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PL-Grid i PLGrid Plus – fundusze unijne wspierają
przyspieszenie procesów innowacyjnych w obszarze e-Science w Polsce
Budowa Polskiej Infrastruktury
Gridowej PL-Grid. 30 kwietnia
br. zakończył się projekt PL-Grid,
finansowany
z
Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka (PO IG).
W ciągu 3 lat trwania Projektu ok. 180
osób reprezentujących Konsorcjum
PL-Grid pracowało nad utworzeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej, kompatybilnej i interoperabilnej z gridem europejskim
i światowym, umożliwiającej realizację modelu e-Science w różnych
dziedzinach naukowych. W wyniku
Projektu polska społeczność naukowa otrzymała usługi informatyczne oparte na gridowych klastrach
komputerowych, zapewniających
duże moce obliczeniowe i systemy

gromadzenia danych, ułatwiające prowadzenie badań i analiz
ich wyników zgodnie z najlepszymi światowymi standardami,
pozwalające na aktywne włączenie się w międzynarodowe
programy badawcze i projekty.
W Europejskiej i Światowej Przestrzeni Badawczej, zaawansowane działania podejmuje się często w ramach współpracy
międzynarodowej. Na płaszczyźnie technologicznej oznacza
to potrzebę integracji danych, aplikacji obliczeniowych i zdalnej współpracy w tzw. „wirtualnych organizacjach” (VO). Gotowość i zgodność infrastruktury krajowej z rozwiązaniami
europejskimi i światowymi w tym zakresie jest krytyczna dla
bezpośredniej integracji i efektywnego uczestniczenia w takich zadaniach. Utworzona w projekcie PL-Grid infrastruktura
jest w pełni zgodna z rozwiązaniami stosowanymi w Europie
i na świecie.
Infrastruktura PL-Grid została zauważona i doceniona przez
naukowców w Polsce – udostępniane kolejne zasoby obliczeniowe, oprogramowanie specjalistyczne, narzędzia i usługi
wspierające użytkowników, a także szerokie akcje szkoleniowe
i promocyjne przyciągały sukcesywnie coraz więcej naukowców, którzy aktywnie korzystali z bogatej oferty Projektu.

Rezultaty projektu PL-Grid. Projekt może poszczycić się następującymi osiągnięciami:
• moc obliczeniowa zbudowanej infrastruktury 230 TFlopsów
• pamięć dyskowa
3600 TBajtów
• pamięć operacyjna
51 TBajtów
Na tych zasobach codziennie wykonuje się kilkanaście tysięcy zadań
wykorzystując łącznie od 0,2 do 0,5 milionów godzin. Liczba zarejestrowanych użytkowników osiągnęła na początku maja br. 1000 naukowców, tworzących blisko 100 zespołów. System pomocy i konsultacji –
helpdesk – obsługuje średnio 120 zgłoszeń miesięcznie.
Techniczne rezultaty Projektu zostały opisane w publikacji:
Building a National Distributed e-Infrastructure – PL-Grid,
2012, M. Bubak, T. Szepieniec, K. Wiatr (Eds.), Lectures Notes
in Computer Science – Springer Books (ISBN 978-3-642-28266-9).
Rozwój Infrastruktury PL-Grid. Pod koniec realizacji projektu PL-Grid, staraniem Konsorcjum PL-Grid, nowy projekt – PLGrid Plus – uzyskał finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO IG
(realizacja: 1.10.2011 – 30.09.2014).
W odniesieniu do e-infrastruktury wymagania ze strony
środowisk naukowych są zróżnicowane i zależą od dziedziny
naukowej. Różnice mogą dotyczyć wydajności i typu infrastruktury obliczeniowej, zasobów programistycznych i baz danych, jak również unikalnego sprzętu pomiarowo/badawczego, stanowiącego element infrastruktury.
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W celu harmonijnego wsparcia informatycznego rozwoju badań naukowych w różnych obszarach problemowych
oraz właściwego wsparcia badaczy-użytkowników, konieczne jest dopasowanie cech infrastruktury informatycznej do
problemów stanowiących przedmiot badań. Przygotowanie
specyficznych środowisk obliczeniowych – tzw. gridów dziedzinowych – czyli rozwiązań, usług i poszerzonej infrastruktury wraz z oprogramowaniem, dostosowanych do potrzeb
różnych grup naukowców, będzie najważniejszym zadaniem
realizowanym w ramach projektu PLGrid Plus.
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Rezultaty obydwu projektów mogą być wykorzystane przez
wszystkich naukowców w Polsce. Przy formułowaniu zasad
używania infrastruktury PL-Grid dołożono wszelkich starań,
aby znieść bariery wynikające z fizycznej odległości pomiędzy
instytutami naukowymi a centrami KDM. Wszystkie działania
na infrastrukturze – włączając w to proces rejestracji i uzyskiwania zasobów – można wykonać zdalnie. Jest to ważne
założenie, także przy projektowaniu nowych usług. Pilotowe
wprowadzenie 13 gridów dziedzinowych w projekcie PLGrid
Plus otwiera zakres środowiskowego wykorzystania rezultatów Projektu. Nie ogranicza go jednak, ponieważ w projekcie
PLGrid Plus stworzono usługi integracji nowych grup e-Nauki.
Korzystając z wypracowanych usług ogólnych i doświadczenia w budowaniu usług domenowych, integracja nowych
grup będzie przebiegała sprawniej i niższymi kosztami. Podobnie szeroki zakres wykorzystania rezultatów Projektu przewiduje się po jego zakończeniu.

