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 1 Wprowadzenie 

 1.1 Cel dokumentu 

Dokument ma na celu opisanie funkcjonalności dostarczanych przez Portal PL-Grid. Jest on 
przeznaczony dla użytkowników Portalu, jako źródło informacji o dostarczanych możliwościach. 
Obejmuje charakterystykę podstawowych typów użytkowników, przedstawiając tym samym ścieżki 
zakładania każdego z tych kont, jak i funkcjonalności dostępne po ich uzyskaniu. 

Dokument ma budowę hierarchiczną: rozpoczyna się opisem funkcjonalności dostępnych każdemu 
użytkownikowi, następnie przechodząc do opisu specyficznych ról, takich jak: Użytkownik 
Infrastruktury, Kursant czy Pracownik projektu PL-Grid.

 1.2 Przeznaczenie Portalu PL-Grid 

Portal PL-Grid ma na celu dostarczenie jego użytkownikom funkcjonalności potrzebnych do 
realizowania zadań związanych z projektem PL-Grid. 

 1.3 Słownik 

– Portal – portal PL-Grid dostępny pod adresem https://portal.plgrid.pl [R 8].

– Użytkownik Portalu – każda osoba posiadająca dostęp do Portalu PL-Grid. Użytkownikiem 
Portalu może być nie tylko Użytkownik Infrastruktury PL-Grid, lecz także uczestnik 
szkolenia organizowanego w ramach projektu, czy też pracownik, nie posiadający dostępu 
do Infrastruktury.

– Infrastruktura PL-Grid – zasoby obliczeniowe oraz zasoby pamięci masowej, składające się 
na produkt właściwy dostarczany przez projekt PL-Grid.

– Użytkownik Infrastruktury PL-Grid – osoba będąca użytkownikiem Portalu i posiadająca 
dostęp do zasobów projektu PL-Grid.

– Rola – pojęcie techniczne, własność konta w Portalu decydująca o charakterze konta oraz, 
co za tym idzie, o dostępnych funkcjonalnościach.

– Usługa dostępowa – usługa umożliwiająca dostęp do infrastruktury PL-Grid. Rozróżniamy 
usługi globalne (dostęp do middleware'ów gridowych) oraz lokalne (zdefiniowane przez 
poszczególne ośrodki, np. konto na maszynie dostępowej UI gLite lub dostęp do systemu 
kolejkowego na lokalnym klastrze).

– Usługa narzędziowa – usługa polegająca na dostępie do narzędzia pracy w projekcie PL-
Grid (np. komunikator Jabber). Usługi narzędziowe są przyznawane jedynie pracownikom 
PL-Grid.

– Zespół Użytkowników (w skrócie: Zespół) – podstawowa jednostka będąca odbiorcą grantu 
PL-Grid. Zespoły mogą być jednoosobowe lub wieloosobowe. Każdy zespół musi posiadać 
Szefa , który składa wnioski o granty i negocjuje ich parametry z imieniu Zespołu. Zespół 
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może mieć kilku szefów.

– Grant PL-Grid – umowa między Szefem jakiegoś Zespołu a Administratorami dotycząca 
sposobu i zakresu dostarczania zasobów i usług w projekcie PL-Grid.

 1.4 Odniesienia

R 1 Struktura i Procedury Portalu PL-Grid 
https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet3:dokumenty

R 2 Rejestracja Użytkowników w Portalu PL-Grid 
https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet3:dokumenty

R 3 Rejestracja Szkoleń w Portalu PL-Grid 
https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet3:dokumenty 

R 4 Regulamin Użytkownika Infrastruktury PL-Grid 
http://www.plgrid.pl/projekt/dokumenty

R 5 Podręcznik Użytkownika PL-Grid 
https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet5:nowy_podrecznik
https://portal.plgrid.pl/web/guest/wiki-pl-grid-test

R 6 Zasady Funkcjonowania Infrastruktury PL-Grid 
http://www.plgrid.pl/projekt/dokumenty

R 7 Baza OPI Ludzie Nauki 
http://nauka-polska.pl

R 8 Portal PL-Grid  
https://portal.plgrid.pl

R 9 Polityka certyfikacji Simple CA 
http://plgrid-sca.wcss.wroc.pl/SimpleCA_Polityka_certyfikacji_v1.2.pdf

R 10 Helpdesk PL-Grid 
https://helpdesk.plgrid.pl

R 11 Wiki PL-Grid: dokumenty publiczne pakietu 5 
https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet5:publiczne

R 12 Wiki PL-Grid 
https://wiki.plgrid.pl

R 13 Granty Obliczeniowe PL-Grid (Zakładanie grantów i przeprowadzanie negocjacji)
http://www.plgrid.pl/projekt/dokumenty

5

http://www.plgrid.pl/projekt/dokumenty
https://wiki.plgrid.pl/
https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet5:publiczne
https://helpdesk.plgrid.pl/
http://plgrid-sca.wcss.wroc.pl/SimpleCA_Polityka_certyfikacji_v1.2.pdf
https://portal.plgrid.pl/
http://nauka-polska.pl/
http://www.plgrid.pl/projekt/dokumenty
https://portal.plgrid.pl/web/guest/wiki-pl-grid-test
https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet5:nowy_podrecznik
http://www.plgrid.pl/projekt/dokumenty
https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet3:dokumenty
https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet3:dokumenty
https://wiki.plgrid.pl/doku.php?id=pakiet3:dokumenty


 2 Typy użytkowników Portalu

Użytkownicy Portalu mogą korzystać z dostępnych funkcjonalności zgodnie z Rolami, które zostały 
im przyznane.  Istnieją trzy podstawowe typy użytkowników Portalu, wybierane przy rejestracji: 
Użytkownik Infrastruktury, Pracownik oraz Kursant. Rysunek 1 przedstawia diagram typów 
użytkowników.

 2.1 Użytkownik Infrastruktury 

Użytkownikiem Infrastruktury w tym dokumencie nazywa się tych użytkowników, którzy w sposób 
trwały uzyskali dostęp do zasobów Infrastruktury PL-Grid. Istnieją dwa podtypy konta 
Użytkownika Infrastruktury:

1. Opiekun OPI – osoba posiadająca własny rekord w bazie OPI. Osoba ta nie tylko może 
założyć własne konto, lecz także posiada możliwość akceptacji podopiecznych. Opiekun 
OPI ponosi odpowiedzialność za działania swoich podopiecznych w obrębie projektu 
PL-Grid. 

2. Podopieczny OPI – osoba nie posiadająca własnego rekordu w bazie OPI, lecz będąca 
podopiecznym pewnego Opiekuna OPI. Rejestracja jako Podopieczny OPI wymaga 
akceptacji ze strony wskazanego Opiekuna.
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Rysunek 1: Diagram typów użytkowników Portalu PL-Grid



Podtypy te wykluczają się nawzajem: Użytkownik Infrastruktury może być albo Opiekunem OPI, 
albo Podopiecznym. Z technicznego punktu widzenia typ Podopieczny zawiera się w typie 
Opiekun, co znaczy, że Opiekun posiada wszystkie funkcjonalności dostępne dla Podopiecznego, 
oraz dodatkowo pewne funkcjonalności związane z zarządzaniem podopiecznymi. 

 2.2 Kursant

Konto uczestnika szkolenia. Jest to konto przyznawane jedynie na czas trwania szkolenia. Aby 
zostać uczestnikiem szkolenia nie trzeba być ani Pracownikiem PL-Grid, ani Użytkownikiem 
Infrastruktury. Podobnie jak w przypadku Pracownika PL-Grid, konto Kursanta może zostać 
później rozszerzone o konto Użytkownika Infrastruktury.

 2.3 Pracownik PL-Grid

Konto pracownika projektu PL-Grid. Posiadacz tego konta otrzymuje dostęp do Portalu oraz do 
zasobów projektu przeznaczonych dla pracowników, takich jak: Wiki PL-Grid, Jabber oraz 
Teamwork. Pracownik domyślnie nie może jednak korzystać z zasobów obliczeniowych i pamięci 
masowej. Konto może zostać później rozszerzone o konto Użytkownika Infrastruktury.

Istnieją trzy dodatkowe role, które mogą być przyznawane Pracownikom. Role te mogą 
występować niezależnie od siebie, gdyż dodają one jedynie poszczególne funkcjonalności do 
pełnoprawnych kont pracowniczych. Są to następujące role:

1. Administrator Usług – osoba uprawniona do przyznawania użytkownikom usług 
dostępowych.

2. Szkoleniowiec – osoba mogąca tworzyć szkolenia w Portalu, jak również zarządzać 
uczestnikami tychże szkoleń.

3. Operator PL-Grid – osoba zarządzająca rejestracją użytkowników Portalu.

4. Recenzent Grantów – osoba uprawniona do wystawiania recenzji grantów.
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 3 Proces rejestracji Użytkownika Portalu

Rejestracji można dokonać na stronie głównej Portalu PL-Grid [R 8]. W procesie rejestracji należy 
wypełnić dwa formularze, z czego drugi jest zależny od wybranego typu konta.

