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Centrum Operacyjne PL-Grid – centrum 
dowodzenia infrastrukturą rozproszoną

W	tym	wydaniu:

Wywiad	z	Marcinem	Radeckim	–	kierownikiem	Centrum	
Operacyjnego	PL-Grid
ACK	Cyfronet	AGH	

Jaka jest rola Centrum Operacyjnego Infrastruktury PL-Grid?

PL-Grid	przetwarzanych	jest	kilkadziesiąt	tysięcy	zadań,	użyt-
kownicy	 zgłaszają	 pytania	 i	 problemy	 –	 często	 wymagające	
szybkiej	 interwencji,	 prawie	500	usług	 jest	monitorowanych	
na	bieżąco	i	usprawnianych	w	przypadku	wyszukanej	usterki	–	
to	wszystko	wymaga	sprawnej	organizacji	pracy.		

Zarządzanie,	koordynacja	oraz	pracochłonne	opracowywa-
nie	i	wdrażanie	zmian,	bo	Infrastruktura	wciąż	jest	w	fazie	in-
tensywnego	rozwoju.	Zarządzanie	tak	złożonym	systemem	jak	
rozproszona	infrastruktura	obliczeniowa,	wymaga	precyzyjnej	
koordynacji	 wszystkich	 zadań	 wypełnianych	 przez	 poszcze-
gólne	ośrodki	tej	infrastruktury.	Codziennie	w	Infrastrukturze	

W jaki sposób Centrum Operacyjne organizuje pracę, skąd czerpie wzory? 

nych,	lecz	nie	zawsze	dzielą	się	swoimi	doświadczeniami.	Wy-
jątkiem	jest	tutaj	Microsoft	Operations	Framework.	

W	Infrastrukturze	PL-Grid	spotykamy	się	z	podobnymi	pro-
blemami	w	odniesieniu	do	zasobów	obliczeniowych	i	składo-
wania	danych	i	staramy	się	czerpać	z	dobrych	praktyk	wymie-
nionych	w	ww.	opracowaniach.

Problem	zarządzania	złożoną,	rozległą	infrastrukturą	infor-
matyczną	został	zidentyfikowany	z	końcem	lat	80.	w	środowi-
skach	zajmujących	się	budową	sieci	teleinformatycznych.	Od	
tego	czasu	powstały	opracowania	takie	jak	COBIT,	ITIL	czy	ISO-
20000,	wskazujące	najlepsze	praktyki	w	zarządzaniu	usługami	
IT.	Duże	firmy	IT	–	zarządzające	infrastrukturami	informatycz-
nymi	 –	 również	 napotykają	wiele	 problemów	 z	 tym	 związa-

Czy Infrastruktura PL-Grid funkcjonuje zgodnie z najlepszymi praktykami?

nikom	należącym	do	środowiska	akademickiego	usług	o	jako-
ści	komercyjnej.	Warto	dodać,	iż	użytkownicy	otrzymują	nasze	
usługi	nieodpłatnie.

Staramy	się,	 aby	 tak	było.	Dlatego	w	Centrum	Operacyj-
nym	 powstają	wciąż	 nowe	 procedury	 obsługi	 Infrastruktury	
i	jej	użytkowników.	Naszym	celem	jest	dostarczanie	użytkow-



często	krótkich,	terminów.	Bez	gwarancji	uzyskania	zasobów	
obliczeniowych,	która	 jest	właściwa	dla	usług	komercyjnych,	
często	niemożliwe	jest	spełnienie	tych	warunków.

Obserwujemy	 zainteresowanie	 wysokim	 poziomem	 do-
starczanych	przez	nas	usług.	Obecnie	prowadzenie	badań	na-
ukowych	wiąże	 się	 z	 koniecznością	 dotrzymywania	 różnych,	

Czy rzeczywiście jest konieczne, aby użytkownicy akademiccy potrzebowali usług aż tak wysokiej jakości?

Wróćmy do Centrum Operacyjnego. Ile osób pracuje w Centrum?

zajmujących	się	rozwojem	i	utrzymaniem	narzędzi,	takich	jak:	
Helpdesk,	Portal	Użytkownika,	platforma	obsługi	grantów	Ba-
zaar,	system	Monitorowania	Wykorzystania	Zasobów,	system	
Monitorowania	Dostępności	Usług.	Wśród	pracowników	Cen-
trum	Operacyjnego	 jest	 też	grupa	zajmująca	się	bezpieczeń-
stwem	 Infrastruktury	 oraz	 grupa	 przedstawicieli	 dostawców	
oprogramowania.

Struktura	 Centrum	 jest	 rozproszona:	 koordynacją	 zajmu-
je	się	ACK	Cyfronet	AGH,	ale	współpracujemy	ściśle	z	przed-
stawicielami	pozostałych	czterech	ośrodków	obliczeniowych:	
warszawskiego	 ICM,	 poznańskiego	 PCSS,	 wrocławskiego	
WCSS	 i	 gdańskiego	TASK.	Mamy	3-osobowy	zespół	operato-
rów	 Centrum	 Operacyjnego,	 kilkuosobowy	 rotacyjny	 zespół	
1st	Line	Support	dla	obsługi	Helpdesku,	sześciu	programistów	

To całkiem spora grupa osób.

rych	 zaprojektowanie	 i	 przeprowadzenie	w	 taki	 sposób,	 aby	
zapewnić	 użytkownikom	 jak	 największą	 niezawodność	 i	 do-
stępność	narzędzi	produkcyjnych,	jest	bardzo	kosztowne	–	to	
zajmuje	nam	najwięcej	czasu.

Jeśli	wziąć	pod	uwagę	 fakt,	 że	 Infrastruktura	ma	obecnie	
1500	aktywnych	użytkowników,	 jedna	osoba	obsługi	przypa-
da	na	około	150	użytkowników.	Trzeba	też	pamiętać,	że	Infra-
struktura	cały	czas	się	rozwija	i	wprowadzane	są	zmiany,	któ-

Jak wygląda dzień pracy w Centrum Operacyjnym?

sługujemy	 pojawiające	 się	 usterki	 lub	 zgłaszane	 problemy.	
Usterki	 staramy	 się	 identyfikować,	 zanim	użytkownik	 spotka	

Staramy	 się	 skupiać	 na	 realizacji	 planów	 związanych	
z	 wdrażaniem	 nowych	 funkcjonalności.	 Równocześnie	 ob-

Rys. 1. Narzędzie Operations Portal Dashboard, służące do monitorowania  serwisów dostępnych w Infrastruk-
turze. Operatorzy reagują na alarmy generowane przez system monitorujący: informują o pojawiających się 
problemach odpowiednie zespoły wsparcia oraz pilnują terminowości dokonywania napraw.
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zmian	 w	 systemie	 produkcyjnym.	 Staramy	 się	 je	 wcześniej	
przetestować,	aby	nie	obniżyć	dostępności	danych	usług	 lub	
narzędzi.	Warto	dodać,	że	wprowadzanie	nowych	funkcjonal-
ności	jest	efektem	nie	tylko	pracy	Centrum	Operacyjnego,	ale	
wynika	też	z	realizacji	pomysłów,	które	przekazują	nam	użyt-
kownicy	Infrastruktury	PL-Grid.

Poza	 tym,	 na	 bieżąco	 rejestrowani	 są	 nowi	 użytkownicy	
i	zespoły.	Operatorzy	nadzorują	także	proces	przydziału	gran-
tów	obliczeniowych	i	ich	rozliczeń.	

się	z	ich	konsekwencjami	–	do	tego	służy	nam	system	Monito-
rowania	Dostępności	Usług.	Jeśli	problem	powstanie	w	środo-
wisku	pracy	użytkownika,	wtedy	przez	Helpdesk	trafia	on	do	
zespołu	1st	Line	Support,	który	kompletuje	i	systematyzuje	in-
formacje	o	usterce	oraz	kieruje	go	do	odpowiedniego	zespołu	
wsparcia,	złożonego	z	ekspertów	w	danej	dziedzinie.	Niektóre	
problemy	są	zgłaszane	operatorowi	telefonicznie.	

Zespół	 programistów	 ciągle	 pracuje	 nad	 nowymi	 funk-
cjonalnościami.	 Wrażliwym	 momentem	 jest	 wprowadzanie	

Jakie plany ma Centrum Operacyjne na najbliższą przyszłość?

cesem	rozwoju,	czyli	zarządzania	usługami	IT.	We	współpracy	
z	projektem	FedSM	(http://www.fedsm.eu/)	planujemy	prze-
prowadzenie	oceny	dojrzałości	 Infrastruktury	pod	kątem	za-
rządzania	usługami	IT.

