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1. Wstęp

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla Użytkowników PL-Grid, którzy chcą korzystać z 
grantów obliczeniowych w Infrastrukturze PL-Grid.

Składa się ona z dwóch części. Pierwsza część zawiera informacje wstępne na temat rodzajów 
grantów oraz informacje dotyczące grantów osobistych. Druga, bardziej rozbudowana część, 
stanowi instrukcję zakładania i negocjowania grantów właściwych.

1.1. Odniesienia

Identyfikator Nazwa dokumentu i odnośnik

R 1 PZGOiNG-
O

Procedura zg aszania grantów obliczeniowych i negocjacjił  
grantowych 
https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet3:dokumenty

R 2 PUP Podr cznik u ytkownika Portalu PL-Gridę ż  
http://www.plgrid.pl/projekt/dokumenty/pliki/podrecznik_uzytkowni
ka_portalu-v1.1.pdf

R 3 - Podr cznik u ytkownika systemu Bazaar (dokument wę ż  
przygotowaniu)

1.2. Aktorzy

Kierownik zespołu Użytkowników (w skrócie: Użytkownik) – Użytkownik Infrastruktury PL-
Grid, który jest przedstawicielem Zespołu Użytkowników. Kierownik Zespołu ma możliwość 
wnioskowania o granty obliczeniowe PL-Grid i ich negocjowania. 

Recenzent – osoba z ramienia Infrastruktury PL-Grid odpowiedzialna za recenzowanie grantów 
obliczeniowych. 

Operator PL-Grid (w skrócie: Operator) – osoba z ramienia Infrastruktury PL-Grid 
odpowiedzialna za koordynację procesu negocjacji grantów. Operator przeprowadza w imieniu 
Użytkownika negocjacje z dostawcami zasobów oraz z kierownictwem Centrum Operacyjnego. 

1.3. Słownik

Grant obliczeniowy PL-Grid (w skrócie: Grant) – umowa między Zespołem Użytkowników PL-
Grid oraz przedstawicielami projektu PL-Grid dotycząca parametrów i specyfiki zasobów 
dostarczanych Użytkownikom w ramach projektu. Umowa ta zawiera pod-umowy dotyczące 
zakresów, w jakich poszczególne ośrodki obliczeniowe biorą udział w grancie. Patrz: Grant SLA, 
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Plain SLA.

Grant SLA (w skrócie: GSLA) – umowa, przedstawiająca techniczną charakterystykę grantu 
obliczeniowego. GSLA zawiera zbiorczą informację na temat zasobów potrzebnych 
Użytkownikowi (na początkowym etapie występowania o grant) oraz o zasobach finalnie 
zakontraktowanych w umowie między Użytkownikiem a PL-Grid (po negocjacjach). Pod GSLA 
podlegają utworzone później SLA cząstkowe o nazwie Plain SLA dotyczące poszczególnych 
ośrodków.

Grid Resource Bazaar (w skrócie: Bazaar) – platforma służąca do zarządzania procesami 
negocjacji. W ramach tego narzędzia Użytkownicy specyfikują parametry techniczne grantów. Po 
wystawieniu rekomendacji, w Bazaarze odbywa się proces negocjacji parametrów grantów. 

Plain SLA (w skrócie: PSLA) – umowa cząstkowa, określająca udział ośrodka obliczeniowego w 
grancie. Każde PSLA podlega pod jakieś GSLA. 

Portal PL-Grid (w skrócie: Portal)  – portal, służący do komunikacji między Użytkownikami PL-
Grid a projektem. W obsłudze grantów obliczeniowych Portal jest używany w fazie inicjalizacyjnej, 
w momencie definiowania i opiniowania tematyki grantu.

SLA (z ang. Service Level Agreement) – umowa o poziomie świadczonych usług, w PL-Grid 
oznaczająca umowę dotyczącą dostarczanych zasobów.