Po kliknięciu w link Rejestracja pojawia się formularz pierwszego etapu rejestracji, w którym 
należy m.in. stworzyć swój login użytkownika Portalu PL-Grid. Będzie on używany nie tylko przy 
logowaniu do Portalu, lecz także przy 
korzystaniu z Infrastruktury, logowaniu do 
Wiki itp. Należy pamiętać, że login nie 
może zawierać znaków specjalnych oraz 
zawsze posiada narzucony przedrostek 
składający się z liter plg. Maksymalna 
długość loginu to 13 znaków (plg + 10 
znaków własnych). Hasło musi składać się 
co najmniej z 10 znaków, wśród których 
mogą znajdować się jedynie litery, cyfry 
oraz znaki specjalne spośród: @  _  . 
(kropka).

Zasoby projektu PL-Grid mogą być 
udostępniane jedynie osobom 
posługującym się swoją autentyczną 
tożsamością, która później jest 
weryfikowana przez Operatora PL-Grid. 
Dlatego, w celu jednoznacznej identyfikacji 
użytkowników, przy rejestracji wymagane 
jest podanie numeru PESEL. W przypadku 
obcokrajowców nie posiadających numeru 
PESEL, należy podać swoją narodowość, 
jak również numer dokumentu wydanego 
przez kraj pochodzenia, po którym będzie 
można tę osobę zidentyfikować. 
Niedozwolone jest zakładanie kont 
fikcyjnych, podawanie fałszywych danych, 
jak i wielokrotne zakładanie kont przez tę 
samą osobę. Polityka projektu PL-Grid 
zakłada, że w przypadku zmiany potrzeb 
danego użytkownika (np. zaistnienie 
potrzeby dostępu do Infrastruktury w 
przypadku pracownika) modyfikuje się już 
istniejące konto, lecz nie zakłada się 
nowych kont dla tej samej osoby.

W formularzu pierwszego etapu rejestracji 
należy wybrać typ konta, które 
Wnioskujący chce założyć. Dostępne są 
trzy typy: Użytkownik Infrastruktury, 
Pracownik PL-Grid oraz Kursant. 
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Rysunek 2: Formularz pierwszego etapu rejestracji  
(część górna)



Formularz ten jest widoczny na Rysunku 2. Część formularza dotycząca rejestracji obcokrajowców 
jest widoczna na Rysunku 3.

Po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy wyrazić 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. 
oraz z polityką PL-Grid. Szczegóły widoczne są w dolnej 
części formularza (Rysunek 4). Po kliknięciu przycisku 
„Kontynuuj” Wnioskujący zostaje przeniesiony do 
formularza drugiego etapu rejestracji.

Formularz drugiego etapu rejestracji zależy od wybranego 
typu konta. Po wypełnieniu tego formularza zgłaszający 
otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia 
adresu e-mail. Po potwierdzeniu wniosek o konto jest 
przekazywany do odpowiednich osób w celu weryfikacji 
zgłaszającego. Informacja o wyniku weryfikacji jest 
następnie wysyłana do wnioskującego na podany przez 
niego adres e-mail. Jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, 
zgłaszający otrzymuje podstawowe informacje na temat swojego konta oraz wskazówki dotyczące 
rozpoczęcia korzystania z Infrastruktury PL-Grid. W przypadku weryfikacji negatywnej 
użytkownik jest informowany o przyczynie podjętej decyzji oraz proszony o korektę danych za 
pomocą odpowiedniego formularza.

Poniżej omówione są procesy rejestracji poszczególnych typów użytkowników.

 3.1 Jako Użytkownik Infrastruktury

Użytkownikiem Infrastruktury PL-Grid może zostać każda osoba posiadająca afiliację w polskiej 
jednostce naukowej. Zasady dotyczące korzystania z Infrastruktury dostępne są w dokumencie [R 
4].

Rejestracja jako Użytkownik Infrastruktury w drugim formularzu wymaga podania informacji na 
temat związku kandydata z instytucją naukową, m.in. nazwy instytucji oraz numeru OPI z bazy 
Ludzie Nauki [R 7]. W bazie OPI znajdują się informacje na temat wszystkich osób, które uzyskały 
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Rysunek 4: Formularz pierwszego etapu rejestracji (część dolna)

Rysunek 3: Część formularza 
rejestracyjnego dotycząca 
obcokrajowców



w Polsce stopień co najmniej doktora.

Rejestracja jako Użytkownik Infrastruktury jest możliwa na dwa sposoby: Opiekun OPI oraz 
Podopieczny OPI. Zaleca się, by osoby posiadające własny numer OPI i chcące korzystać z 
Infrastruktury, rejestrowały się w Portalu jako Opiekunowie. Rejestracja jako Podopieczny OPI 
wymaga podania danych Opiekuna Naukowego, który w dalszych etapach procesu rejestracji 
będzie poproszony o zweryfikowanie podopiecznego.

Wspomniany formularz zawiera także pola określające zakres badań Wnioskującego: jest on 
proszony o wybór dziedziny nauki, wpisanie tematu badań oraz motywacji. Pole „Motywacja” jest 
opcjonalne, jednak zaleca się jego wypełnianie.

Formularz drugiego etapu rejestracji Użytkownika Infrastruktury został przedstawiony na Rysunku 
5.

Po kliknięciu przycisku Zarejestruj  
następuje faza weryfikacji adresu e-mail. 
Na wskazany przez wnioskującego adres 
e-mail wysyłana jest wiadomość z linkiem 
aktywacyjnym, w który należy kliknąć, 
aby potwierdzić adres. 

Po potwierdzeniu adresu e-mail wniosek 
jest przekazywany do Operatora PL-Grid 
przeprowadzającego weryfikację rekordu 
OPI. Weryfikacja ta składa się z trzech 
elementów: 

1. Sprawdzenie, że podany rekord 
OPI należy do wskazanej osoby 
(bądź zgłaszającego wniosek o 
konto, bądź jego opiekuna 
naukowego). Może się zdarzyć, że 
weryfikacja numeru OPI 
przebiegnie negatywnie np. ze 
względu na podanie złego numeru 
bądź niezgodność informacji w 
rekordzie OPI z podaną w 
formularzu instytucją. Wówczas do 
Wnioskującego wysyłana jest 
wiadomość e-mail z linkiem do 
formularza rejestracji Użytkownika 
Portalu, z prośbą o poprawienie 
danych.

2. Sprawdzenie, że właściciel rekordu 
OPI jest zatrudniony we wskazanej 
jednostce naukowej poprzez 
kontakt telefoniczny z 
sekretariatem jednostki. 
Wnioskujący może uprzedzić 
sekretariat o tym, że taki telefon 
będzie wykonany.

3. Wysłanie do właściciela rekordu OPI wiadomości e-mail na oficjalny adres tej osoby, 
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Rysunek 5: Formularz drugiego etapu rejestracji  
(Użytkownik Infrastruktury)



znaleziony na oficjalnej stronie jednostki naukowej i potwierdzony przez sekretariat 
jednostki. Możliwe są dwa scenariusze w zależności od tego, czy wnioskujący jest 
Opiekunem, czy Podopiecznym OPI.

(1) W przypadku gdy Wnioskujący jest Opiekunem OPI wiadomość zawiera prośbę o 
potwierdzenie, że to on wnioskował o konto, a nie kto inny w jego imieniu. Jest to 
konieczny krok, gdyż zawiera on weryfikację zamiaru założenia konta przez osobę 
zweryfikowaną przez Operatora.

(2) W przypadku gdy Wnioskujący jest Podopiecznym OPI e-mail weryfikacyjny jest 
wysyłany do wskazanego przezeń Opiekuna OPI z prośbą o potwierdzenie, że 
Wnioskujący jest jego podopiecznym.

E-mail ten zawiera link do formularza weryfikacji tegoż adresu e-mail. W formularzu należy 
wpisać kod kontrolny otrzymany w tej samej wiadomości. Formularz wygląda jak na 
rysunku 6.

Po wpisaniu kodu proces rejestracji kończy się sukcesem i konto w Portalu jest aktywowane. 
Użytkownik może już zalogować się do Portalu, skąd ma możliwość wnioskowania o usługi 
dostępowe i narzędziowe oraz o certyfikat Simple CA. Korzystanie z zasobów Infrastruktury jest 
możliwe dopiero po przyznaniu co najmniej jednej usługi dostępowej oraz w momencie, gdy 
użytkownik posiada ważny certyfikat uznawany przez PL-Grid.

 3.2 Jako Kursant

Konto Kursanta (uczestnika szkolenia) może uzyskać dowolna osoba nie będąca jeszcze 
użytkownikiem Portalu, w celu uczestnictwa w szkoleniu organizowanym w ramach projektu PL-
Grid. Użytkownicy Infrastruktury oraz Pracownicy mogą zapisywać się na szkolenia z kont, które 
już posiadają. 

Możliwość zarejestrowania użytkownika Portalu jako Kursanta istnieje tylko wówczas, gdy w 
Portalu jest zarejestrowane co najmniej jedno szkolenie, na które można się jeszcze zapisać.
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Rysunek 6: Formularz weryfikacji drugiego adresu e-mail



Formularz rejestracji Kursanta został przedstawiony na Rysunku 7. Należy w nim wybrać 
maksymalnie jedno szkolenie z listy.

Po kliknięciu przycisku „Zarejestruj” wniosek kandydata trafia do organizatora szkolenia, który 
decyduje o przyjęciu uczestników na szkolenie. Po pozytywnej decyzji szkoleniowca Wnioskujący 
otrzymuje e-mail informujący go o aktywacji konta i przyjęciu na szkolenie. W przeciwnym 
wypadku Wnioskujący otrzymuje wiadomość o decyzji negatywnej i konto nie jest zakładane.