Będziemy	 na	 pewno	 świętować	 zarejestrowanie	 2000	
użytkownika	Infrastruktury	PL-Grid.	A	tak	na	poważnie	–	chce-
my	 wciąż	 się	 rozwijać	 –	 zarówno	 w	 kwestii	 dostarczanych	
usług	i	ich	jakości,	jak	i	w	dziedzinie	zarządzania	samym	pro-

Jak z dostępem do mocy obliczeniowej radzą sobie naukowcy w innych krajach? Czy Europa wypracowała unijne 
wzorce działania infrastruktury naukowo-badawczej?

obliczeniowych	i	system	gwarancji	jakości	usług.	Uczestnicząc	
w	międzynarodowych	spotkaniach,	otrzymujemy	wiele	sygna-
łów	świadczących	o	zainteresowaniu	naszymi	pomysłami,	do-
tyczącymi	m.in.:	przyznawania	grantów	obliczeniowych,	nego-
cjacji	zasobów	w	ramach	grantów	oraz	rozliczania	grantów	na	
potrzeby	nauki.

Polska	stawiana	jest	za	wzór	w	Europie	i	na	świecie.	Nasza	
Krajowa	Inicjatywa	Gridowa	–	NGI_PL	–	była	pierwszą,	która	
przetarła	ścieżki	 i	 została	zintegrowana	ze	strukturami	euro-
pejskimi.	 Rozwiązania	 przyjmowane	w	 Polsce	 służą	 za	 wzór	
zarządzania	 infrastrukturą	 informatyczną	 i	kontaktów	z	użyt-
kownikami.

W	ostatnim	czasie	zainteresowanie	zyskał	system	grantów	

Gdzie użytkownik powinien szukać pomocy, gdy ma kłopot z korzystaniem z Infrastruktury PL-Grid?

Rozwiązanie	danego	problemu	nastąpi	szybciej,	jeśli	w	miarę	
możliwości	 kompletnie	 opiszemy	 okoliczności	 powstania	
problemu	i	sformułujemy	sam	komunikat	błędu.

Najlepszym	 sposobem	 jest	 wysłanie	 e-maila	 na	 adres	
helpdesk@plgrid.pl.	 Za	 tym	 adresem	 stoi	 system,	 który	
zgłoszenie	zarejestruje	i	poinformuje	o	zmianach	jego	stanu.	

Wiemy już, w jaki sposób Centrum Operacyjne służy pomocą użytkownikom. A w jaki sposób użytkownicy mogą 
pomóc naszym pracownikom? 

nałem,	Infrastruktura	cały	czas	przeżywa	intensywny	rozwój,	
a	opinie	nowych	użytkowników	pozwalają	nam	rozwijać	usługi	
we	właściwym	kierunku.

No	 cóż,	 na	 pewno	 mogą	 intensywnie	 korzystać	 z	 Infra-
struktury,	 komunikować	 problemy	 i	 potrzeby	 i	 –	 jeśli	 są	 za-
dowoleni	–	zachęcać	innych	do	korzystania.	Tak	jak	wspomi-

Sukces chemików z Uniwersytetu Jagiellońskiego – GridSpace2 
z DICE w elektrochemii

Rozmowa z dr Leszkiem Zaraską z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Erykiem Ciepielą z Aka-
demickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH, wykorzystującymi Infrastrukturę PL-Grid i platformę Grid-
Space2 do obliczeń wspierających badania w dziedzinie elektrochemii.
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struktury	obliczeniowej	oraz	platformy	GridSpace2	[GS2],	po-
wstałych	w	 ramach	projektu	PL-Grid	 i	 rozwijanych	w	PLGrid	
Plus.	 „A	dzięki	platformie	GridSpace2	 informatycy	 i	 chemicy	
mogą	wspólnie	efektywnie	tworzyć,	udostępniać	i	wykorzysty-
wać	takie	specjalistyczne	oprogramowanie”	–	uzupełnia	Eryk	

„Specjalistyczne	 oprogramowanie	 tworzone	 na	 potrzeby	
konkretnego	 badania	 wydatnie	 zwiększa	 efektywność	 pracy	
zespołów	 badawczych	 takich	 jak	 nasz”	 –	 zaczyna	 rozmowę	
dr	 Leszek	 Zaraska	 z	 Zespołu	 Elektrochemii	Wydziału	 Chemii	
Uniwersytetu	 Jagiellońskiego	 [ELEKTRO],	 użytkownik	 infra-

http://www.fedsm.eu
m.in
mailto:helpdesk@plgrid.pl
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zowanych	przez	konkretny	zespół.	Dane	wyjściowe	w	postaci	
tabel,	wykresów	czy	ilustracji,	uzyskane	w	wyniku	wykonania	
workflow-u	 na	 danych	wejściowych,	 np.	 z	 aparatury,	 są	 go-
towe	 do	 użycia	 w	 publikacji.	 Tworzymy	 nawet	 e-publikacje,	
gdzie	tekst	artykułu	on-line	przepleciony	 jest	kodami	 i	dany-
mi	z	eksperymentu,	które	można	przeglądać,	edytować	i	po-
nownie	uruchamiać	z	wykorzystaniem	GridSpace2”–	wyjaśnia	
Eryk	Ciepiela.	Dzięki	wykorzystaniu	technologii	internetowych	
możliwa	 jest	 zdalna	współpraca	 zespołu	dziedzinowego	 i	 in-
formatyków.	 „Odbyliśmy	 tylko	 kilka	 bezpośrednich	 spotkań,	
a	potem,	dzięki	wspólnej	platformie	dostępnej	przez	Internet,	
współpracujący	 z	 nami	 informatyk	mógł	 na	 bieżąco	 tworzyć	
i	poprawiać	oprogramowanie,	a	my	zaraz	po	tym	mogliśmy	już	
testować	kolejną	wersję.	Mogliśmy	także	sami	zmieniać	para-
metry	w	kodzie	 i	badać	różne	 jego	warianty.	Udało	się	unik-
nąć	czasochłonnych	spotkań,	wdrożeń,	instalacji...	W	podobny	
sposób	możemy	podzielić	 się	eksperymentem	z	naszymi	 ko-
legami	z	 innych	 instytucji,	 tak	 jak	 to	uczyniliśmy	w	tym	kon-
kretnym	 przypadku,	 udostępniając	 eksperyment	 wszystkim	
zarejestrowanym	w	PL-Grid”	–	 zauważa	dr	 Zaraska,	 zaś	Eryk	
Ciepiela	opisuje	 ten	proces	następująco:	 „Dzięki	GridSpace2	
mogliśmy	z	Leszkiem	skupić	się	na	sednie	problemu,	kontek-
ście	 naukowym	 i	 tych	 stu	 parudziesięciu	 liniach	 kodu,	 które	
wystarczyły,	 by	 zrealizować	nasz	 cel.	 Resztą	 „zajął	 się”	Grid-
Space2	i	Infrastruktura	PL-Grid”.

Wirtualny	eksperyment	„Implementation	of	Algorithms	of	
Quantitative	Analysis	of	Grain	Morphology	in	Self-Assembled	
Hexagonal	Lattices	according	to	Hillebrand	method”	dostępny	
jest	pod	adresem	WWW	[EXP]	dla	wszystkich	użytkowników	
PL-Grid.	

Ciepiela	z	zespołu	DICE	[DICE]	rozwijającego	GridSpace2	oraz	
autor	 oprogramowania	wykorzystywanego	w	 badaniach	 dra	
Zaraski.

Współpraca	 pomiędzy	 Zespołem	Elektrochemii	 i	 ACK	Cy-
fronet	AGH	rozpoczęła	się	ponad	dwa	 lata	 temu.	Możliwość	
nieodpłatnego	 korzystania	 z	 zasobów	 obliczeniowych	 i	 ko-
mercyjnego	oprogramowania	w	ramach	PL-Grid	poprzez	zbu-
dowany	 na	 platformie	 GridSpace2	 wirtualny	 eksperyment,	
utworzony	na	potrzeby	ich	konkretnych	badań,	skłoniły	zespół	
elektrochemików	 z	 UJ	 do	 podjęcia	 współpracy,	 która	 z	 per-
spektywy	czasu	okazała	się	modelowym	przykładem	wsparcia	
nauki	przez	centrum	komputerowe.