Zespół Użytkowników PL-Grid (w skrócie: Zespół) – podstawowa jednostka będąca odbiorcą 
grantu. Zespoły mogą być jednoosobowe lub wieloosobowe. Każdy zespół musi posiadać 
Kierownika, który składa wnioski o grant i negocjuje jego parametry w imieniu Zespołu. Zespół 
może mieć kilku kierowników, wówczas wszyscy kierownicy mają takie same uprawnienia w 
zakresie tworzenia i negocjowania każdego z grantów tej grupy.
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2. Rodzaje grantów

Istnieją dwa rodzaje grantów: granty osobiste oraz właściwe. Granty osobiste przeznaczone są na 
rozpoczęcie korzystania z zasobów – mają za zadanie zapewnić zasoby na potrzeby nauki 
korzystania z Infrastruktury PL-Grid, testowania oraz przeprowadzania mniejszych obliczeń. Jeśli 
Użytkownik spodziewa się, że grant osobisty nie wystarczy na przeprowadzenie planowanych 
obliczeń, wówczas powinien on założyć grant właściwy.

2.1. Grant osobisty

Granty osobiste (inaczej: podstawowe) dotyczą zasobów przyznawanych każdemu Użytkownikowi 
PL-Grid bez konieczności uzasadniania zapotrzebowania na zasoby. Aktywuje się je w Portalu 
jednym przyciskiem „Stwórz grant podstawowy” widocznym w panelu „Granty użytkownika” 
(Rysunek 1).

W ramach grantu osobistego można korzystać z zasobów Infrastruktury PL-Grid przez 6 miesięcy, 
do wyczerpania następującego limitu zasobów:

– 1000 godzin obliczeniowych

– 40 GB pamięci

Grant osobisty można odnowić po upływie 6 miesięcy. W przypadku, gdy Użytkownik (sam bądź w 
ramach Zespołu badawczego) potrzebuje do realizacji celu badawczego więcej zasobów, niż 
pozwala na to grant osobisty, może on zgłosić zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby w ramach 
grantu właściwego. 

2.2. Grant właściwy

Przedmiotem dalszej części tego dokumentu są granty właściwe. Różnią się one od grantów 
osobostych w następujących aspektach:
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Rysunek 1: Zakładanie grantu osobistego (podstawowego)



– mogą dotyczyć większych ilości zasobów, niż granty osobiste,

– muszą zostać umotywowane przez Użytkownika (kierownika Zespołu),

– są następnie przedmiotem negocjacji grantowych,

– przyznawane sa wyłącznie zespołom Użytkowników (przy czym Zespoły mogą być 
jednoosobowe).

Przyznanie Użytkownikowi (Zespołowi) grantu właściwego o określonych parametrach oznacza, że 
Użytkownik (Zespół) ma prawo wykorzystać zasoby Infrastruktury PL-Grid do wysokości tych 
parametrów.
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3. Instrukcja zakładania i negocjowania grantu właściwego

Aby móc założyć grant, Użytkownik musi być kierownikiem jakiegoś Zespołu Użytkowników. 
Informacje na temat zakładania zespołów znajdują się w dokumencie [R 2]. 

W tym rozdziale zostanie przedstawiony proces zakładania grantu i przeprowadzania negocjacji 
grantowych. Najpierw proces ten zostanie przedstawiony na diagramie, następnie wszystkie kroki 
procesu zostaną opisane.

3.1. Diagram

Proces zakładania i negocjowania grantu z perspektywy Użytkownika został przedstawiony na 
Rysunku 2. 

Kroki, które wykonuje Użytkownik, przedstawione są w torze „Użytkownik”. Przedstawiony 
proces postępowania Operatora jest procesem uproszczonym. W rzeczywistości akcje 
przedstawione na diagramie jako akcje Operatora obejmują także negocjacje Operatora z 
przedstawicielami ośrodków obliczeniowych w sprawie przydzielenia zasobów do grantów, jak 
również w szczególnych przypadkach negocjacje na forum Centrum Operacyjnego. Z tego powodu 
czas pomiędzy przejściami jest zależny od reakcji wszystkich uczestników negocjacji. 