•
•
•

•

W ramach projektu PLGrid Plus planowane jest także:
wdrożenie dodatkowych usług infrastruktury, w tym wizualizacji wyników naukowych,
wdrożenie Systemu Gwarancji Jakości i objęcie nim
wszystkich usług Infrastruktury PL-Grid,
znaczne rozszerzenie zasobów dostępnych w infrastrukturze:
- o ok. 500 TFlopsów mocy obliczeniowej oraz
- o ok. 4,4 PBajtów przestrzeni dyskowej,
rozwój i udostępnienie usług typu Cloud Computing zapewniających użytkownikom (poprzez wirtualizację) wyłączny dostęp do specjalnie skonfigurowanych zasobów
lub zabezpieczenie danych w specyficzny dla konkretnego
zastosowania sposób.

Domenowo-specyficzne rozwiązania będą tworzone, w pierwszej kolejności, dla 13 grup
użytkowników spośród strategicznych dziedzin i ważnych tematów w Nauce Polskiej:

W dalszej kolejności Projekt przewiduje uruchomienie usług wsparcia, adaptacji i szkoleń
dla innych grup użytkowników.

1000-ny użytkownik Infrastruktury PL-Grid
Sukcesywnie rośnie liczba naukowców, którzy do swoich badań naukowych planują
obliczenia z wykorzystaniem Infrastruktury PL-Grid. Miło nam poinformować, że 1
maja br. w Portalu PL-Grid zarejestrował się już tysięczny użytkownik tej infrastruktury. Jest nim pani dr Joanna Hetmańczyk – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pani Joanna prowadzi badania naukowe w Zespole Badań Przemian Fazowych.
Obecnie jest także pracownikiem naukowym w Laboratorium Fizyki Neutronowej w
Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, w Rosji.

„Zajmuję się badaniami przemian fazowych w krystalicznych związkach koordynacyjnych oraz ich powiązaniem
ze zmianą dynamiki reorientacyjnej i/lub ze zmianą struktury krystalicznej” – informuje nas pani Joanna. „Polimorfizm
występujący w tych związkach zmienia wiele z ich własności
fizykochemicznych. W pracy wykorzystuję szereg metod ekspe-
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rymentalnych takich jak: różnicowa kalorymetria skaningowa,
dyfrakcja promieni X i neutronów, spektroskopia absorpcyjna
w zakresie środkowej i dalekiej podczerwieni, rozpraszanie
ramanowskie, niespójne, nieelastyczne i kwazielastyczne rozpraszanie neutronów oraz metoda jądrowego rezonansu magnetycznego. Szeroki wachlarz stosowanych metod pozwala
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dogłębnie poznać naturę przemian fazowych oraz towarzyszące im zmiany własności. Prowadzone badania należą do
badań podstawowych, aczkolwiek możliwe jest także wykorzystanie takich związków jako akumulatorów ciepła, z racji na
znaczne efekty cieplne towarzyszące przemianom.
Zasoby obliczeniowe w swojej pracy stosuję od niedawna.
Do obliczeń wykorzystywałam głównie pakiet Gaussian09. W
przyszłości zamierzam korzystać także z innego oprogramowania, np. z QuantumEspresso oraz z pakietów do symulacji
dynamiki molekularnej. Na razie są to obliczenia przeprowa-

dzane lokalnie na klastrze Zeus w Cyfronecie. Wyniki dotychczasowych obliczeń stosuję do modelowania i interpretacji
widm oscylacyjnych w podczerwieni (IR), widm ramanowskich
(RS) oraz neutronowych (IINS) związków kompleksowych”.

O możliwości wykorzystania Infrastruktury PL-Grid do obliczeń naukowych pani Joanna dowiedziała się ze strony internetowej projektu PL-Grid oraz od osób już korzystających z tej
infrastruktury.