„W	 chemii	 eksperymentalnej	 potrzebujemy	 czasu	 i	 od-
powiednich	„pomocników”,	aby	uzyskane	dane	poddać	ana-
lizom.	 Ta	 część	 naszej	 pracy	 jest	 wykonywana	 zespołowo	 i	
powinna	 być	 zautomatyzowana.	 Poprzez	 wirtualny	 ekspery-
ment,	udostępniony	w	formie	strony	WWW	[EXP],	mogliśmy	
efektywniej	 zorganizować	 ten	 proces.	 Nie	 było	 problemów	
z	 instalacją	 oprogramowania,	 uruchamianiem	 obliczeń,	 do-
stępem	z	 różnych	 lokalizacji	 i	 różnych	komputerów,	a	nawet	
smartfonów”	–	tłumaczy	dr	Zaraska.

Wirtualne	eksperymenty,	tworzone	na	platformie	GridSpa-
ce2,	składają	się	z	łańcucha	kroków	obliczeniowych,	z	których	
każdy	może	być	zapisany	w	innym	języku	programowania	i	do	
tego	wykorzystywać	zainstalowane	w	infrastrukturze	oprogra-
mowanie.	Umożliwia	to	dobór	do	każdego	kroku	właściwych	
narzędzi	programistycznych	oraz	połączenie	ich	w	jedną,	kom-
pletną	 całość,	 tzw.	 workflow.	 „Dzięki	 temu	możemy	 dostar-
czać	 względnie	 szybko	 oprogramowanie	 skrojone	 na	 miarę,	
dostosowane	do	konkretnych	warunków	i	celów	badań,	reali-

Rys. 2. Wirtualny eksperyment GridSpace2 osadzony na stronie WWW w formie e-publikacji: nagłówek publikacji 
oraz wybrane elementy eksperymentu: dane wejściowe, wyjściowe i kod jednego z kroków obliczeń. Strona dostępna 
jest dla wszystkich użytkowników PL-Grid pod adresem http://gs2.cyfronet.pl/epapers/hillebrand-grains.

http://gs2.cyfronet.pl/epapers/hillebrand
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w	warstwach	tlenku	glinu	otrzymywanych	w	wyniku	procesu	
anodyzacji,	jak	i	do	oceny	zaproponowanej	metody	analizy.

Eksperyment	ten	wykorzystano	do	analizy	zarówno	bieżą-
cych,	jak	i	zgromadzonych	w	przeszłości	rezultatów	laborato-
ryjnych.	Wyniki	analiz	posłużyły	do	oceny	jakości	nanostruktur	

Rys.3. Zdjęcie z mikroskopu SEM przedstawiające warstwę tlenku glinu (A) otrzymaną w wyniku procesu anodyzacji 
oraz nanodrutów osadzonych na tej warstwie (B). Wirtualny eksperyment pozwala na oszacowanie stopnia uporząd-
kowania struktury warstwy tlenku, która determinuje późniejsze właściwości nanodrutów.

Space2	pozwala	nam	uruchamiać	 te	same	eksperymenty	na	
zasobach	obliczeniowych	różnego	typu,	czyli	 zreprodukować	
obliczenie	w	 innym	 środowisku.	 Zapewnienie	 trwałości,	 do-
stępności	 i	 reprodukowalności	 obliczeń	 to	wyzwania	współ-
czesnej	nauki,	które	podejmujemy	tworząc	GridSpace2”.

Model	współpracy	oparty	na	silnym	fundamencie	wspól-
nej	 Infrastruktury	 PL-Grid	 i	 platformy	 podnoszącej	 efektyw-
ność	 informatyków	 tworzących	 oraz	 naukowców	 korzystają-
cych	ze	skrojonych	na	miarę	usług	obliczeniowych,	okazał	się	
w	 tym	przypadku	 skuteczny,	potwierdza	dr	 Zaraska:	 „W	 tra-
dycyjnym	modelu	musielibyśmy	zakupić	pakiety	oprogramo-
wania	ogólnego	zastosowania,	samodzielnie	tworzyć	skrypty	
lub	 ręcznie	 opracowywać	 dane.	 Dzięki	 PL-Grid,	 GridSpace2	
i	 pomocy	 zespołu	DICE	mamy	na	 czas	 gotowe,	 opracowane	
i	publikowalne	rezultaty”.	

Rezultaty	badań	zostały	opisane	w	publikacjach	naukowych	
zespołu	dra	Zaraski	[L1,	L2].	Podjęta	współpraca	[PLG_BOOK]	
pozwoliła	osiągnąć	naukowy	cel	przy	oszczędności	 zasobów.	
„Zaoszczędziliśmy	 pieniądze	 i	 tygodnie	 mozolnej	 pracy	 oraz	
wyeliminowaliśmy	 potencjalne	 ludzkie	 błędy,	 jednocześnie	
zachowując	możliwość	wglądu	w	przebieg	obliczeń	i	wprowa-
dzania	 ręcznych	 korekt.	 Dzięki	 temu	mogliśmy	 opublikować	
pełniejsze	 i	 pewniejsze	wyniki	 w	 krótszym	 czasie”	 –	 podsu-
mowuje	dr	Zaraska.	Jak	dodaje	Eryk	Ciepiela,	duże	znaczenie	
ma	 także	 fakt,	 że	 wirtualny	 eksperyment	 jest	 utrzymywany	
na	 Infrastrukturze	PL-Grid	 i	może	 zostać	wykorzystany	przez	
inne	zespoły	badawcze,	a	jego	nowi	użytkownicy	mogą	liczyć	
na	wsparcie:	„Tak	długo	jak	jesteśmy	użytkownikami	PL-Gridu,	
infrastruktura	działa	i	oferuje	odpowiednie	oprogramowanie,	
możemy	z	eksperymentu	korzystać.	Ponadto,	platforma	Grid-

Platforma GridSpace2 rozwijana jest w Cyfronecie w zespole DICE przez Eryka Ciepielę, Daniela Harężlaka, 
Marka Kasztelnika, Bartosza Wilka, Macieja Pawlika oraz Jana Meiznera. Zespół oferuje wsparcie w zakresie 
konsultacji oraz tworzenia i utrzymywania dedykowanych wirtualnych eksperymentów oraz udostępniania 
ich w formie usług i e-publikacji. Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu z członkami zespołu
(eryk.ciepiela@cyfronet.pl i daniel.harezlak@cyfronet.pl).

[ELEKTRO]	Strona	domowa	Zespołu	Elektrochemii	Wydziału	Chemii	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,
http://www2.chemia.uj.edu.pl/zchfze/

[GS2]	Strona	domowa	GridSpace2,	http://dice.cyfronet.pl/products/gridspace

[DICE]	Strona	domowa	zespołu	DICE	(Distributed	Computing	Environments),	http://dice.cyfronet.pl

[EXP]	„Implementation	of	Algorithms	of	Quantitative	Analysis	of	Grain	Morphology	in	Self-Assembled	Hexagonal	Lattices	accor-
ding	to	Hillebrand	method”,	usługa	i	stowarzyszona	z	nią	e-publikacja,	http://gs2.cyfronet.pl/epapers/hillebrand-grains/

[L1]	L.	Zaraska,	W.	J.	Stępniowski,	E.	Ciepiela,	G.	D.	Sulka:	The	effect	of	anodizing	temperature	on	structural	features	and	hexago-
nal	arrangement	of	nanopores	in	alumina	synthesized	by	two-step	anodizing	in	oxalic	acid.	Thin	Solid	Films	534,	155-161	(2013)		

[L2]	L.	Zaraska,	W.	J.	Stępniowski,	G.	D.	Sulka,	E.	Ciepiela,	M.	Jaskuła:	Analysis	of	nanopore	arrangement	and	structural	features	
of	anodic	alumina	layers	formed	by	two-step	anodizing	in	oxalic	acid	using	the	dedicated	executable	software.	Applied	Physics	
A,	accepted	for	publication

[PLG-BOOK]	E.	Ciepiela,	L.	Zaraska,	G.	D.	Sulka:	GridSpace2	Virtual	Laboratory	Case	Study:	Implementation	of	Algorithms	for	
Quantitative	Analysis	of	Grain	Morphology	in	Self-assembled	Hexagonal	Lattices	According	to	the	Hillebrand	Method.	In:	M.	Bu-
bak,	T.	Szepieniec,	K.	Wiatr	(Eds)	Building	a	National	Distributed	e-Infrastructure	-	PL-Grid	-	Scientific	and	Technical	Achieve-
ments.	Springer	2012,	ISBN	978-3-642-28266-9,	pp.	240-251	(2012)

mailto:eryk.ciepiela@cyfronet.pl
mailto:daniel.harezlak@cyfronet.pl
http://www2.chemia.uj.edu.pl/zchfze
http://dice.cyfronet.pl/products/gridspace
http://dice.cyfronet.pl
http://gs2.cyfronet.pl/epapers/hillebrand
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Rozmowy z naukowcami tworzącymi grid dziedzinowy