Konto kursanta jest czasowe, ważne jedynie na czas trwania szkolenia. Kursant posiada jednak 
możliwość zapisania się na dodatkowe szkolenia w momencie, gdy jego konto jest jeszcze aktywne, 
co powoduje przedłużenie ważności konta na okres konieczny do uczestnictwa we wszystkich 
szkoleniach, na które zostanie zaakceptowany przez prowadzących. Ponadto Kursant, podobnie jak 
Pracownik, może aplikować o rozszerzenie swojego konta do konta Użytkownika Infrastruktury– 
wówczas jego konto uzyskuje ważność taką samą, jak każdego Użytkownika Infrastruktury PL-
Grid.

 3.3 Jako Pracownik PL-Grid

Konto Pracownika w Portalu może uzyskać każda osoba zatrudniona w projekcie PL-Grid. 
Aby otrzymać konto Pracownika należy podać informacje na temat instytucji, w ramach której jest 
się zatrudnionym w projekcie PL-Grid, a także zadanie oraz projekt (może być więcej, niż 1). 
Formularz rejestracji Pracownika wygląda następująco:
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Rysunek 7: Formularz drugiego etapu rejestracji (Kursant)

Rysunek 8: Formularz drugiego etapu rejestracji (Pracownik)



Wypełniony formularz trafia do Operatora PL-Grid, który przeprowadza weryfikację Pracownika. 
Po pomyślnej weryfikacji Wnioskujący otrzymuje e-mail informujący o założeniu konta.

Konto Pracownika może później zostać rozszerzone o funkcjonalności Użytkownika Infrastruktury 
przy podaniu odpowiedniej motywacji. Więcej informacji na ten temat dostępne jest w rozdziale  7 .
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 4 Podstawowe funkcjonalności Portalu

W tym rozdziale omówione zostaną funkcjonalności dostępne dla wszystkich użytkowników 
Portalu PL-Grid, niezależnie od ich typu i posiadanych przez nich ról.

 4.1 Logowanie 

Logowanie do Portalu może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest podanie w panelu 
logowania loginu użytkownika, zaczynającego się zawsze od liter plg, oraz hasła. Drugim 
sposobem jest logowanie przy użyciu certyfikatu, dostępne tylko dla osób posiadających ważne 
certyfikaty wydane przez centra certyfikacji gridowej w Polsce (Simple CA lub Polish Grid CA). 
Logowanie przy pomocy certyfikatu zostanie omówione w sekcji 5.1.3.

W przypadku, gdy użytkownik 
zapomniał hasła, możliwe jest 
wygenerowanie nowego hasła 
(Rysunek 9). Aby tego dokonać, 
należy kliknąć w link “Zapomniałem 
hasła”, podać albo swój adres e-mail 
albo login PL-Grid (tylko jedno z 
dwojga) oraz przepisać tekst 
kontrolny. Adres e-mail musi być 
zgodny z adresem zarejestrowanym 
w Portalu.

Po podaniu właściwej informacji do 
użytkownika jest wysyłany e-mail z 
instrukcją odzyskiwania hasła. 

Po skończonej pracy z Portalem, w 
celu zapewnienia maksymalnego 
bezpieczeństwa konta, należy się 
wylogować. Służy do tego link „Wyloguj”, znajdujący się w panelu logowania w zakładce „Strona 
główna”. Pozwala on na wylogowanie zarówno w przypadku bycia zalogowanym przy użyciu 
loginu i hasła, jak i certyfikatu. Nie należy używać przycisku „Wyloguj” w prawym górnym rogu, 
gdyż jego działanie w pewnych przypadkach jest ograniczone.

 4.2 Podstawowy widok Portalu

Po zalogowaniu się użytkownik uzyskuje dostęp do funkcjonalności zgodnych z rolami, które 
zostały mu przyznane. Uzyskuje on dostęp do trzech zakładek wspólnych dla wszystkich 
użytkowników: “Strona główna”, “Moje konto” oraz „Podręcznik użytkownika”. Zakładki te 
widoczne są na Rysunku 10.

Na “Stronie głównej” dostępne są: panel modyfikacji parametrów konta (zmiana hasła, rozszerzenie 
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Rysunek 9: Formularz odzyskiwania hasła



konta o dodatkowe role), panel ogłoszeń oraz panel szkoleń. W panelu szkoleń można przeglądać 
dostępne szkolenia, archiwum oraz zapisać się na szkolenie (może to zrobić każdy użytkownik 
Portalu, niezależnie od typu rejestracji czy posiadanych ról). 

Zakładka “Moje konto” umożliwia aplikowanie o usługi, oferowane w danym typie konta 
(narzędziowe, dostępowe), jak również informuje użytkownika o usługach, które już są dla niego 
aktywne. Ponadto w zakładce tej widoczny jest panel zarządzania certyfikatami: umożliwia on 
wygenerowanie certyfikatu Simple CA uprawnionym do tego użytkownikom Portalu, jego 
odwołanie czy zarządzanie certyfikatami wykrytymi w przeglądarce w celu logowania do Portalu za 
ich pomocą. Panel „Moje dane” umożliwia zmianę danych Użytkownika, takcich jak: e-mail czy 
numer telefonu.

Zakładka „Podręcznik użytkownika” zawiera Wiki projektu, zaś w szczególności Podręcznik 
Użytkownika PL-Grid. Logowanie do Wiki jest niezależne od logowania do Portalu, dlatego 
zakładka ta jest widoczna nawet dla użytkownika nie zalogowanego do Portalu. Podobnie jest z 
zakładką „Helpdesk PL-Grid”, która zawiera odnośnik do Helpdesku nawet dla nie zalogowanych 
Użytkowników.

Oprócz tego dostępne są także zakładki wynikające z uprawnień danego Użytkownika, takie jak np. 
“Podopieczni OPI” dla Opiekuna, czy “Operator PL-Grid” dla Operatora. 

 4.3 Zmiana hasła do Portalu

Na stronie głównej po zalogowaniu istnieje możliwość zmiany hasła do Portalu. W tym celu należy 
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Rysunek 10: Przykładowy widok Portalu



podać obecne hasło i stworzyć nowe, składające się z minimum 10 znaków, wśród których mogą 
znajdować się jedynie litery, cyfry oraz znaki specjalne spośród: @  _  . (kropka).

Zmiana hasła w Portalu nie wpływa na logowanie za pomocą certyfikatu – certyfikat użytkownika 
będzie rozpoznawany przez Portal oraz maszyny obliczeniowe PL-Gridu przez cały okres ważności 
certyfikatu. Zmiana hasła do Portalu nie wpływa również na hasło do certyfikatu.

 4.4 Zarządzanie danymi 
Użytkownika

Użytkownik ma wgląd do swoich danych i może 
je edytować w panelu „Moje dane”. Panel ten 
zawiera podstawowe dane Użytkownika 
podawane przy rejestracji. Większość z nich 
może być zmieniana przez Użytkownika za 
pomocą linka „Edytuj dane”. Należy do nich 
także adres e-mail, którego zmiana wymaga 
potwierdzenia poprzez link wysłany na podany 
nowy adres.

Użytkownik może także zmienić typ OPI, 
jednak zmiana ta wymaga weryfikacji Operatora 
i nie będzie widoczna do momentu weryfikacji.  

Dane Użytkownika (z wyjątkiem typu OPI) 
mogą być także edytowane przez Operatora PL-
Grid.

Pewne pola, takie jak „PESEL” czy „Dziedzina 
nauki”, zostały wprowadzone w trakcie trwania 
projektu, gdy niektórzy Użytkownicy posiadali 
już konta. Dlatego wprowadzono funkcjonalność uzupełniania danych. Uzytkownik, który nie 
wypełnił tych pól przy rejestracji, jest proszony o uzupełnienie tych danych przy logowaniu do 
Portalu.

Panel „Moje dane” widoczny jest na Rysunku 11.

 4.5 Szkolenia

W tej części Podręcznika zostanie omówione uczestnictwo w szkoleniach, gdyż są one dostępne dla 
wszystkich, nawet dla osób, nie spełniających warunków wymaganych do zostania Użytkownikiem 
Infrastruktury bądź Pracownikiem. 

Możliwe są dwa przypadki: pierwszy, gdy w szkoleniu chce uczestniczyć osoba posiadająca już 
konto w Portalu PL-Grid, bądź skłonna (i spełniająca wystarczające warunki) takie konto założyć. 
Drugi – gdy kursantem chce zostać osoba nie posiadająca możliwości założenia konta Użytkownika 
Infrastruktury lub Pracownika, bądź nie chcąca takiego konta założyć. W tym rozdziale zostanie 
omówione korzystanie ze szkoleń niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z przypadkiem 
pierwszym, czy drugim (czyli niezależnie od typu rejestracji), gdyż jest ono niemal identyczne 
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Rysunek 11: Panel "Moje dane"



niezależnie od typu rejestracji użytkownika. 

 4.5.1 Zapisy

Informacja o istniejących szkoleniach jest widoczna nawet bez logowania i znajduje się na stronie 
głównej Portalu w panelu „Szkolenia PL-Grid”. Tam też można przejrzeć szczegóły szkolenia. Aby 
zapisać się na szkolenie trzeba albo zalogować się (dotychczasowi użytkownicy Portalu) albo 
założyć konto. Jeśli aplikant zakłada konto typu Kursant (przypadek drugi), wówczas wybór 
szkolenia jest inherentną częścią procesu rejestracji (zob. rozdział  3.2 ). 

