oraz katalitycznych 

badania materiałów o znaczeniu przemysłowym i poszukiwania nowych 
o zadanych właściwościach, np. polimerów, materiałów magazynujących 
energię 

główne dziedziny zastosowania: chemia, fizyka i biologia 
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Przykłady - Fizyka Wysokich 
Energii 

Współpraca z CERN 

Wspieramy wszystkie eksperymenty Wielkiego Zderzacza Hadronów 

klaster Zeus wykonał około 1.5% obliczeń wykonanych 
w trakcie poszukiwania Bozonu Higgsa 
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32 Przykłady – ANSYS FLUENT 

Dziedzina/zastosowania 
 
   Obliczeniowa dynamika płynów (CFD). W skład pakietu ANSYS CFD wchodzi 

solver FLUENT oraz (w zależności od wykupionej licencji) CFX, a także wspólne 
środowisko pracy - Workbench.  

 
 
 

 

 
 

 

Możliwości oprogramowania 
 

Tworzenie projektów 

Przeprowadzanie symulacji 
komputerowych 

Zastosowanie w wielu dziedzinach 
nauki m. in.: 

Metalurgia 

Energetyka cieplna 

Chemia 

 



33 Grid dziedzinowy Metalurgia 

Informacje podstawowe 
 
Prace Gridu Metalurgicznego zorientowane są wokół symulacji numerycznych procesów 
metalurgicznych oraz cyfrowej reprezentacji materiału, które są obecnie wiodącymi 
kierunkiem badań za względu na szerokie spektrum zastosowania  
w nowoczesnych gałęziach przemysłu. Z wyników takich badań korzystają firmy  
z branży lotniczej, samochodowej, konstrukcji i wielu innych. Prace Gridu realizowane 
będą przez pięć zespołów, a podzielone są na następujące zagadnienia: 
 

Symulacja procesu ciągłego odlewania 

Symulacje procesów objętościowej przeróbki plastycznej 

Symulacje przepływu ciekłej stali 

Modelowanie mikrostruktury materiału w oparciu o metody Monte Carlo 

Modelowanie i optymalizacja statystycznie podobnych reprezentatywnych 
elementów objętościowych 

 

 



Aktualności  

Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy 

Prezentacja planów rozwoju działu KDM 

Prezentacje wyników prac użytkowników 

Warsztaty ćwiczeniowe 

Miejsce: Zakopane, przełom lutego i marca 2015 

 

Cracow Grid Workshop ‘15  

Międzynarodowa konferencja o e-Nauce oraz rozproszonych 
środowiskach obliczeniowych 

Miejsce: Kraków, prawdopodobnie listopad 2015  

http://www.cyfronet.krakow.pl/cgw14/ 

 

 Dzień otwarty Cyfronetu 

24.11.2014 r. AGH Aula A0 
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Kontakt 

Helpdesk PL-Grid  
https://helpdesk.plgrid.pl 
helpdesk@plgrid.pl 
 
 Mariola Czuchry – mariola.czuchry@cyfronet.pl  
Katarzyna Zaczek – katarzyna.zaczek@cyfronet.pl  
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