ENERGETYKA

Koordynator zadań w gridzie dziedzinowym Energetyka 

Dr inż. Tomasz Mirowski

Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego,
Wydział Energetyki i Paliw AGH

Kierownik zadania 1
 (usługa πESA)

Dr inż. Artur Wyrwa

Katedra Zrównoważonego 
Rozwoju Energetycznego, Wy-
dział Energetyki i Paliw AGH

Kierownik zadania 2
(usługa OPTiMine)

Dr hab. inż. Edyta Brzychczy

Katedra Ekonomiki i Zarzą-
dzania w Przemyśle,  Wydział 

Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Kierownik zadania 3 
(usługa ModWEEL)

Dr hab. inż. Jacek Kamiński

Katedra Zrównoważonego 
Rozwoju Energetycznego, Wy-
dział Energetyki i Paliw AGH

Co jest przedmiotem badań i prac gridu dziedzinowego „Energetyka” w projekcie PLGrid Plus? 

energii,	 podwyższania	 sprawności	 urządzeń	 wytwórczych,	
obniżania	energochłonności,	redukcji	negatywnego	oddziały-
wania	energetyki	na	środowisko	przyrodnicze	wiąże	się	ściśle	
ze	znajomością	wielu	dziedzin	 i	działów	nauki,	 takich	 jak	 in-
żynieria	materiałowa,	inżynieria	środowiska,	termodynamika,	
ekonomia	i	innych.

Prace	 realizowane	 w	 ramach	 projektu	 PLGrid	 Plus	 obej-
mują	badania	w	zakresie	krótko-	 i	 średnioterminowych	ana-
liz	funkcjonowania	systemu	paliwowo-energetycznego	Polski	
oraz	wydobycia	podstawowego	surowca	energetycznego	sto-
sowanego	w	polskiej	energetyce	–	węgla	kamiennego.

Energetyka	 jest	 dyscypliną	 naukową,	 której	 obszar	 ba-
dawczy	dotyczy	wytwarzania,	magazynowania,	przetwarzania	
dostępnych	 form	 oraz	 nośników	 energii	 na	 energię	 użytko-
wą	 (tzn.	 taką,	 którą	 jesteśmy	w	 stanie	przy	obecnym	stanie	
techniki	wykorzystać),	a	także	przesyłaniem	i	dystrybucją	tej	
energii.	 Energetyka	w	obecnych	 czasach	 zajmuje	 się	nie	 tyl-
ko	maszynami	i	urządzeniami	do	wytwarzania,	konwersji	czy	
transformacji	 energii,	 lecz	 skutecznie	 podejmuje	 wyzwania	
w	 zakresie	 optymalizacji	 procesów	 energetycznych,	 mode-
lowania	 rozwoju	 systemów	 paliwowo-energetycznych	 i	 za-
rządzania	 energią.	 Nieustanne	 poszukiwania	 nowych	 źródeł	

Jakimi zagadnieniami zajmują się pracownicy realizujący grid „Energetyka” na co dzień?

Wydziale	Energetyki	i	Paliw	AGH.	Badania	koncentrują	się	na	
analizie	procesów	i	zjawisk	zachodzących	w	systemie	energe-
tycznym	 i	mają	 na	 celu	 lepsze	 zrozumienie	 funkcjonowania	
systemu	 energetycznego	 oraz	 jego	 interakcji	 z	 otoczeniem.	

Zespół	realizujący	usługę	πESA,	którego	kierownikiem	jest	
dr	 inż.	 Artur	 Wyrwa,	 prowadzi	 badania	 w	 obszarze	 analizy	
systemowej,	 dotyczące	 rozwoju	 systemów	 energetycznych	
w	 Katedrze	 Zrównoważonego	 Rozwoju	 Energetycznego	 na	
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zwala	na	prowadzenie	analiz	funkcjonowania	sektora	elektro-
energetycznego	w	obecnej	strukturze	rynkowej.	

Zespół	realizujący	usługę	OPTiMine,	którego	kierownikiem	
jest	dr	hab.	 inż.	Edyta	Brzychczy,	na	co	dzień	zajmuje	się	za-
gadnieniami	 związanymi	 z	 modelowaniem	 i	 optymalizacją	
procesu	 wydobywczego	 prowadzonego	 w	 kopalniach	 węgla	
kamiennego.	 Dotychczasowe	 osiągnięcia	 Zespołu	 obejmują	
autorskie	metody	optymalizacji	robót	górniczych	i	ich	elemen-
tów	w	pojedynczych	 zakładach	 górniczych	 jak	 i	 grupach	 ko-
palń.	Członkowie	zespołu	zaangażowani	są	również	w	projekt	
systemu	ekspertowego	dla	potrzeb	planowania	 robót	górni-
czych.	W	 obszarze	 ich	 zainteresowań	 znajdują	 się	 także	 za-
awansowane	techniki	analizy	danych	(ang.	data mining)	oraz	
sztuczna	inteligencja.

Prowadzone	są	m.in.	symulacje	przyszłej	struktury	paliwowej	
i	technologicznej	(przy	uwzględnieniu	różnych	uwarunkowań	
natury	technicznej,	środowiskowej,	politycznej),	kosztów	wy-
twarzania	energii	elektrycznej	i	ciepła,	emisji	zanieczyszczeń,	
ich	dyspersji	w	atmosferze	oraz	zagrożeń	związanych	z	ekspo-
zycją	ludności	i	środowiska	naturalnego	na	zanieczyszczenia.

Zespół	 wykonujący	 usługę	 ModWEEL,	 którego	 kierow-
nikiem	 jest	 dr	 hab.	 inż.	 Jacek	 Kamiński,	 prowadzi	 badania	
z	zakresu	wsparcia	procesu	podejmowania	decyzji	z	wykorzy-
staniem	 metod	 modelowania	 matematycznego.	 Większość	
zbudowanych	w	 tym	 zespole	modeli,	 to	modele	 sektorowe	
(sektora	górniczego,	sektora	elektroenergetycznego),	a	obec-
nie	 rozwijany	 jest	 również	 model	 sektora	 transportowego.	
Jednym	z	modeli	zbudowanych	przez	Zespół	jest	matematycz-
ny	model	równowagi	na	rynku	energii	elektrycznej,	który	po-

Jakie narzędzia lub usługi będą opracowywane w ramach Infrastruktury PL-Grid, aby rozwiązać powyż-
sze problemy? 

będzie	użytkownikom	możliwość	prowadzenia	analiz	funkcjo-
nowania	 sektora	 wytwarzania	 energii	 elektrycznej	 w	 hory-
zoncie	 krótkoterminowym.	 Ze	względu	 na	 specyfikę	 sektora	
elektroenergetycznego,	istotne	jest	również	odzwierciedlenie	
funkcjonowania	 systemu	 sektora	 wytwarzania	 energii	 elek-
trycznej	 w	 wysokiej	 rozdzielczości	 czasowej,	 z	 uwzględnie-
niem	ograniczeń	o	 charakterze	 technicznym,	ekonomicznym	
i	środowiskowym.	Ponadto,	ważne	jest	włączenie	do	modelu	
indywidualnych	bloków	energetycznych,	zamiast	tzw.	bloków	
zagregowanych	 (reprezentatywnych),	 co	pozwala	na	dokład-
niejsze	 odwzorowanie	 systemu	 rzeczywistego.	 Dzięki	 temu	

usługa	 ta	 pozwoli	 na	
otrzymywanie	 istotnie	
dokładniejszych	 wyni-
ków	obliczeń.

Ostatnia	 usługa	
o	nazwie	OptiMINE	bę-
dzie	 wykorzystywana	
do	 optymalizacji	 wy-
dobycia	węgla	kamien-
nego	 w	 kopalni	 lub	
w	 grupie	 kopalń.	 Po-
trzeba	 realizacji	 usługi	
wynika	 z	 faktu,	 iż	 po-
daż	węgla	na	krajowym	
rynku	 ma	 strategiczne	
znaczenie	dla	 realizacji	
polityki	 energetycznej	
Polski	 i	 kształtu	 sekto-
ra	wytwarzania	energii	
w	 przyszłości.	 W	 ra-
mach	 usługi	 opraco-
wany	 zostanie	 model	
odwzorowania	 robót	
górniczych	 z	 wykorzy-
staniem	sieci	czynności	

oraz	propozycja	 kryterium	wyboru	najlepszego	wariantu	 ich	
rozłożenia	w	czasie.	Wyniki	obliczeń	uzyskane	 z	wykorzysta-
niem	 proponowanej	 usługi	 będą	 wspomagać	 proces	 podej-
mowania	 decyzji	 w	 zakresie	 przygotowania	 produkcji	 w	 ko-
palniach,	co	będzie	przekładać	się	na	podaż	tego	surowca	na	
rynku.