Jeśli użytkownik posiadał już wcześniej konto (przypadek pierwszy), wówczas zapisanie się na 
szkolenie przebiega następująco. Po zalogowaniu się do Portalu, w panelu „Szkolenia PL-Grid” 
(Rysunek 12) pojawiają się dodatkowe zakładki z informacjami o stanie szkoleń użytkownika.

Zakładka „Lista szkoleń” 
pozwala na przeglądanie 
dostępnych szkoleń wraz z 
opisami. Znajdują się tam 
informacje na temat 
terminu, miejsca, osób 
prowadzących oraz 
tematyki szkolenia, jak 
również dotyczące ilości 
wolnych miejsc. Można tam 
także zapisać się na 
szkolenie. Po kliknięciu 
przycisku „Zapisz się” 
wniosek jest przekazywany 
do szkoleniowca w celu 
weryfikacji. Podgląd 
przykładowego szkolenia 
widoczny jest na Rysunku 
13. 

W zakładce „Moje 
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Rysunek 12: Panel szkoleń dla zalogowanych użytkowników Portalu

Rysunek 13: Podgląd szkolenia



szkolenia” dostępne są informacje na temat statusu przyjęcia użytkownika na szkolenia, w których 
wyraził on chęć udziału (Rysunek 12). Po zaakceptowaniu kandydata na szkolenie w panelu 
pojawia się dodatkowa zakładka „Logowanie do systemu BlackBoard”, zawierająca link do 
aplikacji BlackBoard, w której znajdują się udostępnione przez prowadzących materiały 
szkoleniowe. Użytkownik jest informowany o przyjęciu na szkolenie poprzez stosowny e-mail.

 4.5.2 Uczestnictwo w szkoleniu

Po zaakceptowaniu kandydatury na szkolenie Wnioskujący uzyskuje status uczestnika szkolenia – 
niezależnie od tego, czy w tym celu musiał stworzyć nowe konto, czy będąc już użytkownikiem 
Portalu złożył wniosek o uczestnictwo w szkoleniu. 

Jeśli użytkownik zostanie przyjęty na szkolenie, wówczas w zakładkach „Lista szkoleń” oraz „Moje 
szkolenia” pojawia się link „strona szkolenia”, widoczny na Rysunku 12. Przenosi on użytkownika 
do widoku biblioteki dokumentów, gdzie prowadzący mogą udostępniać materiały na szkolenie. 

Uczestnictwo w szkoleniu może wiązać się się z otrzymaniem dostępu do narzędzi projektu PL-
Grid, np. do specjalnego certyfikatu szkoleniowego, jak również do usług dostępowych. Elementy 
te są zapewniane przez organizatorów szkolenia jedynie na czas jego trwania. 

Certyfikat szkoleniowy Simple CA różni się od zwykłego certyfikatu Użytkownika Infrastruktury. 
Dlatego jest on przyznawany także tym kursantom, którzy już posiadają konto użytkownika i 
standardowy certyfikat Simple CA. W DN certyfikatu szkoleniowego znajduje się informacja, że 
jest to certyfikat szkoleniowy. Ponadto certyfikat ten jest unieważniany po szkoleniu, a przyznane 
usługi dostępowe są odbierane.

 4.5.3 Platforma szkoleniowa BlackBoard

Na stronie głównej w panelu szkoleń znajduje się zakładka „Logowanie do systemu BlackBoard”. 
Zawiera ona link do platformy szkoleniowej, na której prowadzący zamieszczają materiały 
szkoleniowe. Link ten przenosi oraz automatycznie loguje użytkownika do BlackBoard, bez 
potrzeby wpisywania nazwy użytkownika i hasła. 
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 5 Użytkownik Infrastruktury PL-Grid

W tym rozdziale zostaną omówione funkcjonalności dostępne dla wszystkich zarejestrowanych 
Użytkowników Infrastruktury, jak również dodatkowe możliwości, związane z rolą Opiekun OPI.

Podstawowym typem Użytkownika Infrastruktury jest Podopieczny OPI. Ten typ konta zawiera 
minimalny zestaw ról, umożliwiający korzystanie z Infrastruktury. Podopieczny ma dostęp do 
wszystkich funkcjonalności opisanych w tym rozdziale, z wyjątkiem tych z sekcji Opiekun OPI. 
Podopieczny jest jednak typem rejestracyjnie niesamodzielnym, gdyż nie musi wiązać się z 
podaniem własnego numeru OPI – każde konto tego typu wymaga akceptacji ze strony jakiegoś 
Opiekuna OPI. 

W dalszym toku rozdziału zostanie przedstawiony typ Opiekun OPI, który w momencie rejestracji 
wymaga posiadania własnego numeru OPI, zaś jako użytkownik ma dostęp do dodatkowych 
funkcjonalności związanych z zarządzaniem podopiecznymi.

Określenie, czy użytkownik jest Opiekunem, czy Podopiecznym, dokonuje się w momencie 
rejestracji. W chwili obecnej nie ma możliwości przejścia ze stanu Podopiecznego do Opiekuna, ani 
odwrotnie. 

 5.1 Certyfikaty

Panel “Certyfikaty użytkownika” w zakładce “Moje konto” dostarcza podstawowych 
funkcjonalności związanych z certyfikatami. W szczególności dotyczy to certyfikatu Simple CA, 
który można w tym panelu wygenerować oraz odwołać. Górna część panelu służy do operacji na 
certyfikacie Simple CA, zaś dolna informuje o certyfikatach obecnie zarejestrowanych w Portalu 
oraz pozwala zdefiniować preferencje logowania za pomocą certyfikatu.

 5.1.1 Certyfikat Simple CA 

Certyfikat Simple CA jest certyfikatem wystawianym i 
podpisywanym przez Centrum Certyfikacji PL-Grid 
Simple CA. Jest on przyznawany jedynie zarejestrowanym 
Użytkownikom Infrastruktury. Służy on do 
uwierzytelniania w usługach PL-Grid, a w szczególności 
może być używany do logowania do Portalu. 

Certyfikat Simple CA można wygenerować w Portalu za 
pomocą panelu „Certyfikaty Simple CA”, widocznego na 
Rysunku 14. W tym celu w kolejnym formularzu należy 
stworzyć hasło do klucza prywatnego oraz zaakceptować 
politykę Simple CA [R 9]. Generowanie certyfikatu może potrwać do kilku minut. W tym czasie nie 
należy nic klikać w oknie przeglądarki, ani go zamykać. Po wygenerowaniu certyfikat w formacie 
pkcs12 jest przesyłany do użytkownika, a przeglądarka proponuje jego zapisanie. Certyfikat należy 
wówczas zapisać oraz przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Certyfikat składa się z dwóch kluczy: publicznego, podpisanego przez Simple CA, oraz 
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Rysunek 14: Generowanie certyfikatu  
Simple CA



prywatnego. DN certyfikatu zawiera podstawowe informacje o użytkowniku, takie jak imię, 
nazwisko i organizacja, a także login PL-Grid. 

Certyfikat Simple CA jest ważny przez rok od momentu wygenerowania. Okresu ważności 
certyfikatu nie można przedłużyć, po upływie roku należy wygenerować nowy. Dlatego w terminie 
30 dni przed wygaśnięciem ważności certyfikatu w tym samym panelu pojawia się przypomnienie o 
konieczności wygenerowania nowego certyfikatu. 

Każdy użytkownik może posiadać tylko jeden certyfikat Simple CA. Należy go chronić przed 
dostępem osób trzecich. Jeśli zachodzi podejrzenie, że do certyfikatu mają dostęp niepowołane 
osoby, certyfikat należy odwołać oraz wygenerować nowy. Można to zrobić w panelu „Zarządzanie 
certyfikatami”. 

 5.1.2 Rejestracja certyfikatów w Portalu

W panelu „Zarządzanie certyfikatami” widoczne są certyfikaty zarejestrowane w przeglądarce. 
Portal wykrywa te certyfikaty po to, aby umożliwić użytkownikowi logowanie za pomocą 
certyfikatu. Dotyczy to nie tylko certyfikatu Simple CA, lecz również certyfikatów wydanych przez 
Polish Grid CA.

Jeżeli użytkownik posiada 
certyfikat zarejestrowany w 
przeglądarce, lecz nie w 
Portalu, wówczas w panelu 
pojawia się informacja, że 
może zarejestrować go w 
Portalu. Rejestracja 
certyfikatu w Portalu 
umożliwia logowanie za 
pomocą certyfikatu, wybór 
autologowania oraz 
wnioskowanie o usługi 
dostępowe wymagające 
certyfikatu gridowego. 
Wnioskowanie o usługi 
dostępowe wymagające 
certyfikatu gridowego jest 
zatem niemożliwe bez zarejestrowania certyfikatu w Portalu. Więcej informacji na  temat 
logowania za pomocą certyfikatu oraz autologowania podano poniżej w sekcji  5.1.3 .

Rysunek  15 przedstawia panel „Zarządzanie certyfikatami” z certyfikatami, z których jeden został 
zarejestrowany w Portalu, a drugi wciąż czeka na rejestrację. 