W nowym cyklu: „Rozmowy z ekspertami” zapraszamy czytelników
do zapoznania się z tematyką prac badawczych realizowanych
na Infrastrukturze PL-Grid przez naukowców z różnych dziedzin nauki,
wybranych jako pilotowe do projektu PLGrid Plus.

Wywiad z Profesorem dr hab. Jackiem Komasą
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
kierownikiem Pracowni Chemii Kwantowej.

Jakie problemy są rozwiązywane z wykorzystaniem Infrastruktury PL-Grid?
Naukowcy uczestniczący w podzadaniu „Chemia kwantowa i
fizyka molekularna” zajmują się badaniem struktury elektronowej cząsteczek, określeniem ich właściwości, a
także modelowaniem reakcji chemicznych. Dzięki
takim badaniom można a priori poznać istotne cechy molekuły lub reakcji chemicznej bez potrzeby
przeprowadzania, często kosztownej, syntezy
i analizy chemicznej. Obecnie wielu chemików,
którzy nie zajmują się na co dzień obliczeniami,
korzysta chętnie z dostępu do programów kwantowochemicznych, aby rozszerzyć swoje badania
eksperymentalne o wyniki teoretyczne. Badania takie mogą
dotyczyć bardzo małych cząsteczek, złożonych np. z dwóch jąder atomowych i dwóch elektronów, poprzez układy średniej
wielkości zbudowane z kilkudziesięciu atomów, aż po modele enzymów czy białek. Na przykład, obiektem moich badań
są układy najmniejsze, zawierające co najwyżej 6 elektronów.
Badając tak małe cząsteczki możemy pokusić się o bardzo precyzyjne przewidywanie ich właściwości, znacznie przekraczające standardową, „chemiczną” dokładność. O ile dokładność
współczesnych metod spektroskopowych jest przeciętnie trzy,
cztery rzędy wyższa niż dokładność przewidywań teoretycz-
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nych, o tyle w przypadku układów dwuelektronowych teoria
potrafi dostarczyć wyników równie dokładnych jak najnowsze
eksperymenty. Z tego względu małe cząsteczki pełnią ważną
rolę układów odniesienia (ang. benchmarks) przy rozwijaniu
i testowaniu nowych modeli teoretycznych oraz innych, mniej dokładnych, metod obliczeniowych.
Dostarczanie wartości referencyjnych, czyli
najdokładniejszych dostępnych w danej dziedzinie wartości liczbowych, wiąże się jednak z
koniecznością dostępu do komputerów dużej
mocy.
Dlaczego potrzebne są tak duże zasoby obliczeniowe?
W przypadku wartości referencyjnych uzasadnienie wydaje się
oczywiste – ten typ badań z natury rzeczy wiąże się z pracą na
granicy możliwości dostępnych mocy obliczeniowych. Jeśli w
innym ośrodku naukowym uzyskany zostanie wynik o wyższej
dokładności, to natychmiast zaczyna on funkcjonować jako
benchmark, detronizując pozostałe wyniki. Najczęściej więc
grupy badawcze zajmujące się takimi zagadnieniami mają
zapewniony dostęp do potężnych zasobów obliczeniowych.
W ogólności można zauważyć, że obliczenia kwantowochemiczne wymagają dużych mocy. Przy obecnym stanie wiedzy
chemia kwantowa umożliwia uzyskanie wyników jedynie przy-
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bliżonych, obarczonych pewnym błędem. Zmniejszenie tego
błędu jest możliwe przy nieproporcjonalnym wzroście czasu
obliczeń. Stąd konieczność kompromisu pomiędzy kosztem obliczeń a ich precyzją. Nie dziwi więc, że każdy wzrost dostępnej
mocy obliczeniowej zostaje natychmiast skonsumowany przez
„chemików”. Tym bardziej, że podobny kompromis stosuje się
do rozmiaru badanych cząsteczek – nowe zasoby obliczeniowe
umożliwiają dostęp badaczy do większych układów, a te mogą
przecież rosnąć bez ograniczeń. Aby przybliżyć Państwu zapotrzebowanie na moc obliczeniową w badaniach referencyjnych, z użyciem tzw. jawnie
skorelowanych funkcji falowych, odwołam
się do układu z 6-cioma elektronami. Obliczenia takie, w porównaniu do układu zawierającego 4 elektrony, wymagają ponad stukrotnie większej mocy obliczeniowej, aby uzyskać
równie dokładne wyniki w podobnym czasie.
Analogiczne obliczenia dla układów większych niż 10
elektronów są praktycznie poza zasięgiem, nawet najpotężniejszych dostępnych obecnie na świecie komputerów.
Jakie oprogramowanie specjalistyczne – udostępniane na zasobach PL-Grid – jest wykorzystywane?
Obecnie, w ramach zasobów PL-Grid, mamy dostęp do wielu
najbardziej rozpowszechnionych programów kwantowo chemicznych, takich jak Gaussian, Molpro, Turbomole, NWChem,
Dalton, itd. O ile mi wiadomo, możemy też liczyć na zakup
nowych programów w przypadku zainteresowania nimi większej liczby użytkowników. Równie ważna jest fachowa pomoc
w instalacji i uruchomieniu własnego oprogramowania użytkowników, jaką można uzyskać od pracowników PLGrid Plus.
Jest to o tyle istotne, że otrzymujemy w ten sposób aplikację