W	projekcie	PLGrid	Plus	 zespół	 gridu	 „Energetyka”	 reali-
zuje	 budowę	 trzech	 usług.	 Pierwsza	 usługa,	 najbardziej	 roz-
budowana,	 będzie	 oferować	 użytkownikom	 platformę	 do	
zintegrowanej	 analizy	 rozwoju	 polskiego	 sytemu	 paliwowo-
-energetycznego	(ang.	Platform for Integrated Energy System 
Analysis –	πESA).	Usługa	πESA	posiadać	będzie	dwie	funkcjo-
nalności.	 Pierwsza	 z	 nich	 skierowana	 jest	 do	 zespołów	 ba-
dawczych	wykorzystujących	w	swojej	pracy	generator	modeli	
systemów	 energetycznych	 TIMES,	 który	 opracowany	 został	
w	 ramach	 porozumienia	 wdrożeniowego	 Międzynarodowej	
Agencji	Energetycznej.	Umożliwi	im	skrócenie	czasu	oczekiwa-
nia	 na	 wyniki	 modelo-
wania	 poprzez	 urucho-
mienie	 przygotowanych	
przez	 nich	 symulacji	 na	
superkomputerach	 Cy-
fronetu.	 Druga	 funkcjo-
nalność	skierowana	jest	
do	 pozostałych	 użyt-
kowników,	 zaintereso-
wanych	 badaniami	 w	
zakresie	matematyczne-
go	modelowania	rozwo-
ju	 systemów	paliwowo-
-energetycznych,	 którzy	
nie	 posiadają	 jednakże	
odpowiedniego	do	tego	
celu	 narzędzia.	 Poprzez	
specjalnie	 utworzony	
interfejs	 użytkownicy	
będą	 mogli	 wykorzy-
stać	 platformę	πESA	do	
opracowania	 własnych	
scenariuszy	 energetycz-
nych.	W	skład	platformy	
πESA	wchodzić	będą:	(i)	
model	polskiego	systemu	elektroenergetycznego	opracowany	
przy	wykorzystaniu	generatora	TIMES,	(ii)	system	modelowa-
nia	 jakości	 powietrza	 Polyphemus	oraz	 (iii)	model	 do	oceny	
oddziaływania	zanieczyszczeń	na	środowisko	i	zdrowie	ludzkie	
MAEH.		

Druga	z	budowanych	usług,	rozwijana	pod	nazwą	ModWEEL	
(Model	sektora	Wytwarzania	Energii	ELektrycznej),	oferować	

m.in


W	ostatnich	latach	badania	w	obszarze	systemów	energe-
tycznych	skupiają	coraz	większą	uwagę	naukowców	i	decyden-
tów.	Dzieje	się	tak	dlatego,	że	możliwość	łatwego	dostępu	do	
usług	energetycznych	jest	kluczowym	elementem	dla	rozwoju	
gospodarczego	krajów.	Z	drugiej	strony,	coraz	bardziej	istotny	
wpływ	na	rozwój	systemów	energetycznych	mają	pojawiające	
się	 zagrożenia	 związane	 z	 ich	oddziaływaniem	na	otoczenie.	
Można	 tu	wymienić	 zagrożenia	 globalne,	 związane	 ze	 zmia-
nami	 klimatycznymi	 czy	wyczerpywaniem	 się	 kopalnych	 no-
śników	 energii,	 jak	 również	 regionalne	 i	 lokalne	 zagrożenia,	
związane	 z	 negatywnym	 oddziaływaniem	 zanieczyszczeń	 na	
zdrowie	ludzkie	i	środowisko.	

Wynikiem	prac	będą	udostępnione	dla	środowiska	nauko-
wo-badawczego	 narzędzia	 pozwalające	 na	 przeprowadzenie	
badań	 dotyczących	 środowiskowych,	 ekonomicznych	 i	 spo-
łecznych	 skutków	wykorzystania	nośników	energii.	Matema-
tyczne	modele	 oferowane	w	 gridzie	 Energetyka	 pozwolą	 na	
wykonywanie	 kompleksowych	 analiz	 dotyczących	 zarówno	
krótko-,	 jak	 i	 długoterminowego	 funkcjonowania	 oraz	 per-
spektyw	rozwoju	sektora	paliwowo-energetycznego.	

Należy	podkreślić,	że	każdy	system	otwarty,	a	do	takich	na-
leży	zaliczyć	system	energetyczny,	wchodzi	w	interakcje	z	oto-
czeniem.	Szczególnie	ważna,	w	dobie	obserwowanych	obec-
nie	 trendów	proekologicznych	w	energetyce,	 jest	możliwość	
prowadzenia	 szczegółowych	 analiz	 dyspersji	 zanieczyszczeń	
z	 energetycznego	 spalania	 paliw.	 Wykorzystany	 w	 usłudze	
πESA	system	jakości	powietrza	Polyphemus	umożliwi	modelo-
wanie	transportu	zanieczyszczeń	w	atmosferze,	dzięki	czemu	

zostaną	obliczone	ich	stężenia	i	depozycja	na	wskazanych	ob-
szarach.	Dzięki	wykorzystaniu	modułu	MAEH	możliwe	będzie	
również	 uzyskanie	 informacji	 o	 wpływie	 zanieczyszczeń	 na	
zdrowie	 ludzkie	 i	 środowisko.	W	 ten	 sposób	użytkownik	bę-
dzie	mógł	wykorzystać	usługę	πESA	do	kompleksowej	oceny	
opracowanych	przez	niego	scenariuszy	energetycznych.

W	 przypadku	 usługi	 ModWEEL,	 środowisku	 analityków	
udostępniona	 zostanie	 możliwość	 prowadzenia	 analiz	 do-
tyczących	 funkcjonowania	 sektora	 wytwórczego.	 Możliwe	
będzie	 tym	 samym	prowadzenie	 badań	wpływu	 kluczowych	
parametrów	technicznych,	kosztowych	i	emisyjnych	na	system	
wytwórczy.	 Co	 istotne,	w	odróżnieniu	 od	usługi	 πESA,	 która	
jest	 ukierunkowana	 na	 badania	 średnioterminowe,	 usługa	
ModWEEL	przeznaczona	 jest	 do	prowadzenia	 badań	 krótko-
terminowych.	Dlatego	też	przyjęto	założenie	o	budowie	mo-
delu	w	rozdzielczości	godzinowej.

Usługa	OptiMINE	będzie	przydatna	zarówno	pracownikom	
nauki	zajmującym	się	modelowaniem	produkcji	górniczej,	jak	
również	 pracownikom	 kopalń	 węgla	 kamiennego	 (działów	
Przygotowania	Produkcji)	oraz	studentom.	Potrzeby	te	wyni-
kają	 zarówno	z	badań	 i	działalności	dydaktycznej	prowadzo-
nej	na	wydziałach	górniczych,	 jak	 i	 codziennych	 zadań	 reali-
zowanych	przez	projektantów	w	kopalniach.	Zapotrzebowanie	
na	 tego	 typu	usługi	powinno	w	najbliższym	czasie	wzrosnąć	
z	 uwagi	 na	 konieczność	 udostępniania	 kolejnych	 poziomów	
wydobywczych	w	celu	sięgnięcia	po	głębiej	zalegające	zasoby.	
Usługa	może	również	wspierać	ocenę	wariantów	prowadzenia	
robót	w	udostępnionych	częściach	złoża.
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Co będzie wynikiem prac prowadzonych w gridzie Energetyka?
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NANOTECHNOLOGIE
Informacji o pracach prowadzonych w ramach projektu PLGrid Plus udzielili nam:

Dr inż. Grzegorz Banach,	Kierownik	Centrum	Informatycznego	Instytutu	Niskich	Temperatur	i	Badań	Strukturalnych	
PAN	im.	Włodzimierza	Trzebiatowskiego	we	Wrocławiu,	
koordynator gridu dziedzinowego Nanotechnologie C2 w projekcie PLGrid Plus
http://www.int.pan.wroc.pl, http://ci.int.pan.wroc.pl 

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Dereń,	koordynator	projektu	New	Loks,	
Instytut	Niskich	Temperatur	i	Badań	Strukturalnych	PAN	im.	Włodzimierza	Trzebiatowskiego	we	Wrocławiu,
pierwszy użytkownik aplikacji AuxEx stworzonej dla projektu New Loks 
http://newloks.intibs.pl , http://www.intibs.pl

Jakimi zagadnieniami zajmują się naukowcy pracujący w ramach gridu Nanotechnologie?