Użytkownik może także wyrejestrować certyfikat z Portalu, tracąc przy tym funkcjonalność 
logowania za pomocą certyfikatu, jak również dostęp do globalnej usługi gridowej.
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Rysunek 15: Rejestracja certyfikatu w Portalu oraz autologowanie



 5.1.3 Logowanie za pomocą certyfikatu 

Logowanie za pomocą certyfikatu uwalnia użytkownika od 
konieczności wpisywania loginu i hasła.

Możliwe są dwa scenariusze logowania z użyciem 
certyfikatu. Pierwszy polega na tym, że użytkownik uzyskuje 
możliwość logowania do Portalu przy pomocy certyfikatu 
bez używania loginu i hasła, za pomocą linka widocznego na 
stronie logowania (Rysunek 16).  Po kliknięciu w ten link 
Portal komunikuje się z certyfikatem i na tej podstawie 
dokonuje uwierzytelnienia. Logowanie tego typu wymaga 
jedynie zarejestrowania certyfikatu w Portalu.

Drugi scenariusz to autologowanie. Polega ono na tym, że  w 
momencie załadowania strony Portalu nie wyświetla się 
ekran logowania, lecz od razu dokonuje się uwierzytelnienie 
użytkownika na podstawie certyfikatu. W tym wypadku 
pierwsze załadowanie strony Portalu zawiera od razu proces 
logowania na konto użytkownika. Autologowanie można 
włączyć po zarejestrowaniu certyfikatu w Portalu, oraz 
zaznaczeniu opcji „Autologin” w panelu certyfikatów 
(Rysunek 15). 

Przy użyciu funkcji logowania za pomocą certyfikatu wylogowanie powinno zawsze następować 
przy użyciu linka widocznego w panelu logowania w zakładce „Strona główna”.

 5.2 Usługi dostępowe

Korzystanie z zasobów Infrastruktury PL-Grid, zarówno obliczeniowych, jak i magazynujących 
oraz bazodanowych, odbywa się poprzez mechanizm usług dostępowych. Usługi dostępowe 
pozwalają uzyskać dostęp do zasobów gridowych, do maszyn pełniących funkcję interfejsu 
użytkownika (np. maszyna dostępowa glite UI) lub do systemów kolejkowych na poszczególnych 
klastrach, jak również do  przestrzeni bazodanowej. Usługi te nie są przyznawane automatycznie 
wraz z kontem Użytkownika Infrastruktury, lecz należy o nie wnioskować. Wyjątkiem jest konto 
Kursanta, gdzie to szkoleniowiec troszczy się o usługi dostępowe na potrzeby szkolenia. Każdy 
Użytkownik Infrastruktury jest uprawniony do wnioskowania o usługi dostępowe. 

Panel usług jest widoczny w zakładce „Moje konto”. Poszczególne sekcje umożliwiają 
wnioskowanie o usługi dostępowe („Aplikuj o usługę”) oraz przedstawiają stan usług, o które 
użytkownik już aplikował („Usługi dostępowe”). Niektóre usługi są aktywowane od razu po 
zawnioskowaniu, niektóre zaś muszą być przyznane przez administratora, co może potrwać kilka 
godzin lub dni. Niektóre usługi wymagają posiadania usługi nadrzędnej, wówczas w sekcji „Aplikuj 
o usługę” pojawia się informacja na ten temat. Przy każdej usłudze w panelu widoczny jest link do 
odpowiedniej strony na Wiki PL-Grid z opisem danej usługi. Ponadto w sekcji „Usługi globalne” 
znajduje się link do instrukcji korzystania z zasobów gridowych za pomocą gLite ([R 11], sekcja 
„Dostęp do infrastruktury gLite w PL-Grid ”).

Rysunek 17 przedstawia panel usług w widoku Użytkownika.
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Rysunek 16: Logowanie za pomocą 
certyfikatu (scenariusz 1)



 5.2.1 Dostęp do zasobów obliczeniowych

Dostęp do zasobów obliczeniowych obejmuje usługi na różnych poziomach:

– Usługa globalna gLite – polega na zarejestrowaniu certyfikatu Użytkownika w wirtualnej 
organizacji vo.plgrid.pl. Wnioskowanie o nią wymaga zarejestrowania certyfikatu w Portalu. 
Usługa ta, w połączeniu z dostępem do UI, umożliwia obliczenia gridowe za pomogą gLite. 
W przygotowaniu są także usługi globalne QosCosGrid (w stanie testowania) oraz 
UNICORE (usługa globalna, która obecnie posiada zasięg jedynie w ICM).
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Rysunek 17: Panel usług w widoku Użytkownika Infrastruktury



– Dostęp do UI – dostępy do interfejsów użytkownika w konkretnych ośrodkach. Umożliwiają 
korzystanie z usługi globalnej gLite.

– Dostęp lokalny do klastra – np. klaster ZEUS w Cyfronecie. Usługa ta umożliwia 
przeprowadzanie obliczeń lokalnych.

 5.2.2 Dostęp do baz danych

Dostęp do usługi bazodanowej MySQL polega na możliwości stworzenia do 10 baz danych do 
limitu 300 MB na bazę. Usługę można aktywować w sekcji „Aplikuj o usługę”, jak pokazano na 
Rysunku 18.

Bazy danych można tworzyć, edytować i usuwać w panelu „Zarządzanie bazami danych” (Rysunek 
19). Do tworzenia i usuwania baz służą odpowiednio: zielony i czerwony przycisk. Przy tworzeniu 
bazy trzeba stworzyć jej identyfikator, który składa się z: loginu Użytkownika, znaku podkreślnika 
oraz pięciu znaków dodatkowych do wyboru przez Użytkownika. Należy także ustawić hasło do 
bazy (od 10 do 70 znaków), które można później w tym samym miejscu zmienić.

 5.3 Zespoły użytkowników, obsługa grantów obliczeniowych

Grant w PL-Grid to umowa między dostawcą zasobów a Użytkownikiem lub zespołem 
Użytkowników dotycząca deklaracji parametrów dostarczanych zasobów oraz samego faktu 
dostarczania tychże zasobów danemu Użytkownikowi bądź Zespołowi. 

Granty obliczeniowe w PL-Grid dzielą się na granty osobiste (inaczej: granty podstawowe, 
przyznawane indywidualnym użytkownikom na określony czas) i granty właściwe. Obsługa 
grantów właściwych w Portalu sprowadza się do etapu inicjalizacji grantów – dalsze etapy, takie jak 
negocjacje parametrów i aktywacja grantów, rozgrywać się będą w obrębie systemu Bazaar. 

Zarządzanie zespołami Użytkownika oraz grantami odbywa się w zakładce „Zespoły i Granty”.
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Rysunek 18: Aplikowanie o usługę bazodanową

Rysunek 19: Zarządzanie bazami danych



 5.3.1 Zespół Użytkowników

Zespoły Użytkowników w PL-Grid pozwalają na współdzielenie pamięci dyskowej w ramach 
jednej grupy systemowej na klastrze, jak i na wspólne obliczenia w ramach grantów 
obliczeniowych. 

Każdy Użytkownik Infrastruktury, chcący korzystać z grantu właściwego w PL-Grid, musi najpierw 
stać się członkiem Zespołu Użytkowników. Każdy Zespół musi składać się przynajmniej z jednej 
osoby oraz musi mieć co najmniej jednego Szefa. Użytkownik, którzy chciałby uzyskać grant 
jednoosobowy, powinien założyć zespół, którego będzie jedynym członkiem i zarazem szefem.

Zakładanie zespołów i zarządzanie nimi jest możliwe w panelu „Zarządzanie zespołami” (Rysunek 
20) w zakładce „Moje zespoły”. 

Za pomocą odnośnika „Stwórz zespół” można tam utworzyć zespół i dodać do niego członków. 
Rysunek 21 przedstawia panel tworzenia i zarządzania zespołem. Stworzenie zespołu wymaga 
zgody Operatora PL-Grid, zatem po złożeniu wniosku o założenie zespołu, należy oczekiwać na 
zaakceptowanie go. Jeśli zespół już istnieje, wówczas za pomocą odnośnika „Edytuj” Szef zespołu 
może zarządzać członkami zespołu: akceptować lub odrzucać wnioski o członkostwo, a także 
dodawać nowych członków i usuwać starych.
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Rysunek 20: Zakładka "Zespoły i granty"



Zakładka „Inne zespoły” (Rysunek 20) w panelu zarządzania zespołami pozwala Użytkownikowi 
na przeglądanie istniejących zespołów i wnioskowanie o członkostwo w nich. Wnioski o 
członkostwo są rozpatrywane przez Szefa Zespołu, a o wyniku decyzji Użytkownik jest 
informowany e-mailowo.

 5.3.2 Granty osobiste

Grant osobisty (inaczej: podstawowy) polega na daniu Użytkownikowi prawa do wykorzystywania 
zasobów Infrastruktury PL-Grid do pewnego limitu. Granty osobiste są przydzielane na sześć 
miesięcy, po których mogą być odnawiane.

Obecnie limity zasobów dostępnych w ramach jednego grantu osobistego, to:

– zasoby obliczeniowe: 1000 godzin obliczeń na pojedynczym rdzeniu procesora
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Rysunek 21: Panel zarządzania zespołem



– zasoby pamięci masowej: 40 GB

Do aktywacji grantu osobistego służy odnośnik „Stwórz grant podstawowy” widoczny na Rysunku 
22. 

