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Wsparcie użytkowników. W ramach projektu PLGrid Plus zapewniamy pomoc 
dla użytkowników Infrastruktury PL-Grid poprzez nowoczesny system wsparcia 
helpdesk, stale aktualizowane podręczniki oraz konsultacje i szkolenia. 
Wspomagamy naukowców z różnych dziedzin w dopasowaniu cech infrastruktury 
obliczeniowej PL-Grid do problemów stanowiących przedmiot ich badań oraz przy 
projektowaniu własnych aplikacji naukowych i ich wdrażaniu do obliczeń na tej 
Infrastrukturze.
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Podręczniki są dostępne ze strony www.plgrid.pl: 
        - „Podręcznik Użytkownika PL-Grid”
        - „Podręcznik Użytkownika Portalu PL-Grid”

szkolenia tradycyjne i zdalne w systemie Blackboard o różnym stopniu 
zaawansowania są na bieżąco prezentowane w Portalu PL-Grid oraz

       w  Aktualnościach na stronie Projektu: 

zapytania, uwagi i problemy należy zgłaszać na adres: helpdesk@plgrid.pl

www.plgrid.pl/plus

Projekt PLGrid Plus
Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby 
Infrastruktury PL-Grid  dla  wspomagania Polskiej 
Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Infrastruktura PL-Grid

Portal PL-Grid - funkcje i usługi

1) Kto może zostać użytkownikiem infrastruktury obliczeniowej PL-Grid? 
Użytkownikiem może zostać każda osoba prowadząca działalność naukową, 
związaną z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 8.10.2004 r. o zasadach 
finansowania nauki, jak również współpracownicy osoby prowadzącej działalność 
naukową (studenci, doktoranci, współpracownicy zagraniczni). Weryfikacja jest 
dokonywana poprzez bazę „Ludzie Nauki” prowadzoną przez Ośrodek 
Przetwarzania Informacji (OPI). Usługi obliczeniowe w ramach Infrastruktury PL-Grid 
są świadczone nieodpłatnie, ale użytkownicy są zobligowani do załączania informacji 
o jej wykorzystaniu w publikacjach powstałych w oparciu o te obliczenia oraz do 
przesłania informacji o publikacji (autorzy, tytuł, miejsce wydania i pozycja lub DOI) na 
adres: helpdesk@plgrid.pl

2)  Partnerzy Konsorcjum PL-Grid:  ACK CYFRONET AGH w Krakowie, ICM UW 
w Warszawie, PCSS w Poznaniu, CI TASK w Gdańsku, WCSS  we Wrocławiu.

Proces rejestracji użytkownika. Aby uzyskać konto i dostęp do zasobów
i usług obliczeniowych w Infrastrukturze PL-Grid, należy zarejestrować się
w Portalu Użytkowników Infrastruktury PL-Grid, dostępnym on-line ze strony   
www.plgrid.pl, podając swoje dane personalne, nr PESEL oraz identyfikator w bazie 

1)„Ludzie Nauki” 

Uzyskane konto daje dostęp do wszystkich funkcji i usług w Portalu PL-Grid:

możliwość wystąpienia o konto na serwerze dostępowym UI (ang. User 
Interface), z którego można uruchamiać zadania gridowo lub lokalnie:

pracę w trybie gridowym (wymagane są certyfikaty) umożliwia pięć 

serwerów dostępowych zlokalizowanych w siedzibach Partnerów 
2)Konsorcjum PL-Grid . Dostęp do infrastruktury gridowej jest realizowany 

z następujących platform: 
gLite
UNICORE
QosCosGrid

dostęp do zasobów lokalnych jest możliwy poprzez system kolejkowy 

PBS i realizowany z klastrów: „Zeus” w ACK Cyfronet AGH, "REEF" w 
PCSS w Poznaniu oraz „Galera PLUS” w TASK.