Zamierzamy	 dostarczyć	 zespołom	 badawczym	 pracują-
cym	w	dziedzinie	nanotechnologii	narzędzie,	które	w	ramach	
spójnego	interfejsu	pozwoli	im	gromadzić,	przetwarzać	i	udo-
stępniać	dane	naukowe	w	sposób	właściwy	metodologicznie,	
a	z	punktu	widzenia	zespołu	–	najbardziej	wydajny.	Poprawne	
zdefiniowanie	i	zaprezentowanie	danych	jest	kluczem	do	prze-
prowadzenia	doboru	właściwego	oprogramowania	naukowe-
go	dostępnego	w	zasobach	PL-Grid,	które	można	wykorzystać	
do	 badań	 właściwości	 nanomateriałów.	 Tworzona	 aplikacja,	
z	punktu	widzenia	użytkownika	końcowego,	może	mieć	wła-
ściwości	 zarówno	elektronicznego	dziennika	 laboratoryjnego	
(ang.	ELN: Electronic Laboratory Notebook),	jak	i	laboratoryj-
nego	systemu	zarządzania	informacją	(ang. LIMS: Laboratory 
Information Management System),	dedykowanego	do	specy-

ficznych	potrzeb	projektu	naukowego.
Nasze	podejście	koncentruje	się	na	rozpoznaniu	zasad	pra-

cy	wybranego	zespołu	badawczego,	 tak	aby	zaproponowane	
rozwiązanie	informatyczne	było	dopasowane	do	jego	potrzeb.	
Charakterystyczne	 metody	 pracy	 grupy	 badawczej	 znajdu-
ją	 bezpośrednie	 odwzorowanie	 w	 projektowanej	 aplikacji,	
a	w	 szczególności	 –	metodologia	 pracy	oraz	 sposób	 i	 rodzaj	
gromadzonych	danych.	

Bez	względu	na	to,	do	jakiej	kategorii	zaliczymy	któreś	z	na-
szych	wdrożeń,	to	jedną	z	jego	najistotniejszych	cech,	z	punktu	
widzenia	użytkownika	końcowego,	jest	„zerowy”	czas	wdroże-
nia.	Zaraz	po	zalogowaniu	użytkownik	może	rozpocząć	pracę	
z	aplikacją,	bez	żadnego	dodatkowego	przeszkolenia.

Jak planujecie to osiągnąć?

1.	Ogół	działań	związanych	z	realizacją	samej	usługi,	obej-
mujących:	zasady	audytu	potrzeb	projektu	naukowego,	meto-
dę	 projektowania	 rozwiązań	 informatycznych/narzędzi,	 pla-
nowania	wykonania,	samo	wykonanie	i	wdrożenie	w	ramach	
usługi	PIWOD	(platformy	Projektowania	i	Wdrażania	Oprogra-
mowania	Dedykowanego).

2.	Bazowe	rozwiązanie	informatyczne	w	postaci	wyspecja-
lizowanego	 serwera	 wirtualnego,	 zawierającego	 gotową	 do	
pracy	aplikację	internetową,	stworzyliśmy	we	własnym	zakre-
sie	i	nazwaliśmy	AuxEx	(łac.	Auxiliar Experimentorum).

Po	 otrzymaniu	 zgłoszenia	 ze	 strony	 zainteresowanego	
wdrożeniem	 projektu	 naukowego,	 PIWOD	 rozpoczyna	 swe	

działanie	od	 rozpoznania	 rodzaju	 gromadzonych	danych,	 za-
równo	ich	postaci,	jak	i	ilości,	sposobu	rejestracji	i	rozprosze-
nia.	 Kluczowe	 z	 punktu	widzenia	 proponowanych	 rozwiązań	
jest	określenie	uprawnień	w	dostępie	do	danych,	zdefiniowa-
nie	ról	uczestników	projektu	w	ich	przetwarzaniu	i	dystrybucji	
oraz	 poziomu	 poufności,	 i	 określenie	 przyszłości	 gromadzo-
nych	danych.

Dysponując	pełnym	rozeznaniem	potrzeb	i	uwarunkowań	
uczestników	projektu	badawczego,	PIWOD	przygotowuje	od-
powiednio	skonfigurowany	serwer	wirtualny	ze	specjalnie	do-
stosowaną	wersją	AuxEx.

Jak działa PIWOD?
PIWOD	jest	usługą	ekspercką.	W	ramach	usługi	działa	gru-

pa	specjalistów,	którzy	przeprowadzają	analizę	potrzeb	zespo-
łu	badawczego	pod	kątem	scenariuszy	gromadzenia,	przetwa-
rzania	 i	 dystrybucji	 danych	 oraz	 potrzeby	 dostępu	 do	mocy	
obliczeniowej	 i	na	tej	podstawie	projektują	 i	wdrażają	odpo-
wiednie	rozwiązanie	informatyczne	na	bazie	zasobów	PL-Grid.

W	 skład	 grupy	eksperckiej	wchodzą	 administratorzy	 i	 in-
formatycy	 pracujący	w	 jednostkach	 naukowych,	 pracownicy	
naukowi	specjalizujący	się	w	zaawansowanych	metodach	obli-
czeniowych	oraz	uczestnicy	projektu	PLGrid	Plus.

Głównym	problemem	wskazywanym	przez	użytkowników	
jest	zaawansowanie	techniczne	oferowanych	usług	i	ich	wyso-

ki	poziom	skomplikowania.	Dysponując	ograniczonym	czasem,	
jaki	użytkownicy	mogą	poświęcić	na	poznawanie	nowych	me-
tod	przetwarzania	i	gromadzenia	danych,	decydują	się	oni	na	
rozwiązania	doraźne,	działające	krótkofalowo,	łatwe	w	obsłu-
dze	przy	pierwszym	zastosowaniu,	które	z	 czasem	–	zamiast	
rozwiązywać	problemy	–	same	stają	się	ich	przyczyną.	

Użytkownicy	 oczekują	 rozwiązań	 informatycznych	 inte-
grujących	wiele	funkcjonalności,	często	występujących	do	tej	
pory	oddzielnie	lub	w	postaci	nieakceptowalnej	ze	względu	na	
koszty	wiążące	się	z	rozpoczęciem	korzystania	z	nich.

Aby	obniżyć	koszty	wdrożenia	rozwiązania	informatyczne-
go,	PIWOD	musi	zaprojektować	aplikację	tak,	aby	była	w	pełni	

Dokonujemy	podziału	na	dwa	odrębne	podzadania:

http://www.int.pan.wroc.pl
http://ci.int.pan.wroc.pl
http://newloks.intibs.pl
http://www.intibs.pl
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dostosowana	do	potrzeb	użytkownika.	Szczególnie	istotna	jest	
rola	zespołu	wdrożeniowego,	który	musi	być	w	stanie	przeło-
żyć	oczekiwania	i	potrzeby	użytkownika	na	projekt	właściwego	
rozwiązania.

Tworzenie	rozwiązania	dedykowanego	ma	na	celu	dostar-
czenie	aplikacji,	którą	użytkownik	będzie	w	stanie	używać	już	
na	etapie	wdrożenia,	bez	konieczności	specjalistycznego	szko-
lenia,	jakie	byłoby	konieczne	przy	wdrażaniu	aplikacji	uniwer-
salnej,	wymagającej	od	użytkownika	dodatkowego	konfiguro-
wania	we	własnym	 zakresie,	 obciążonej	 funkcjonalnościami,	
które	nie	będą	wykorzystywane.

Zespół	PIWOD,	opracowując	aplikację	do	wymiany	i	archi-
wizacji	 danych,	 adekwatną	do	 rodzaju	danych	 i	 sposobu	 ich	
pozyskiwania,	będzie	mógł	stworzyć	właściwy	dla	konkretne-
go	projektu	naukowego	interfejs	dostępu	do	usług	archiwiza-
cyjnych.	Gromadzenie	i	przetwarzanie	w	systemie	centralnym	
danych	zebranych	w	projekcie	pozwoli	na	 tworzenie	baz	da-
nych	pomiarów	 i	obliczeń.	Zarządzanie	danymi	w	tej	postaci	
pozwoli	 użytkownikom	na	 zupełnie	 nowe	 jakościowo	podej-
ście	do	ich	dotychczasowych	wyników.	