Akcje, które wykonuje Użytkownik, dodatkowo posiadają informację na temat miejsca wykonania 
akcji: czy jest to Portal PL-Grid, czy Bazaar. W Portalu dokonują się akcje dotyczące merytorycznej 
charakterystyki grantu, takie jak: założenie i rekomendacja grantu, zaś w Bazaarze dokonuje się 
specyfikacja i negocjacje parametrów technicznych. 
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Rysunek 2: Proces zakładania i negocjowania grantu obliczeniowego (uproszczony)



3.2. Proces zakładania grantu i przeprowadzania negocjacji

W tej sekcji przedstawiono opis procesu przedstawionego na powyższym diagramie, ze 
szczególnym uwzględnieniem kroków, które musi wykonać Użytkownik, z pominięciem 
szczegółów dotyczących negocjacji w obrębie PL-Grid. W opisie procesu podawane są numery 
kroków zamieszczone na diagramie. Kroki te oznaczono następującymi skrótami:

– KP – krok początkowy,

– KD – krok decyzyjny,

– KK – krok końcowy.

3.2.1. Użytkownik: Założenie grantu i jego charakterystyka merytoryczna

Krok 1: [KP: Stworzenie szkicu grantu (Portal)] – Użytkownik tworzy szkic grantu w Portalu, 
tworząc ID grantu oraz wybierając zespół, na który stworzony będzie grant. Po stworzeniu szkicu 
muszą zostać wyspecyfikowane merytoryczne i techniczne parametry grantu.

Aby założyć grant należy przejść do zakładki „Zespoły i granty”. Tam widoczny jest panel „Granty 
użytkownika”, który przedstawiony został na Rysunku 3.

Panel zawiera wszystkie granty stworzone przez Użytkownika, włącznie z grantem osobistym, 
który można rozpoznać po tym, że w ID tego grantu pojawia się login Użytkownika, 
rozpoczynający się przedrostkiem plg. Na dole pojawiają się także odnośniki pozwalające na 
stworzenie szkicu nowego grantu oraz na przejście do systemu Bazaar.

Aby stworzyć nowy grant, należy użyć odnośnika „Stwórz szkic grantu”. Przenosi on Użytkownika 
do formularza tworzenia szkicu grantu, widocznego na Rysunku 4. Zawiera on pole tworzenia ID 
grantu oraz pole wyboru krótkiej nazwy zespołu.
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Rysunek 3: Panel "Granty użytkownika"



ID grantu powinno być unikalne, zaś zespół należy wybrać spośród listy zespołów, których 
Użytkownik jest kierownikiem. Po aktywacji grantu wszyscy członkowie Zespołu wybranego w 
tym kroku będą mogli korzystać z grantu. Zespół można jednak zmienić do momentu wysłania 
grantu do recenzji (Krok 4). 

Po kliknięciu w przycisk „Stwórz szkic” pojawia się okno specyfikacji grantu (Rysunek 5). Zawiera 
ono dwie sekcje: „Opis merytoryczny” oraz „Właściwości zasobów”. Sekcja „Opis merytoryczny” 
zawiera informacje dotyczące tematyki oraz motywacji założenia grantu, które ustala się w Portalu 
(Krok 2). Sekcja „Właściwości zasobów” skupia parametry techniczne grantu, specyfikowane przez 
Użytkownika w systemie Bazaar (Krok 3).
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Rysunek 4: Tworzenie szkicu grantu



Krok 2: [Prace nad opisem merytorycznym (Portal)] – Użytkownik wypełnia formularz 
grantowy w Portalu. Formularz ten zawiera merytoryczną charakterystykę grantu, na podstawie 
której dokonuje się ocena i priorytetyzacja grantów pod kątem przydzielania zasobów. Dane 
zawarte w tym formularzu można poprawiać i uzupełniać wielokrotnie, do momentu decyzji o 
wysłaniu grantu do recenzji (Krok 4). Wtedy grant staje się widoczny dla pracowników PL-Grid. 

