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PLGrid i PLGrid+ 
• PLGrid  

– Konsorcjum scalające zasoby ośrodków ACC Cyfronet AGH w 

Krakowie, PSNC w Poznaniu, ICM w Warszawie, CI TASK w Gdańsku i 

WCNS z Wrocławia, dostarczające zasoby obliczeniowe i 

koordynujące ich wykorzystanie w Polskim NGI (Polish National Grid 

Infrastructure) 

– Zbudowane zasoby: 215 Tflops, 2.5 PB 

• PLGrid+ 

– Rozbudowa zasobów i wspierającej infrastruktury: 700 Tflops, 6.0 PB 

– Zaprojektowanie i uruchomienie wyspecjalizowanych usług gridowych 

zorientowanych na obsługę specyficznych dziedzin nauki poprzez 

dostarczenie odpowiednich usług, narzędzi i pakietów oprogramowania 

• Zmiany 

– Dotychczas działaliśmy w sytuacji nadmiaru mocy obliczeniowych 

– PLGrid organizuje nowe środowiska naukowe które wykorzystują coraz 

więcej mocy obliczeniowej; może to doprowadzić do ograniczeń w 

swobodnym dostępie do nich wobec wzrastającej wielkości zasobów 

gwarantowanych w ramach tzw. grantów 
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Granty w PLGrid 
• Osobiste 

– Zespół: plgaolszewski, grant: plgaolszewski2012(a)(b) 

total-walltime [h]: 1000, total-storage-space [GB]: 40  

– Cel: osobisty dostęp do zasobów PLGrid 

• Atlas local 

– Zespół: plggatlaslhc, grant: atlaslhc2012 (do 31.12.2012) 

total-walltime [h]: 150000 , total-storage-space [GB]: 10000 

Cyfronet: total-walltime [h]: 100000, total-storage-space [GB]: 4000 

PSNC:  total-walltime [h]: 150000, total-storage-space [GB]: 10000 

– Cel, zasadnienie wykorzystania zasobów 

Testy usługi oraz wykonanie 1-2 dużych analiz równolegle 

• Atlas global 

– Zespół: plggvoatlas, grant: voatlas2012p (do 31.12.2012) 

total-walltime [h]: 12000000, total-storage-space [GB]: 480000 

– Cel: zapewnienie zasobów w ramach umów dla WLCG 

• Informacje i prośby o dołączenie do zespołu przez zakładkę „Zespoły i 

granty” ze strony konta w PLGrid:https://portal.plgrid.pl/web/guest/home 



17 września 2012 Andrzej Olszewski 4 

Usługi PLGrid+ 

• PLGrid+: strona główna http://www.plgrid.pl/projekty/plus 

– W projekcie udział bierze 13 dziedzin nauki 

– Dostępne finansowanie w ramach prac zleconych 

• HEPGrid: kierownik Mariusz Witek, z-ca Andrzej Olszewski 

– Eksperymenty: Atlas, CMS, LHCb, Icarus, Belle, SuperB 

– Cel: dostosowanie infrastruktury obliczeniowej i budowa nowych 

usług dla potrzeb końcowych faz analiz fizycznych 

– Planowane prace 

Farmy Analizy, Proof on Demand, Priorytetowy dostęp do zasobów, 

Integracja modeli obliczeniowych, Integracja klastrów Tier3, 

Integracja transportu danych, globalny dostęp przez XROOTD 

• Atlas 

– Zebranie informacji o potrzebach bieżących, zebranie uwag na 

temat zgodności potrzeb z planowanymi pracami integracyjnymi 

– Nowe propozycje prac, usług i aplikacji do analizy danych 

– Włączenie się do prac w ich budowie 