Jeżeli Użytkownik (sam bądź w ramach Zespołu badawczego) planuje wykorzystać więcej 
zasobów, niż zezwala na to grant podstawowy, powinien zawnioskować o grant właściwy.

 5.3.3 Granty właściwe

Grant właściwy w Portalu może założyć jedynie osoba, będąca Szefem jakiegoś Zespołu. Jeśli 
Zespół jest wieloosobowy, wówczas wystąpić o grant może dowolny Szef tego zespołu. 
Wnioskowanie o granty odbywa się w zakładce „Zespoły i Granty” w panelu „Granty 
użytkownika”. Stworzenie grantu składa się z trzech etapów: stworzenia szkicu, uzupełnienia 
charakterystyki merytorycznej i parametrów technicznych (to ostatnie dokonuje się w Bazaarze) 
oraz wysłania grantu do recenzji. 

Szkic grantu tworzy się po kliknięciu w link „Stwórz szkic grantu” widoczny na Rysunku 22. 
Należy w nim stworzyć ID grantu oraz wybrać zespół, przez który grant będzie realizowany. Po 
utworzeniu szkicu, grant pojawia się on w panelu Granty użytkownika, zaś Użytkownik zostaje 
przeniesiony do okna specyfikacji grantu (Rysunek 23).  
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Rysunek 22: Tworzenie grantu podstawowego



Okno to składa się z dwóch sekcji: górnej, zawierającej opis merytoryczny grantu, oraz dolnej, 
skupiającej parametry techniczne zasobów. W Portalu uzupełnia się pierwszą część – można to 
zrobić za pomocą linka „Edytuj”, który przenosi Użytkownika do formularza tworzenia grantu 
(Rysunek 24). Część dolna jest uzupełniana po wyspecyfikowaniu przez Użytkownika parametrów 
zasobów w systemie Bazaar. Do Bazaara można przejść za pomocą linka „Otwórz w nowym 
oknie”.

27

Rysunek 23: Okno specyfikacji grantu



Po wypełnieniu opisu merytorycznego oraz wyspecyfikowaniu zasobów Użytkownik może wysłać 
grant do recenzji, co kończy proces edycji grantu w Portalu. Dalsze etapy życia grantu, takie jak 
negocjacje grantowe i podpisanie umów dotyczących dostarczanych zasobów, zarządzane są za 
pomocą systemu Bazaar. Więcej informacji na temat tworzenia i negocjowania grantów znajduje się 
w dokumencie [R 13].
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Rysunek 24: Okno kreatora grantu



 5.4 Zużycie zasobów

Użytkownik Infrastruktury w zakładce „Moje dane” znajdzie także portlet „Zużycie zasobów”. 
Informuje on Użytkownika o tym, ile zasobów obliczeniowych zużył w danym ośrodku do daty 
ostatniego podsumowania. Przykładowa zawartość tego panelu pokazana jest na Rysunku 25.

Informacje dostępne w panelu aktualizują się raz dziennie, zaś prezentowane dane to: liczba zadań 
oraz czas zegarowy „walltime” wykonywania się tych zadań (w godzinach, minuty są zaokrąglone 
w dół do pełnych godzin).

 5.5 Opiekun OPI

Każda osoba posiadająca rekord w bazie OPI, oprócz tego, że ma prawo do bycia Użytkownikiem 
Infrastruktury, posiada również możliwość nadawania tego prawa swoim podopiecznym 
(studentom, doktorantom) nie posiadającym własnego numeru OPI. W tym celu Opiekun musi 
poświadczyć tożsamość takiej osoby oraz fakt, że bierze ona udział w pracy naukowej związanej z 
działalnością Opiekuna [R 6]. Po zaakceptowaniu  podopiecznych w Portalu, Opiekun odpowiada 
za ich działania w obrębie projektu i Infrastruktury.  

Pojęcie Opiekun OPI może przyjmować dwa różne znaczenia:

(1) Osoba zarejestrowana jako Użytkownik Infrastruktury i posiadająca rolę Opiekuna 
Naukowego, wynikającą z posiadania własnego rekordu w bazie OPI. 

(2) Osoba posiadająca własny rekord w bazie OPI, lecz nie posiadająca konta użytkownika 
Infrastruktury w Portalu. 

 5.5.1 Opiekun OPI posiadający konto w Portalu

Aby zostać Opiekunem OPI i jednocześnie Użytkownikiem Infrastruktury należy w momencie 
rejestracji jako Użytkownik Infrastruktury podać własny numer OPI.

W widoku Użytkownika Infrastruktury, będącego zarejestrowanym Opiekunem OPI, oprócz 
wszystkich funkcjonalności dostępnych Użytkownikowi Infrastruktury nie posiadającemu tej roli, 
dostępna jest dodatkowa zakładka „Podopieczni OPI”. W tej zakładce widoczne są wszystkie 
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Rysunek 25: Panel zużycia zasobów



osoby, które zgłosiły się do Portalu jako podopieczni danego Opiekuna. 

Każdy nowo zgłoszony Podopieczny może zostać przez Opiekuna potwierdzony lub odrzucony. Po 
potwierdzeniu Podopieczny zostaje aktywnym Użytkownikiem Infrastruktury. Po odrzuceniu 
użytkownik nie może już być aktywowany, ponadto zablokowana jest możliwość stworzenia 
użytkownika o tym samym loginie lub adresie e-mail.

Opiekun może jednak do woli blokować i odblokowywać podopiecznych, których już raz 
zweryfikował. Zablokowanie powinno następować w przypadku stwierdzenia przez Opiekuna 
naruszenia Regulaminu Użytkownika Infrastruktury PL-Grid [4], lub w przypadku, gdy Opiekun 
OPI przestaje sprawować pieczę nad dotychczasowym Podopiecznym.

 5.5.2 Opiekun OPI bez konta w Portalu

Potencjalni Użytkownicy Infrastruktury, chcący zarejestrować się jako Podopieczni, mogą być 
także weryfikowani przez osoby, mające własny rekord w bazie OPI i będące czynnymi 
pracownikami jednostek naukowych, lecz nie posiadające konta w Portalu. W takim wypadku po 
weryfikacji przez Operatora PL-Grid, iż zgłoszony przez potencjalnego użytkownika Opiekun 
widnieje w bazie OPI, potencjalny Opiekun otrzymuje wiadomość e-mail z instrukcją 
zweryfikowania Podopiecznego. Procedura ta polega na kliknięciu w jeden z podanych w 
wiadomości linków (akceptacyjny / odrzucający) oraz wpisaniu 4-cyfrowego kodu, przesłanego w 
tej samej wiadomości.

Opiekunowie nie posiadający konta w Portalu mogą blokować lub odblokowywać podopiecznych 
poprzez wysłanie wiadomości do Helpdesku z prośbą o zablokowanie / odblokowanie 
Podopiecznego. Wiadomość ta powinna zawierać login Opiekuna, Podopiecznego oraz powód 
zablokowania / odblokowania.
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Rysunek 26: Widok zarejestrowanego Opiekuna OPI



 6 Kursant

W szkoleniach PL-Grid może uczestniczyć każda osoba, niezależnie od tego, czy posiada już konto 
w Portalu. Jednakże aby uczestniczyć w szkoleniu, osoby nie posiadające dotąd kont w Portalu 
muszą je założyć. Dlatego w szczególności istnieje możliwość zakładania specjalnych kont 
przeznaczonych początkowo wyłącznie dla celów uczestnictwa w szkoleniu, które potem mogą 
zostać rozszerzone o dodatkowe funkcjonalności. Tego typu konto umożliwia jego posiadaczowi 
uczestnictwo w szkoleniu, co może się wiązać np. z uzyskaniem certyfikatu szkoleniowego czy 
usługi dostępowej. 

Uczestnictwo w szkoleniach zostało omówione w rozdziale  4.5 .

 6.1 Rozszerzenie konta o uprawnienia Użytkownika Infrastruktury

Kursant może ubiegać się o rozszerzenie swojego konta do standardowego konta Użytkownika 
Infrastruktury, opisanego w rozdziale  5 . Musi w tym celu spełnić wymagania stawiane 
użytkownikom tego typu [R2], [R4]. Może to zrobić za pomocą linka „Zostań użytkownikiem 
infrastruktury” w panelu logowania. Kliknięcie w ten link spowoduje przekierowanie do formularza 
drugiego etapu rejestracji Użytkownika Infrastruktury (zob. rozdział  3.1 ). W celu rejestracji 
Kursant będzie musiał podać numer OPI (własny lub Opiekuna) oraz przejść procedurę rejestracji w 
sposób identyczny, jak w przypadku zwykłej rejestracji Użytkownika Infrastruktury. 

Po pomyślnym przejściu procedury rejestracji dotychczasowe konto Kursanta uzyskuje uprawnienia 
pełnoprawnego konta Użytkownika Infrastruktury, z zachowaniem dotychczasowych danych, np. 
dotyczących szkoleń, w których użytkownik bierze udział. 
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 7 Pracownik PL-Grid

Konto pracownicze przysługuje osobom zatrudnionym w obrębie projektu PL-Grid. Wiąże się ono z 
dostępem do narzędzi pracowniczych, lecz domyślnie nie umożliwia korzystania z zasobów 
Infrastruktury. 