Aby rozpocząć edycję opisu merytorycznego grantu, należy kliknąć w link „Edytuj” w sekcji „Opis 
merytoryczny”. Pojawia się wówczas formularz specyfikacji opisu merytorycznego, który 
widoczny jest na Rysunku 6. 
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Rysunek 5: Okno specyfikacji grantu
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Rysunek 6: Formularz tworzenia grantu



Formularz ten zawiera następujące pola:

1. Temat grantu – łatwo identyfikowalny opis grantu zawarty w jednym wyrażeniu, 
podsumowującym tematykę grantu, na przykład „Obliczenia prędkości cząstek XYZ”. 
Temat może zawierać do 255 znaków.

2. ID grantu – identyfikator jednoznacznie wyróżniający grant spośród innych, zawierający 
jedynie małe litery (bez polskich znaków) i cyfry, najlepiej wybrać łatwy do zapamiętania.

3. ID zespołu – lista rozwijalna, z której Użytkownik może wybrać jeden Zespół, spośród 
tych, w których jest Kierownikiem. Grant zostanie przydzielony na konto tego Zespołu, co 
oznacza, że będą mogli z niego korzystać tylko członkowie tego Zespołu.

Po tych „identyfikacyjnych” polach następuje część właściwa formularza, zawierająca 
merytoryczną charakterystykę grantu. Informacje zamieszczone w tych polach powinny być jak 
najbardziej szczegółowe i wyczerpujące, aby umożliwić Recenzentom wystawienie adekwatnej 
rekomendacji. Ta część formularza zawiera następujące pola:

4. Opis celu badań naukowych – powinien on być zrozumiały dla osoby zorientowanej w 
dziedzinie i pozwalać na zidentyfikowanie planowanych działań. Może on zawierać 
odnośniki do własnych bądź obcych prac z tej dziedziny badań (np. odnośnik do strony 
www naukowca).  Pole może pomieścić maksymalnie 1800 znaków.

5. Uzasadnienie wykorzystania zasobów – pole, w którym należy opisać bardziej szczegółowo 
w jakim celu i w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby, jakie oprogramowanie zostanie 
wykorzystane itp. Pole może zmieścić maksymalnie 900 znaków.

6. Spodziewany rezultat badań – pole, w którym należy wskazać i w miarę możliwości opisać 
planowane publikacje. Pole może zmieścić maksymalnie 900 znaków.

7. Referencyjna praca naukowa zespołu wnioskującego – w tym miejscu można załadować do 
5 plików (do 25 MB każdy), zawierających najważniejsze referencyjne publikacje 
Użytkownika lub jego Zespołu.

W dolnej części formularza znajduje się klauzula o następującej treści:

8. „Zobowiązuję się do umieszczenia w publikacjach formuły podziękowań następującej 
treści:
Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury PL-Grid.
This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure.”
Klauzulę tę należy zaakceptować poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję warunki”. Oznacza 
to, że we wszelkich publikacjach zawierających wyniki uzyskane z wykorzystaniem danego 
grantu, Użytkownik jest zobowiązany zamieścić wskazaną formułę podziękowań.

Po kliknięciu przycisku „Zapisz szkic” Użytkownik jest przenoszony z powrotem do widoku 
specyfikacji grantu (Rysunek 5), skąd może kontynuować edycję grantu lub (po wyspecyfikowaniu 
parametrów technicznych) wysłać go do recenzji.
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3.2.2. Użytkownik: Charakterystyka techniczna grantu

Krok 3: [Prace nad opisem technicznym GSLA (Bazaar)] – Użytkownik wypełnia parametry 
GSLA w Bazaarze. Użytkownik może zapisać wersję roboczą parametrów GSLA (ang. draft), do 
której może wiele razy wracać i ją poprawiać. Następnie decyduje się na publikację GSLA, która, 
wraz z ukończeniem opisu merytorycznego grantu, umożliwia wysłanie grantu do recenzji.