przydzielenie grantu osobistego
możliwość wnioskowania o grant właściwy
możliwość definiowania zespołów (grup użytkowników)
dostęp do szkoleń on-line
informacje o wykorzystaniu zasobów
pełny dostęp do systemu „Helpdesk PL-Grid” na stronie  helpdesk.plgrid.pl
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Usługi obliczeniowe i Infrastruktura PL-Grid są rozwijane w ramach 
projektu PLGrid Plus (2011-2014) www.plgrid.pl/plus



Rejestracja w Portalu PL-Grid zapewnia użytkownikom: 

grant osobisty 

wniosek o grant
właściwy

wniosek
o certyfikat

inne usługi

możliwość wystąpienia o usługi szkolenia zdalne

Zespoły Użytkowników.   Jedną z 
usług udostępnionych z Portalu PL-Grid 
jest możliwość definiowania własnych 
grup współpracowników (zespołów). 
Zespoły Użytkowników w PL-Grid  
pozwalają na współdzielenie pamięci 
dyskowej w ramach jednej grupy 
systemowej na klastrze, jak i na wspólne 
ob l i czen ia  w  ramach  g ran tów 
obliczeniowych.

Każdy Użytkownik Infrastruktury, 
który chciałby korzystać z grantu 
właściwego, musi najpierw stać się 
członkiem Zespołu Użytkowników.

Gra n t y  w ł a śc i w e  p o d l e g a j ą  
rozliczeniom, polegającym na składaniu 
okresowych raportów z działalności w 
grancie oraz dostarczaniu publikacji 
powstałych przy wsparciu grantu.

Granty obliczeniowe to porozumienie między Zespołem Użytkowników 
a przedstawicielem Infrastruktury PL-Grid dotyczące specyfikacji zasobów 
udostępnianych Użytkownikom w ramach tej Infrastruktury. Granty 
usprawniają proces przydziału i wykorzystania zasobów obliczeniowych 
przez poszczególnych użytkowników, dzięki czemu uzyskują oni gwarancje 
dostępu do zasobów w czasie, kiedy ich najbardziej potrzebują. Wszystkim 
osobom wnioskującym o konto w Portalu zostają przydzielone granty 
osobiste: 1000 godzin obliczeniowych i 40 GB pamięci masowej, na okres 6 
miesięcy. W przypadku gdy Użytkownik (sam bądź w ramach zespołu) 
potrzebuje do realizacji celu badawczego większej ilości zasobów, może 
zgłosić zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby aplikując o grant właściwy. 
Grant właściwy musi zostać umotywowany przez Użytkownika (kierownika 
zespołu); następnie jest przedmiotem recenzji i negocjacji grantowych. 
Każdy grant ma przypisany identyfikator.

Użytkownik może posiadać więcej niż jeden grant w danym okresie czasu 
i ma możliwość ustawienia w Portalu dowolnego ze swoich aktywnych 
grantów jako grantu domyślnego.

Certyfikaty w PL-Grid. Aby uruchomić 
zadanie gridowe w Infrastrukturze PL-Grid,  
konieczne jest posiadanie certyfikatu 
osobistego, który poświadcza tożsamość 
użytkownika. W Portalu możliwe jest:  

szybk ie  uzyskan ie  cer ty f i ka tu  
respektowanego tylko w ramach
PL-Grid i ważnego przez 1 rok (Simple 
CA); 
uzyskanie osobistego certyfikatu 
gridowego europejskiego (Polish Grid 
CA) – uznawanego w PL-Grid i w innych 
europejskich strukturach gridowych;
zarejestrowanie certyf ikatu, co 
spowoduje, że użytkownik zostanie 
dodany automatycznie do wirtualnej 
organizacji (VO) vo.plgrid.pl.
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wniosek o założenie
Zespołu Użytkowników

dostęp do zasobów
infrastruktury

Strona główna Podręcznik użytkownika Helpdesk PL-Grid

Witaj!
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