Pracownicy PL-Grid mogą wnioskować o usługi narzędziowe, niezbędne do wykonywania 
obowiązków pracowniczych. Do usług tych należy konto na komunikatorze Jabber. Po przyznaniu 
pracownikowi tej usługi, otrzymuje on Jabber ID, za pomocą którego może logować się do 
społeczności PL-Grid na Jabberze. Innym narzędziem pracy jest Teamwork  - narzędzie służące do 
planowania i rozliczania wykonywania obowiązków. Usługi narzędziowe są przyznawane 
automatycznie po wnioskowaniu.

Panel usług w wersji podstawowej w widoku Pracownika wygląda jak na Rysunku 27. Sekcja 
„Usługi narzędziowe” przedstawia usługi już przyznane pracownikowi, zaś „Aplikuj o usługę” 
zawiera usługi, o które może on jeszcze wnioskować.

Ponadto pracownik uzyskuje bierny dostęp do całości Wiki PL-Grid, jak również możliwość edycji 
w obrębie zadania, w którym jest zatrudniony. Do Wiki można logować się przy użyciu loginu i 
hasła tego samego, którego używa się w Portalu PL-Grid. 

Istnieją także podgrupy pracowników wyznaczone przez dodatkowe role: Administrator usług, 
Szkoleniowiec, Operator. Konto pracownicze może zostać rozszerzone o wymienione role na 
podstawie zgłoszenia w Helpdesku [R 10]. Zgłoszenie będzie weryfikowane przez odpowiednie 
osoby.

Dowolne konto pracownicze może być także rozszerzone o rolę Użytkownika Infrastruktury. Aby 
uzyskać dostęp do Infrastruktury PL-Grid należy skorzystać z linka „Zostań Użytkownikiem 
Infrastruktury” w panelu logowania. W procesie wnioskowania należy podać motywację 
korzystania z zasobów oraz zaakceptować Regulamin [R 4]. Po pozytywnej weryfikacji 
Wnioskujący otrzyma e-mail informujący go o tym fakcie. 

32

Rysunek 27: Panel usług w widoku Pracownika



 7.1 Administrator usług 

Pracownik PL-Grid może uzyskać 
dodatkową rolę Administratora 
usług. Administrator usług jest 
odpowiedzialny za usługi 
dostępowe oferowane w ramach 
ośrodka, w którym pracuje. Może 
on przyznawać i odbierać usługi 
dostępowe Użytkownikom 
Infrastruktury, a także tworzyć 
nowe usługi w Portalu, 
reprezentujące usługi oferowane w 
rzeczywistości. Może on 
dokonywać tych czynności w 
specjalnej zakładce „Administrator 
usług”.

Panel „Zarządzanie usługami” (Rysunek 28) 
zawiera informacje na temat usług globalnych 
i lokalnych. W tej sekcji Administrator może 
edytować wszystkie istniejące usługi, a także 
tworzyć nowe usługi lokalne i usuwać 
istniejące. 

Po kliknięciu w link „Dodaj usługę lokalną” 
pojawia się formularz tworzenia nowej usługi 
w Portalu, widoczny na Rysunku 29. Przy 
tworzeniu nowej usługi należy określić, czy 
polega ona na dostępie do systemu 
kolejkowego na lokalnym klastrze, czy do 
gridowego UI. Można także zdecydować, czy 
wnioski o usługę mają być automatycznie 
akceptowane, czy też pozostawione pod 
rozwagę Administratora. Dodana 
usługa jest odtąd widoczna dla 
wszystkich zarejestrowanych 
Użytkowników Infrastruktury. 

Poniżej podstawowego panelu 
usług w widoku Administratora 
widoczny jest panel „Weryfikacja 
usług” (Rysunek 30) służący do 
zarządzania usługami dla 
użytkowników. Usługi przyznane 
użytkownikom można 
aktywować i blokować 
wielokrotnie. Blokada usługi i jej 
odblokowanie są możliwe 
wielokrotnie, także w przypadku, 
gdy aktywacja dokonała się 
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Rysunek 28: Zarządzanie usługami

Rysunek 29: Tworzenie nowych usług

Rysunek 30: Weryfikacja usług



automatycznie po zawnioskowaniu o usługę przez użytkownika. Użytkownik jest za każdym razem 
informowany o fakcie odebrania / przyznania usługi.

Zarządzanie usługami dla 
szkoleń jest możliwe w 
osobnym panelu 
„Potwierdzenia usług dla 
szkoleń”. Jeżeli w 
momencie definiowania 
szkolenia w Portalu 
prowadzący zdecydował, 
że szkolenie wymaga 
usługi dostępowej, 
wówczas w panelu 
pojawia się rekord 
odpowiadający temu 
szkoleniu. Rekord taki 
wygląda jak na Rysunku 
31. Przycisk „Potwierdź 
szkolenie” jest aktywny 
tak długo, jak długo jakaś 
usługa wnioskowana dla 
tego szkolenia jest 
niepotwierdzona. Usług przyznanych szkoleniom nie można w Portalu odwoływać. 

 7.2 Szkoleniowiec 

Szkoleniowiec to Pracownik PL-Grid posiadający uprawnienia do przeprowadzania szkoleń. W 
widoku Szkoleniowca w Portalu dostępna jest zakładka „Zarządzanie szkoleniami”. Posiada on 
możliwość tworzenia szkoleń w Portalu oraz może zarządzać uczestnikami założonych przez siebie 
szkoleń – akceptować kandydatów oraz odrzucać zarówno kandydatów, jak i wcześniej 
zaakceptowanych uczestników. Szkoleniowiec może także udostępniać kursantom materiały na 
szkolenie, jak również wnioskować o usługi dostępowe oraz o certyfikaty na potrzeby uczestników 
prowadzonego przez siebie szkolenia.

Szkoleniowiec może dokonywać tych czynności w zakładce „Zarządzanie szkoleniami”.  Zawiera 
ona panel o tej samej nazwie (Rysunek 32), składający się z listy szkoleń prowadzonych przez 
Szkoleniowca, jak również zawierający link do kreatora nowych szkoleń.
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Rysunek 31: Potwierdzanie usług dla szkoleń

Rysunek 32: Panel zarządzania szkoleniami



 7.2.1 Tworzenie szkolenia

Link „Dodaj nowe szkolenie” przenosi Szkoleniowca do formularza tworzenia nowego szkolenia 
(Rysunek 33). Należy w nim zdefiniować podstawowe informacje dotyczące szkolenia, takie jak: 
nazwa, miejsce, opis, daty, limit uczestników etc. Trzeba także wybrać typ szkolenia: lokalne 
(szkolenie odbywające się w określonym czasie w jakimś ośrodku, np. Cyfronet, ICM) lub zdalne 
(szkolenie tego typu nie wymaga określania czasu ani miejsca, gdyż polega jedynie na 
udostępnieniu materiałów szkoleniowych). 

Szkolenie lokalne wymaga podania terminów trwania szkolenia, jak również limitu uczestników 
oraz limitu miejsc na liście rezerwowej. Istnieje także możliwość określenia momentu zamknięcia 
rejestracji.

Szkolenie może także wymagać przyznania uczestnikom usług dostępowych. Jeśli Szkoleniowiec 
wybierze jedną z tych usług, wówczas wniosek przekazywany jest do Administratora Usług w celu 
potwierdzenia. Status przyznania usług na potrzeby szkolenia będzie dostępny w widoku szkolenia.

Jeżeli Szkoleniowiec zaznaczył opcję „chcę edytować listę instruktorów szkolenia”, wówczas po 
naciśnięciu przycisku „Dodaj szkolenie”, ma on od razu możliwość dodania instruktorów do 
szkolenia. Panel dodawania instruktorów jest widoczny na Rysunku 34. Szkoleniowiec ma 
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Rysunek 33: Formularz tworzenia szkolenia



możliwość edycji instruktorów także w późniejszym czasie, w panelu edycji szkolenia.

 7.2.2 Zarządzanie szkoleniami

W zakładce „Zarządzanie szkoleniami”, przy każdym ze szkoleń, link „strona szkolenia” prowadzi 
do biblioteki dokumentów, gdzie można m.in. znaleźć certyfikaty uczestników (o ile zostały 
wcześniej wygenerowane). 

Link „Szczegóły” prowadzi do widoku zarządzania szkoleniem. Można tam edytować dane 
dotyczące szkolenia (miejsce, opis, daty, ilość uczestników itp.), jak również listę prowadzących. 
Można także usunąć całe szkolenie lub wysłać zbiorczą wiadomość e-mail do wszystkich 
zgłoszonych uczestników (nawet tych nie potwierdzonych). Górna część tego panelu ze 
wspomnianymi funkcjonalnościami jest widoczna na Rysunku 35.

W dolnej części tego panelu (Rysunek 36) można zarządzać uczestnikami szkoleń. Widnieją tam: 

36

Rysunek 34: Panel dodawania instruktorów

Rysunek 35: Zarządzanie szkoleniem (część górna)



wnioski o przyjęcia na szkolenie, uczestnicy już zaakceptowani oraz lista rezerwowa. W przypadku 
wyczerpania się miejsc na liście uczestników szkolenia, nowi uczestnicy zapisywani sa na listę 
rezerwową. W panelu istnieje także możliwość wygenerowania certyfikatów dla zatwierdzonych 
uczestników. Generowania certyfikatów należy dokonywać po ustaleniu ostatecznej listy 
uczestników, gdyż później nie jest możliwe wygenerowanie dodatkowych certyfikatów. 