Użytkownik jest informowany przez Portal o konieczności wypełnenia opisu technicznego grantu 
za pomocą czerwonego wykrzyknika, pojawiającego się w panelu „Granty Użytkownika” (Rysunek 
3) oraz w oknie specyfikacji grantu (Rysunek 5).  Bez uzupełnionego opisu technicznego grant nie 
jest w pełni utworzony i proces jego obsługi nie może zostać przekazany na stronę PL-Grid.

Aby wypełnić wersję wstępną GSLA, Użytkownik musi przejść do systemu Bazaar. Może to zrobić 
za pomocą odnośnika „Otwórz w nowym oknie” dostępnego w części „Właściwości zasobów” okna 
specyfikacji grantu (Rysunek 5). Jeżeli Użytkownik posiada certyfikat osobisty załadowany do 
przeglądarki oraz zarejestrowany w Portalu, wówczas Bazaar identyfikuje go korzystając z tego 
certyfikatu. W przeciwnym wypadku Użytkownik musi zalogować się z użyciem tej samej nazwy 
użytkownika i hasła, którymi posługuje się w Portalu.

Po przejściu do systemu Bazaar za pomocą wspomnianego odnośnika Użytkownik powinien 
zobaczyć wersję wstępną GSLA danego grantu (Rysunek 7). Grant SLA widoczne tutaj stanowi 
techniczną charakterystykę grantu o tej samej nazwie, który został wcześniej założony w Portalu. 
Po kliknięciu przycisku „Normal view” (opcjonalne) Użytkownik zostaje przeniesiony do 
normalnego widoku Bazaara, zaś SLA, które obecnie edytuje, pojawia się po prawej stronie ekranu. 
Użytkownik może także wypełnić parametry GSLA w obecnym widoku.
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Rysunek 7: Widok edycji wersji wstępnej GSLA



Dostępne pola należy wypełniać w następującej 
kolejności:

1. Najpierw należy wyspecyfikować okresy, w 
których Użytkownik planuje korzystać z 
grantu. Można to zrobić w części formularza 
„Resources”. Okresów tych może być kilka, 
zaś dla każdego z nich należy osobno określić 
ilość zasobów, jaka będzie potrzebna w danym 
okresie. Wyspecyfikowane wartości będą 
stanowić górny limit, do którego Użytkownik 
będzie miał prawo korzystać z zasobów w 
podanych okresach. 
Każdy wyspecyfikowany okres składa się z 
następujących danych:

• Daty rozpoczęcia i zakończenia okresu – 
daty ograniczające dany okres korzystania z 
grantu. Przy ustalaniu daty rozpoczęcia 
należy wziąć pod uwagę czas na negocjacje 
grantowe, które muszą się zakończyć zanim 
będzie można rozpocząć korzystanie z 
grantu.

• Zasoby obliczeniowe („Computational 
Resources”) – w tym miejscu należy 
wypełnić metryki obliczeniowe.  Metryka 
„Max total walltime” jest obowiązkowa, 
pozostałe metryki można dodawać przy 
użyciu przycisku „Add new metric”. W 
przypadku użycia metryk „Reserved slots” 
oraz „Max job walltime” prosi się o 
podanie motywacji tego wyboru w polu 
„Other specification”.

• Zasoby magazynujące („Storage 
Resources”) – należy wypełnić co najmniej 
metrykę „Total storage space”. Pozostałe 
metryki można dodawać przy użyciu 
przycisku „Add new metric”. 