dostosowaną do konkretnego środowiska obliczeniowego, np.
równoległego.
W jaki sposób zostało przygotowane środowisko – usługi, narzędzia – konieczne do przeprowadzenia tych obliczeń?
Od pewnego czasu na komputerach PL-Grid dostępne są usługi
i narzędzia przygotowane m. in. z myślą o początkujących użytkownikach, znakomicie ułatwiające zlecanie zadań.
Dobrym przykładem takiego narzędzia jest QCG-Icon instalowany na komputerze użytkownika.
Umożliwia ono wysyłanie zadań do wykonania
przez usługi QosCosGrid w jednym z ośrodków
obliczeniowych wchodzących w skład Konsorcjum PL-Grid bez konieczności wyszukiwania
wolnych zasobów. Narzędzie to pozwala następnie
śledzić przebieg obliczeń, a na koniec automatycznie ściąga wyniki na lokalny komputer. Zaoszczędza
w ten sposób, nawet niewprawnemu użytkownikowi, wykonywania wielu mało dla niego interesujących czynności. Bardzo podoba mi się to, że usługi tego typu powstają i są wciąż
udoskonalane przy ciągłych konsultacjach z użytkownikami. W
ogóle, muszę to podkreślić, w projekcie PLGrid Plus, wyraźnie
widoczne jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom zwykłych użytkowników.
Obliczenia są w trakcie – czy uzyskano już jakieś wyniki?
Tak, są już pierwsze wyniki. Z jednej strony są one bardzo wartościowe, gdyż trudno byłoby je uzyskać bez dostępu do komputerów PL-Grid, z drugiej pokazały, że otwiera się możliwość
poszerzenia obszaru badań.

Inauguracyjne spotkanie uczestników projektu PLGrid Plus oraz przedstawicieli
dziedzin nauki
Pierwsze spotkanie techniczne uczestników
Projektu odbyło się w Szczyrku – znanej miejscowości Beskidu Śląskiego. Spotkanie zgromadziło blisko 100 osób – zarówno przedstawicieli Partnerów Projektu odpowiedzialnych
za utrzymanie i rozwój infrastruktury obliczeniowej PL-Grid, jak i użytkowników tej infrastruktury – reprezentantów 13-stu dziedzin
nauki, włączonych jako pilotowe do projektu
PLGrid Plus.
Najważniejszym celem spotkania było zdefiniowanie nowych usług dla użytkowników
z każdej dziedziny nauki. Usługi te będą stopniowo udostępniane w ramach infrastruktury
obliczeniowej PL-Grid. Pierwsze prototypy
usług planowane są na wrzesień br., a ich pełne wdrożenie do infrastruktury obliczeniowej
przewidziane jest za rok.
Bardzo istotne były bezpośrednie rozmowy i sesje z udziałem przedstawicieli poszcze-
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gólnych dziedzin nauki, które były okazją do zasygnalizowania problemów, co
pomoże w przygotowaniu wstępnych procedur i czynności służących ich rozwiązaniu. Zostały także określone kierunki działań promocyjno-szkoleniowych
i zdefiniowano kanały komunikacji z obecnymi użytkownikami Infrastruktury
PL-Grid oraz z osobami potencjalnie zainteresowanymi wykorzystaniem zasobów obliczeniowych w przyszłości.