Wdrożenie	 przeprowadzone	 przez	 PIWOD	 pozwoli	 na	
zautomatyzowanie	większości	procedur	obliczeniowych	zwią-
zanych	 z	 przetwarzaniem	 danych	 pomiarowych,	 uniezależ-
niając	 użytkowników	w	 znacznym	 stopniu	 od	 komercyjnego	
oprogramowania	 do	 analizy	 i	 wizualizacji	 danych	 pomiaro-
wych.	 Zagwarantuje	 jednolity	 sposób	 prowadzenia	 obliczeń	

w	 ramach	 projektu,	 zmniejszając	 prawdopodobieństwo	 wy-
stąpienia	błędów	wynikających	z	przetwarzania	rozproszone-
go	w	 różnych	systemach	 i	programach	przez	poszczególnych	
członków	zespołu	badawczego.

W	związku	ze	zgłaszanymi	postulatami	ułatwienia	korzysta-
nia	z	zaawansowanego	oprogramowania	obliczeniowego,	np.	
zaawansowanych	programów	obliczeniowych	z	chemii	i	fizyki	
kwantowej,	administratorzy	we	współpracy	z	ekspertami	dys-
ponującymi	wiedzą	 na	 temat	właściwych	metod	 obliczenio-
wych	przygotują	odpowiednie	profile	obliczeniowe	dla	wybra-
nych	programów.	Uproszczenia	z	jednej	strony	będą	dotyczyły	
konfiguracji	 danych	wejściowych	 programów	 ze	względu	 na	
specyfikę	zastosowań	danej	metody	obliczeniowej	przez	daną	
grupę	badawczą,	z	drugiej	strony	aspektów	technicznych	zwią-
zanych	 z	 uruchamianiem	 obliczeń	 w	 środowisku	 gridowym.	
Dostęp	do	zaawansowanych	metod	obliczeniowych	w	ramach	
jednolitego	interfejsu	aplikacji,	stworzonej	na	potrzeby	dane-
go	projektu,	pozwoli	na	sięgnięcie	do	tych	narzędzi	użytkow-
nikom,	którzy	wcześniej	nie	mogli	sprostać	zbyt	skomplikowa-
nym	zasadom	dostępu	do	tego	rodzaju	oprogramowania.	

Tworząc	 PIWOD,	 główny	 nacisk	 kładziemy	 na	 wypraco-
wanie	metod	 i	 reguł,	współpracy	 osób	 odpowiedzialnych	 za	
wdrożenie	rozwiązań	i	wykonawców	oprogramowania	po	stro-
nie	KDM	oraz	stworzenie	odpowiednich	narzędzi	informatycz-
nych,	jak	na	przykład	AuxEx.

Jak zainstalować AuxEx?

Tego	najlepiej	nie	 robić	we	własnym	zakresie.	AuxEx	 jest	
aplikacją	 internetową	 budowaną	 dla	 każdego	 projektu	 ba-
dawczego	jako	serwer	wirtualny	i	jako	taki	może	być	używany	
w	 Infrastrukturze	 PL-Grid	 lub	we	własnych	 zasobach.	 Każda	
instancja	serwera	AuxEx	jest	więc	autonomiczna,	co	pozwala	
na	 uregulowanie	 kwestii	 dostępu	 do	 gromadzonych	 danych	
zgodnie	z	wymaganiami	zespołu	badawczego.	Zakres	interak-
cji	z	Infrastrukturą	PL-Grid	może	być	również	dostosowany	do	
potrzeb	użytkownika	końcowego.

AuxEx	jest	dystrybuowany	w	tej	postaci	ze	względu	na	czę-
sto	 złożony	 charakter	 praw	własności	 danych	projektów	ba-

dawczych	lub	specyficzne	wymagania	bezpieczeństwa.	Wirtu-
alizacja	pozwala	na	przekazanie	pełnej	administracji	aplikacji	
właścicielom	danych,	bez	ryzyka	nieuprawnionego	dostępu	ze	
strony	innych	użytkowników.	W	przypadku	zamknięcia	projek-
tu	badawczego	lub	wydzielenia	odrębnych	podprojektów,	ser-
wer	AuxEx	może	być	skopiowany	lub	wyłączony	i	spakowany,	
a	następnie	przekazany	do	archiwum	właściciela	danych.

Każda	wdrożona	instancja	AuxEx	jest	bazą	wiedzy	o	projek-
cie	badawczym,	zawiera	zarówno	jego	dane	jak	i	scenariusze	
ich	przetwarzania	oraz	zapis	okoliczności	prowadzenia	badań.	

W jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby obliczeniowe PL-Grid?

Potrzeby	 obliczeniowe	 projektu	można	 podzielić	 na	 dwa	
odrębne	 przypadki.	 Pierwszy	 związany	 jest	 ze	 stosunkowo	
prostymi	obliczeniami,	związanymi	z	przetwarzaniem	danych	
wprowadzanych	do	aplikacji	 lub	 już	 zgromadzonych	w	bazie	
danych.	Obliczenia	tego	rodzaju	 jednostkowo	wymagają	nie-
wielkiej	mocy	obliczeniowej,	ale	mogą	być	wykonywane	w	du-
żej	ilości.	W	przypadku	przetwarzana	wyników	zgromadzonych	
w	bazach	danych,	może	to	oznaczać	wielokrotne,	złożone	za-
pytania,	mocno	obciążające	 systemy	bazodanowe.	Na	obec-
nym	etapie	 trudno	 jest	oszacować	zapotrzebowanie	na	moc	
obliczeniową	takiego	rozwiązania.	Ten	rodzaj	obciążeń	będzie	
uzależniony	od	tego,	 jakie	dane	będą	gromadzone	w	danym	
projekcie	badawczym,	i	od	ich	ilości.

W	 drugim	 przypadku,	 źródłem	 zapotrzebowania	 na	moc	
obliczeniową	będą	 gotowe	pakiety	 obliczeniowe	 z	 dziedziny	

chemii	i	fizyki	kwantowej.	O	ile	wymagania	wydajnościowe	al-
gorytmów	obliczeniowych	tego	rodzaju	programów	są	dobrze	
znane,	to	scenariusze	używania	ich	w	poszczególnych	instan-
cjach	 AuxEx	 będą	 odmienne	 od	 standardowych.	 Obliczenia	
dla	poszczególnych	przypadków	będą	 realizowane	w	ograni-
czonym	 zakresie	 zmian	 parametrów,	 określonym	 przez	 eks-
pertów	testujących	poszczególne	metody	na	potrzeby	danych	
zespołów	 badawczych.	 Dla	 każdego	 projektu	 poszczególne	
programy	zostaną	zoptymalizowane	pod	kątem	wykorzystania	
zasobów	obliczeniowych.

O	ile	trudno	przewidzieć	zapotrzebowanie	na	moc	oblicze-
niową	w	przypadku	pojedynczej	instancji	AuxEx,	to	oczekuje-
my,	że	upowszechnienie	tego	rozwiązania	będzie	się	przekła-
dało	na	wzrost	zapotrzebowania	na	moc	obliczeniową	rzędu	
300	tys.	godzin	obliczeniowych	na	rok	na	jedno	wdrożenie.
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Jakie oprogramowanie dostępne w PLGrid Plus będzie wykorzystywane?

AuxEx	pozwoli	nam	na	udostępnienie	użytkownikom	opro-
gramowania	już	dostępnego	w	zasobach	KDM	i	będą	to	przede	
wszystkim	 pakiety	 obliczeniowe	 wykorzystywane	 powszech-
nie	w	badaniach	materiałowych,	bazujące	zarówno	na	podej-
ściach	ab initio,	 jak	 i	 półempirycznych.	 Ze	względu	na	 różny	
charakter	prac	zespołów	badawczych,	dla	których	realizowane	
są	 obecnie	 wdrożenia	 AuxEx,	 wykorzystywane	 będą	 zarów-
no	programy	typowe	dla	zastosowań	chemicznych	(GAMESS,		

Gaussian,	Dalton,	itd.)	jak	i	fizyki	ciała	stałego	(Wien2k,	Siesta,	
Abinit,	itd.).