2. Po określeniu okresów korzystania z grantu i 
potrzebnych do jego realizacji zasobów, można 
dodatkowo określić słownie detale dotyczące 
wymagań Użytkownika. Służy do tego pole 
„Other specification”. Informacje 
zamieszczone w tym polu są traktowane jako 
część zgłaszanych żądań SLA, a po jego 
podpisaniu stają się częścią umowy między 
Użytkownikiem a PL-Grid.

3. Użytkownik może w polu „Action comment” 
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Rysunek 8: Przykładowy sposób 
wypełnienia GSLA



dodać komentarz dotyczący bieżącej akcji. Komentarz ten będzie widoczny tylko w jednej 
kolejnej wersji SLA.

4. Należy wyspecyfikować, w których ośrodkach Użytkownik planuje liczyć w ramach grantu. 
Zasoby będą przydzielane tylko w wybranych przez niego ośrodkach, niekoniecznie we 
wszystkich zaznaczonych. Zaznaczając więcej ośrodków należy liczyć się z tym, że zasoby 
mogą być dowolnie rozdysponowane przez administratorów między tymi ośrodkami. Jeżeli 
Użytkownik zaznacza więcej, niż 1 ośrodek i chce mieć zagwarantowaną pewną ilość 
godzin w jakimś ośrodku, należy to zaznaczyć w polu „Other specification”.

Przykładowy sposób wypełnienia formularza GSLA jest widoczny na Rysunku 8.

Po wypełnieniu parametrów SLA Użytkownik ma trzy możliwości:

– Update draft – skutkuje zapisaniem obecnej wersji GSLA jako aktualnej wersji wstępnej; 
Użytkownik może później kontynuować prace nad wersją wstępną. Zapisana wersja 
wstępna jest widoczna w Bazaarze w panelu Grant SLAs, skąd może być otwarta do dalszej 
edycji (Rysunek 9). 

– Cancel – skutkuje anulowaniem całego SLA, czyli w tym przypadku całego grantu. Po 
kliknięciu tego przycisku Użytkownik zostanie ostrzeżony o tym, że cały grant zostanie 
anulowany. Jeśli Użytkownik zdecyduje się użyć tej opcji, wówczas w Bazaarze zostaną 
anulowane wszystkie istniejące SLA związane z tym grantem, zaś w Portalu stan grantu 
zmieni się na anulowany, co oznacza, że życie grantu zostało zakończone.

– Publish – opublikowanie obecnej wersji GSLA, umożliwia, wraz z realizacją Kroku 2, 
przejście do Kroku 4.

Poniżej znajduje się opis metryk, znajdujących się w systemie Bazaar. Przedstawiony tutaj opis 
metryk pochodzi z dokumentu [R 3]. Metryki dostępne w systemie Bazaar dzielą się na metryki 
obliczeniowe oraz magazynujące. Metryki obliczeniowe to:

– Max total walltime – maksymalny całkowity czas obliczeń wyrażony w godzinach,

– Max job walltime – maksymalny czas obliczeń jednego zadania wyrażony w godzinach,

– Max job parallelism – maksymalna ilość wejść (ang. job slots) zużywanych przez jedno 
zadanie równoległe,
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– Max slots no - maksymalna ilość wejść (ang. job slots) zużywanych w każdym momencie 
przez grant,

– Reserved slots – ilość wejść zarezerwowana dla zadań w grancie, bez konieczności czekania 
w kolejce,

– Min RAM – ilość wolnej pamięci RAM gwarantowanej na maszynach [GB],

– Min scratch space – ilość gwarantowanej wolnej przestrzeni dyskowej dostępnej podczas 
obliczeń [GB].

Metryki magazynujące dzielą się na:

– Total storage space – przestrzeń danych współdzielona przez grupę, dostępna z wszystkich 
węzłów obliczeniowych [GB],

– Max data rate – maksymalny dzienny transfer danych, na które przestrzeń jest 
gwarantowana [GB/d],

– Max backup interval – maksymalny czas między tworzeniem kolejnych kopii zapasowych, 
wyrażona w godzinach,

– Type of storage – typ przestrzeni magazynującej (dyski lub taśmy).