PLGrid Plus Newsletter (czerwiec 2012)

Tematyka. Zapraszamy użytkowników Infrastruktury PL-Grid do wzięcia udziału w dwunastej edycji Krakowskich Warsztatów
Gridowych (CGW’12). Tematyka warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:
•
•
•
•

e-Nauka, nauka na poziomie systemowym i wspólne
aplikacje
modele, metody i narzędzia służące rozwojowi
wspólnych aplikacji
wirtualne laboratoria i środowiska służące rozwiązywaniu problemów
rozproszone infrastruktury obliczeniowe, środowiska
gridowe i obliczenia w chmurze

CGW’12 będzie także okazją do prezentacji badań naukowych w głównych europejskich i krajowych projektach gridowych. W szczególności zachęcamy do zgłaszania prezentacji
związanych z wykorzystaniem Infrastruktury PL-Grid oraz naukowych i technicznych osiągnięć projektu PLGrid Plus, którego celem jest rozbudowa polskiej e-infrastruktury w kierunku
domenowo-specyficznych środowisk obliczeniowych.
Prezentacje, streszczenia i materiały konferencyjne. Decyzja o przyjęciu prezentacji będzie podejmowana na podstawie rozszerzonego streszczenia; informacje dotyczące jego
formatu i kryteriów recenzji są dostępne pod adresem:
www.cyfronet.krakow.pl/cgw12/abstracts.html.

Ważne terminy
10 września 2012
24 września 2012
5 października 2012
20 listopada 2012

•
•
•
•
•
•

wiedza w e-Nauce i systemach DCI
wirtualne organizacje i aspekty bezpieczeństwa
zarządzanie zasobami i planowanie
monitorowanie i zarządzanie informacjami
aspekty inżynierii oprogramowania
implikacje przemysłowe i społeczne.

Wszystkie zaakceptowane streszczenia zostaną opublikowane
w Książce Streszczeń CGW’12.
Pełne wersje artykułów zostaną opublikowane w Computer Science Journal (CSCI) (www.csci.agh.edu.pl) po zakończeniu warsztatów. Decyzja o przyjęciu artykułów do publikacji
będzie podejmowana na podstawie oceny prezentacji wygłoszonych w trakcie warsztatów i recenzji pełnych artykułów,
przeprowadzonych z udziałem organizatorów CGW’12. Zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w CSCI w 2013
roku.

– zgłaszanie streszczeń proponowanych prezentacji
– decyzja o przyjęciu prezentacji/artykułu do wygłoszenia
– zakończenie wczesnej rejestracji
– przesłanie pełnej wersji artykułu do wydawnictwa CSCI i rozpoczęcie procesu recenzji

Dodatkowe informacje. Szczegółowe dane na temat rejestracji, miejsca konferencji oraz inne przydatne informacje są dostępne
na stronie konferencji: www.cyfronet.krakow.pl/cgw12/.

Sponsorzy.

Organizatorzy. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH i Instytut Informatyki AGH w Krakowie.
Zapraszamy!
PLGrid Plus Newsletter (czerwiec 2012)
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Wiadomość z ostatniej chwili
Komputery w Infrastrukturze PL-Grid na liście TOP500
Na opublikowanej 18 czerwca 2012 prestiżowej liście TOP500
– najpotężniejszych komputerów na świecie – Zeus z ACK Cyfronet AGH zajął wysoką, 89 lokatę, utrzymując tym samym 1
miejsce wśród najwydajniejszych komputerów w Polsce.
Obecnie Zeus pracuje w następującej konfiguracji:
• 271,11 TFlops teoretycznej mocy obliczeniowej (moc
rzeczywista 185,32 TFlops),
• 31,6 TB pamięci operacyjnej RAM,
• pamięć dyskowa o pojemności 1,8 PB,
• system operacyjny Scientific Linux (SL).

Zeus jest częścią ogólnopolskiej infrastruktury informatycznej zbudowanej w ramach projektu PL-Grid, podobnie
jak inne komputery pracujące w instytucjach partnerskich
tego projektu, które znalazły się także na obecnej edycji listy
TOP500: PCSS (miejsce 233) i CI TASK (miejsce 447). Zakup
tych instalacji był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Infrastruktura PL-Grid jest rozwijana w ramach projektu
PLGrid Plus.

Lista TOP500 - edycja z czerwca 2012
www.top500.org/list/2012/06/100

Projekt PLGrid Plus jest realizowany przez Konsorcjum PL-Grid, w skład którego wchodzi pięć instytucji partnerskich:

ACK CYFRONET AGH – Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie
ICM UW – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie
PCSS – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w Poznaniu
CI TASK – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku
WCSS – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe we Wrocławiu

KONTAKT

Newsletter został opracowany we współpracy z Partnerami PL-Grid.

Uwagi, propozycje i pomysły dotyczące zawartości następnych edycji Newslettera prosimy przesyłać na
adres promocja@plgrid.pl. Zachęcamy użytkowników do opisywania swoich doświadczeń z wykorzystania
zasobów PL-Grid – najciekawsze przedstawimy w kolejnych edycjach Newslettera.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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