 7.3 Operator

Operator PL-Grid to pracownik PL-Grid odpowiedzialny w Portalu za zarządzanie użytkownikami. 

Konto Operatora posiada dodatkową zakładkę „Operator PL-Grid”, która umożliwia wyszukiwanie 
użytkowników Portalu wedle wybranych kryteriów, takich jak: dane użytkownika (imię, nazwisko, 
login, adres e-mail, numer OPI), status w Portalu (np. „wymaga uwagi”, „konto zablokowane”) czy 
rola (patrz Rozdział  1.3 ). 
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Rysunek 36: Zarządzanie szkoleniem (część dolna)



Zadaniem Operatora jest weryfikacja zgłaszających się nowych użytkowników Portalu i zespołów 
oraz nadzór nad danymi istniejących już Użytkowników. Uczestniczy on w procesach rejestracji 
nowych Użytkowników Infrastruktury oraz Pracowników. Rejestracja Kursantów odbywa się bez 
ingerencji Operatora. Operator jest również odpowiedzialny za zarządzanie rozszerzeniami kont 
oraz blokowaniem kont. Informacje o użytkownikach oczekujących na podjęcie przez Operatora 
wymienionych akcji (z wyjątkiem blokowania) są widoczne po wybraniu statusu „wymaga uwagi”. 

Operator może także edytować dane zarejestrowanych już użytkowników. Służy do tego link 
„Edytuj dane” w podglądzie użytkownika.

 7.3.1 Rejestracja Użytkowników Infrastruktury

Rejestracja nowych Użytkowników Infrastruktury PL-Grid, nie będących pracownikami PL-Grid, 
wymaga od Operatora upewnienia się, że użytkownik lub jego Opiekun posiada właściwą afiliację 
w jednostce naukowej. Po wykonaniu niezbędnych w tym celu czynności (zob. [R 2],  rozdział  3.1
)  Operator może zaakceptować kandydaturę na Użytkownika Infrastruktury. W Portalu wymaga to 
uzupełnienia przez Operatora weryfikacyjnego adresu e-mail oraz weryfikacyjnego numeru 
telefonu (tel. do sekretariatu). W formularzu jest także miejsce na wpisanie ewentualnych 
komentarzy. 

Przyciski „Aktualizuj dane rejestracyjne” oraz „Dodaj komentarz” pozwalają na zapisanie danych 
bez podejmowania decyzji o akceptacji bądź odrzuceniu kandydatury. W momencie akceptacji 
(przycisk „Zaakceptuj”) rejestrowane są dane weryfikacyjne, lecz nie zapisane komentarze ulegają 
utraceniu. 

W przypadku, gdy dane OPI nie zgadzają się z rzeczywistością, Operator może odesłać wniosek z 
powrotem do Wnioskującego z prośbą o poprawienie danych. Służy do tego przycisk „Odrzuć i 
wyślij powiadomienie”. Nie powoduje on jednak zupełnego odrzucenia kandydatury, lecz tylko 
cofa ją do momentu, w którym podaje się dane OPI (numer oraz nazwisko Opiekuna).

Formularz do akceptacji / odrzucania kandydatów wygląda następująco: 
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Rysunek 37: Widok Operatora



Jeśli osoba wnioskująca o dostęp do Infrastruktury jest Pracownikiem PL-Grid, wówczas 
weryfikacja polega na upewnieniu się, że motywacja do korzystania z Infrastruktury w 
wystarczającym stopniu uzasadnia potrzebę wnioskującego. Formularz akceptacji rozszerzenia 
pracownika na użytkownika wygląda zatem podobnie, lecz nie wymaga wpisywania danych 
rejestracyjnych.

Po zaakceptowaniu kandydatury przez Operatora do Wnioskującego wysyłany jest e-mail 
informujący o aktywacji konta.
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Rysunek 38: Formularz akceptacji Użytkownika Infrastruktury



 7.3.2 Rejestracja Pracowników PL-Grid

Rejestracja konta Pracownika w Portalu PL-Grid wymaga upewnienia się, że osoba wnioskująca o 
konto jest faktycznie pracownikiem projektu PL-Grid. Operator ma możliwość zaakceptowania lub 
odrzucenia kandydatury, jak również dodania komentarza przed podjęciem decyzji.

Operator ma także możliwość rozszerzania kont Użytkownika Infrastruktury do funkcjonalności 
pracownika. Dzieje się to na wniosek Użytkownika. Rozszerzenie wymaga identycznej weryfikacji 
jak zakładanie konta Pracownika. Operator może dokonać rozszerzenia poprzez link „Dodaj 
uprawnienia pracownika” w widoku szczegółowym Użytkownika.

 7.3.3 Akceptacja zespołów

Operator jest także odpowiedzialny za akceptację zgłaszających się zespołów. Informacje o 
zespołach oczekujących na akceptację są dostępne w dolnej części zakładki „Operator PL-Grid”. 
Można tam także przeglądać zespoły już istniejące oraz wyszukiwać je po nazwie. Panel 
weryfikacji zespołów widoczny jest na Rysunku 39.

 7.3.4 Zarządzanie danymi Użytkowników

Operator ma także możliwość zarządzania danymi Użytkowników Portalu. Służy do tego przycisk 
„Edytuj dane” w szczegółowym widoku Użytkownika. Operator może edytować wszelkie 
podstawowe dane Użytkownika, z wyjątkiem statusu OPI. Operator może także zablokować dostęp 
do usługi globalnej.

Ponadto Operator nadzoruje pewne zmiany w kontach Użytkowników zainicjowane przez nich 
samych. Są to następujące zmiany:

– rozszerzenie Pracownika na Użytkownika Infrastruktury (patrz:  7.3.1 )

– rozszerzenie Użytkownika Infrastruktury na Pracownika (patrz:  7.3.2 ) 

– zmiana statusu OPI – pojawia się w panelu „Weryfikacja” jako „Wniosek o zmianę statusu 
OPI”. Weryfikacja wniosku wymaga upewnienia się, że podane nowe informacje OPI są 
prawdziwe.
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Rysunek 39: Panel weryfikacji zespołów



 7.4 Recenzent Grantów

Recenzent Grantów jest odpowiedzialny za merytoryczną ocenę grantów obliczeniowych 
zgłoszonych w Portalu. Recenzent wykonuje swoje zadania w zakładce „Recenzowanie grantów”. 
Panel recenzji został przedstawiony na Rysunku 40. 

Zawiera on listę wszystkich grantów w kolejności 
chronologicznej, a także tematy grantów i grupy, do 
których należą.

Po kliknięciu w nazwę grantu pokazuje się widok 
szczegółowy grantu z linkiem „Dodaj 
rekomendację” (Rysunek 41),  który przenosi 
Użytkownika do panelu recenzji grantu. Należy 
wybrać rekomendację w skali od 0 (zdecydowanie 
nie rekomenduję) do 5 (zdecydowanie 
rekomenduję) oraz dodać słowne uzasadnienie 
rekomendacji. Po zapisaniu rekomendacji staje się 
ona widoczna dla innych w panelu widoku 
szczegółowego grantu. Rekomendacja może zostać 
stworzona tylko jeden raz i nie należy jej zmieniać 
ani poprawiać po innych Recenzentach.

Po wysłaniu rekomendacja jest zapisywana w 
Portalu i przekazywana do systemu Bazaar w celu 
umożliwienia rozpoczęcia negocjacji grantowych. 
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Rysunek 41: Recenzowanie grantów

Rysunek 40: Panel recenzji grantów



 8 Wsparcie użytkowników 

Użytkownicy PL-Grid mogą uzyskać wsparcie teoretyczne przeglądając dostępne materiały 
dokumentacyjne i szkoleniowe, jak również bezpośrednio skontaktować się z osobami 
odpowiedzialnymi w projekcie za rozwiązywanie problemów i odpowiadanie na pytania 
Użytkowników.

 8.1 Wiki PL-Grid

Wiki PL-Grid [R 12] zawiera informacje dotyczące prac poszczególnych pakietów. Większość 
danych dostępna jest dopiero po zalogowaniu. Jedną z nielicznych dostępnych bez logowania 
podstron Wiki jest dostępny w sekcji Zadanie 5 Podręcznik Użytkownika PL-Grid [R 5]. Zawiera 
on informacje oraz instrukcje dotyczące korzystania z Infrastruktury PL-Grid.

Wiki PL-Grid jest także dostępne z Portalu [R 8] w zakładce „Podręcznik użytkownika”.

 8.2 Helpdesk 

W przypadku problemów z korzystaniem z Portalu należy zgłosić się do Helpdesku PL-Grid. 
Można to zrobić na dwa sposoby: bądź po zalogowaniu się na stronie Helpdesku [R 10], bądź 
wysyłając wiadomość e-mail z opisem problemu na adres helpdesk@plgrid.pl. Strona Helpdesku [R 
10] jest także dostępna w Portalu poprzez zakładkę „Helpdesk PL-Grid”. Logowanie do Helpdesku, 
podobnie jak logowanie do Portalu, może odbywać się na dwa sposoby: bądź  przy użyciu z loginu i 
hasła do Portalu, bądź za pomocą certyfikatu Simple CA lub Polish Grid CA zarejestrowanego w 
Portalu.
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