Więcej informacji na temat korzystania z systemu Bazaar znajduje się w [R 3].

3.2.3. Użytkownik: Wysłanie grantu do recenzji

Krok 4: [Wysłanie grantu do recenzji (Portal)] – Po ustaleniu opisu merytorycznego oraz 
parametrów technicznych, kolejnym krokiem prowadzącym do przyznania zasobów, jest wysłanie 
grantu do recenzji. Następuje to przy użyciu przycisku „Wyślij grant do recenzji” w oknie 
specyfikacji grantu. Kolejnym etapem życia grantu będzie jego zaopiniowanie merytoryczne przez 
Recenzenta (Krok 5). 

3.2.4. PL-Grid: Stworzenie recenzji oraz przygotowanie oferty

Kroki opisane w tym rozdziale są wykonywane przez przedstawicieli PL-Grid, dlatego w tej 
instrukcji opisane są pokrótce, w celu poinformowania Użytkownika o procesach, jakie mają wpływ 
na przedstawioną mu na dalszym etapie ofertę.

Krok 5: [Złożenie recenzji grantu] – Recenzent dokonuje oceny grantu w Portalu. Ocena ta jest 
brana pod uwagę przez stronę PL-Grid w trakcie negocjacji zasobów. Po wystawieniu rekomendacji 
jest ona także widoczna w systemie Bazaar. Następuje przejście do Kroku 6.

Krok 6: [KD: Czy wniosek spełnia wymogi formalne?] – Operator decyduje, czy grant spełnia 
wymogi formalne. Jeżeli ocena na tym etapie jest pozytywna, następuje przejście do Kroku 7. Jeżeli 
wniosek nie jest poprawny, wówczas GSLA jest anulowane (Krok 14).

Krok 7: [Przygotowanie propozycji PSLA] – Operator przygotowuje oferty zasobów 
deklarowanych przez ośrodki obliczeniowe. Na tym etapie bierze on pod uwagę przede wszystkim 
rekomendację oraz możliwości ośrodków. Następuje przejście do Kroku 8.
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Krok 8: [KD: Czy pozyskane zasoby wymagają zmiany GSLA?] – Operator sprawdza, czy 
zgromadzone PSLA pozwalają na pokrycie zapotrzebowania grantu, czy też konieczne jest 
obniżenie parametrów GSLA. Jeżeli konieczna jest zmiana GSLA, przechodzi do Kroku 9. W 
przeciwnym wypadku przechodzi do Kroku 10.

Krok 9: [Zmiana GSLA na podstawie uzyskanych PSLA] – Operator dokonuje niezbędnych 
zmian w GSLA, wynikających z przedstawionych ofert PSLA. Następuje przejście do Kroku 10.

Krok 10: [Przedstawienie oferty Użytkownikowi] – Operator przedstawia Użytkownikowi 
kompletną ofertę, składającą się z GSLA (w wersji oryginalnej lub zmienionego wskutek 
uzyskanych PSLA) oraz z przyporządkowanych do niego PSLA. Następuje przejście do Kroku 11. 

3.2.5. Użytkownik: Decyzja dotycząca zaproponowanej oferty

Po przedstawieniu oferty przez Operatora, Użytkownik musi podjąć decyzję dotyczącą przyjęcia, 
odrzucenia bądź dalszego negocjowania parametrów grantu. Wykonuje on następujące kroki.

Krok 11: [KD: Czy Użytkownik akceptuje GSLA i PSLA?] – Użytkownik podejmuje decyzję o 
akceptacji bądź odrzuceniu zaproponowanej oferty. Dokonuje tego poprzez zaakceptowanie bądź 
zaproponowanie zmian lub odrzucenie GSLA. 

Notyfikacja dotycząca pojawienia się nowej propozycji przydziału zasobów pojawia się dla 
Użytkownika w panelu „Actions & information” (Rysunek 10). Użytkownik otrzymuje także 
notyfikację w postaci e-maila informującego o oczekiwaniu na decyzję w sprawie alokacji zasobów.

Po kliknięciu w notyfikację w Bazaarze po prawej stronie okna otwiera się widok Grant SLA z 
podpiętymi do niego Plain SLA. Plain SLA można zobaczyć po kliknięciu w odpowiedni odnośnik 
w sekcji „Attached SLAs”, otwiera się on wówczas w nowym widoku SLA (Rysunek 11).
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Użytkownik może teraz szczegółowo przeanalizować oferowane mu PSLA, czyli oferty ośrodków 
obliczeniowych oraz upewnić się, czy dana propozycja jest dla niego do przyjęcia. Powinien on 
także zawrócić uwagę na parametry GSLA, gdyż mogły one zostać zmienione w stosunku do 
pierwotnej propozycji, tak, aby było ono spójne z ofertami w ramach PSLA.
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Użytkownik może teraz dokonać następujących 
czynności z użyciem przycisków w panelu GSLA:

– Accept – zaakceptowanie GSLA włącznie z 
podległymi mu PSLA. Użycie tego 
przycisku skutkuje przejściem do Kroku 15.

– Reject – odrzucenie propozycji i anulowanie 
GSLA oraz wszystkich podległych PSLA. 
Użycie tego przycisku skutkuje przejściem 
do Kroku 14.

– Offer changes – odrzucenie aktualnej 
propozycji poprzez zaproponowanie zmian 
w ofercie. Ta droga powinna być używana 
tylko w uzasadnionych przypadkach, kiedy 
przedstawiona propozycja z jakichś 
powodów jest nieadekwatna do potrzeb 
Użytkownika wyspecyfikowanych 
wcześniej. Zmiany należy opisać oraz 
uzasadnić w polu „Action comment”. W 
ramach oferowania zmian można też zmienić 
parametry GSLA, jednak nie powinny one 
przekroczyć wartości wyspecyfikowanych 
przez Użytkownika na samym początku. 
Przykładowy widok proponowania zmian 
znajduje się na Rysunku 12. Po naciśnięciu 
przycisku „Update” następuje przejście do 
Kroku 13. 

Krok 12: [KD: Czy Użytkownik proponuje 
zmiany do GSLA lub PSLA?] – Jest to krok 
opisany już przy okazji przycisków „Reject” i 
„Offer changes” w poprzednim kroku. Polega on na 
decyzji, czy Użytkownik odrzuca propozycję i 
zrywa tym samym negocjacje (Przejście do Kroku 
14 za pomocą przycisku „Reject), czy też odrzuca 
propozycję, lecz chce dalej negocjować zasoby 
(Przejście do Kroku 13, przycisk „Offer changes”).

Krok 13: [Możliwa modyfikacja PSLA] – Operator 
w porozumieniu z odpowiednimi osobami z 
ramienia PL-Grid decyduje o przyjęciu bądź 
odrzuceniu propozycji Użytkownika. Następuje 
przejście do Kroku 8.

Krok 14: [KK: GSLA jest anulowane] – 
Odrzucenie propozycji przez Użytkownika, 
polegające na anulowaniu GSLA oraz wszystkich 
podległych PSLA. Po wykonaniu tej akcji grant 
uznaje się za zamknięty bez możliwości 
reaktywowania.
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Rysunek 12: Proponowanie zmian do oferty.



Krok 15: [KK: GSLA jest podpisywane] –  Zaakceptowanie przez Użytkownika GSLA włącznie z 
podległymi mu PSLA. Po wykonaniu tej akcji grant uznaje się za uzgodniony zgodnie z 
istniejącymi GSLA i PSLA.
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