Automatyzacja	 uruchamiania	 obliczeń	 i	 tworzenie	
scenariuszy	użycia	poszczególnych	metod	obliczeniowych	przez	
AuxEx	 na	 zasobach	 KDM	 wymaga	 użycia	 oprogramowania	
rozwijanego	 w	 PLGrid	 Plus.	 W	 zależności	 od	 potrzeb	
poszczególnych	wdrożeń,	chcemy	skorzystać	z	istniejących	już	
rozwiązań,	takich	jak	InSilicoLab	lub	QosCosGrid.

Proszę podać przykład, gdzie obecnie jest już wykorzystywane eksperymentalne oprogramowanie 
AuxEx?

Z	 oprogramowania	 AuxEx	 korzysta	 już	 Konsorcjum	 New	
Loks.	New	Loks	 to	 także	nazwa	pierwszej	 implementacji	Au-
xEx,	objętej	wsparciem	 informatycznym	w	ramach	gridu	Na-
notechnologia	 projektu	 PLGrid	 Plus.	 Została	 ona	 wykonana	
dla	Konsorcjum	założonego	przez	Instytut	Niskich	Temperatur	
i	Badań	Strukturalnych	PAN	(INTiBS),	Uniwersytet	Wrocławski	
oraz	Uniwersytet	Gdański,	które	stawia	sobie	za	cel	wytworze-
nie	 nowoczesnych	 luminoforów.	 Trzy	 czwarte	 z	 przyznanych	
ponad	16,4	mln	 zł	 ze	 środków	Europejskiego	Funduszu	Roz-
woju	Regionalnego	w	ramach	Programu	Operacyjnego	 Inno-
wacyjna	 Gospodarka,	 zostało	 przeznaczonych	 w	 pierwszym	
etapie	 działania	 Konsorcjum	 na	 stworzenie	 związków	 che-
micznych	(luminoforów),	które	posłużą	do	stworzenia	źródeł	
światła:
•	 tanich	 (elementy	 i	 pierwiastki	 stosowane	 do	 produkcji	

luminoforów	są	drogie),	
•	 energooszczędnych,	
•	 ekologicznych,	
•	 o	widmie	emisji	zbliżonym	do	widma	światła	słonecznego.

W	końcowej	 fazie	projektu	New	Loks,	 Konsorcjum	–	wy-
korzystując	zdobyte	doświadczenia	i	unikatową	wiedzę	–	po-
dejmuje	się	opracować	luminofor	do	koncentratorów	słonecz-
nych.

W	wyniku	realizacji	zadań	badawczych	New	Loks	powsta-
ną	 nowe	 luminofory.	 Będą	 one	mogły	 znaleźć	 zastosowanie	
w	produkcji	oświetleń,	do	poprawy	wydajności	ogniw	słonecz-

nych,	ale	również	jako	wskaźniki	niewidocznego	dla	człowieka	
promieniowania	lub	jako	zabezpieczenia	papierów	wartościo-
wych	i	banknotów.

Ambicją	projektu	New	Loks	jest	stać	się	regionalną	platfor-
mą	dyfuzji	innowacji	dotyczących	nowoczesnych	luminoforów	
w	 branżach	 związanych	 z	 fotoniką,	 elektroniką	 oraz	 optyką.	
Aby	to	osiągnąć,	opracowane	w	projekcie	rozwiązania	zostaną	
opatentowane,	dając	tym	samym	możliwość	wykorzystywania	
ich	na	zasadach	rynkowych.	Ogół	wyników	naszych	badań	bę-
dzie	dostępny	nieodpłatnie.

Projekt	New	Loks	oferuje	współpracę	wszystkim	podmio-
tom	zainteresowanym	wykorzystaniem	wyników	badań.	W	jej	
ramach,	 określonych	 umową	o	współpracy,	 firmy,	 które	 sta-
ną	się	partnerami	New	Loks,	 zostaną	objęte	wsparciem	eks-
perckim	dotyczącym	wdrażania	nabytych	przez	nie	rozwiązań.	
Będą	 również	 mogły	 uczestniczyć	 w	 procesie	 badawczym,	
zgłaszając	swoje	uwagi	i	pomysły.

Aby	ułatwić	współpracę	z	partnerami,	powstanie	 interak-
tywna	baza	danych	zawierająca	wyniki	badań	i	usprawniająca	
wzajemny	kontakt.	W	stabelaryzowanej	formie	zostaną	przed-
stawione	w	niej	parametry	materiałowe	wytworzonych	w	pro-
jekcie	luminoforów,	takie	jak:	światłość,	wydajność	kwantowa,	
CRI	(ang.	Colour Rendering Index),	a	także	obszary	wzbudzenia	
oraz	przedział	emisji	luminoforów.	Nieodzownym narzędziem 
do realizacji tej części planów New Loks są usługi powstające 
w ramach PLGrid Plus.	AuxEx	pozwoli	na	efektywne	zarządza-
nie	wynikami	projektu	New	Loks	i	na	ich	publikację.

Cyfronet i Elsevier zmieniają oblicze publikacji naukowych: 
Collage pilotowo wdrożony w największym wydawnictwie 

naukowym świata

8 maja br. w Gironie, podczas corocznej konferencji Eu-
rographics, odbyła się sesja „The Executable Paper: Repro-
ducibility in Research” poświęcona systemowi Collage i jego 
pilotowemu wdrożeniu w wydawnictwie Elsevier. Tego dnia 
światło dzienne ujrzało specjalne wydanie czasopisma „Com-
puters & Graphics”, jako pierwsze wyposażone w możliwość 
uruchamiania opisywanych w publikacji obliczeń, dzięki inte-
gracji portalu ScienceDirect z systemem tworzonym w zespo-
le Distributed Computing Environments w Cyfronecie.

Elsevier,	z	1200	wydawnictwami	rocznie	oraz	11	milionami	
artykułów	 udostępnianych	 15	 milionom	 użytkowników	 por-
talu	 ScienceDirect	 [SD],	 jest	 światowym	 liderem	naukowego	
rynku	wydawniczego.	Silną	pozycję	w	następnych	latach	chce	

ugruntowywać	odpowiadając	na	rosnące	zapotrzebowanie	na	
reprodukowalność	 i	 większą	 wiarygodność	 prac	 naukowych	
oraz	zawartych	w	nich	wyników,	z	których	coraz	większa	część	
polega	na	wykorzystaniu	oprogramowania.	

Jak	 zauważają	 przedstawiciele	 Elsevier:	 Ann	 Gabriel	 (dy-
rektor	wydawniczy),	Hylke	Koers	 (Content	 Innovation	Mana-
ger)	 i	 Rebecca	 Capone	 (wydawca),	 artykuły	 naukowe	 służą	
przede	 wszystkim	 zakomunikowaniu	 rezultatów	 badań	 oraz	
opisaniu	metody	 ich	otrzymania	w	celach	walidacji	 i	weryfi-
kacji.	Jednakże	odbiorcy	artykułów	borykają	się	z	ograniczony-
mi	możliwościami	zastosowania	opisywanych	metod	we	wła-
snych	 laboratoriach,	 dysponując	 jedynie	 tekstem	 publikacji	
czy	dodatkowymi	materiałami	załączonymi	do	niej.	Wyliczają	
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problemy:	wiele	eksperymentów	jest	trudnych	bądź	niemoż-
liwych	 do	 odtworzenia,	 artykuły	 przeważnie	 nie	 zawierają	
wyczerpującej	informacji	nt.	sposobu	przeprowadzenia	ekspe-
rymentów,	 autorzy	 najczęściej	 nie	 załączają	 danych	 i	 kodów	
programów	je	przetwarzających,	a	jeśli	już	to	robią,	to	są	one	
udostępniane	na	zasobach	 ich	 instytutów,	 laboratoriów	oraz	
na	stronach	internetowych,	które	są	ulotne	i	niedostatecznie	
scalone	z	samym	artykułem.

W	 ramach	 projektu	 „Article	 of	 the	 Future”	 [AF]	 Elsevier	
bada	 i	 opracowuje	 nowe	 formy	 pełniejszego,	 bardziej	 dy-
namicznego	 i	 interaktywnego	 wykorzystania	 publikacji	 na-
ukowych.	W	ramach	tego	przedsięwzięcia	poszukuje	się	 roz-
wiązań	 problemu	 reprodukowalności	 publikowanych	 badań	
opartych	 na	 wykorzystaniu	 oprogramowania.	 W	 2011	 roku	
Elsevier	ogłosił	konkurs	„Executable	Paper	Grand	Challenge”	
[CHALLENGE]	poszukując	wśród	społeczności	naukowych	po-
tencjalnych	 rozwiązań	 tego	 problemu.	 Zwycięzcą	 okazał	 się	
prototyp	 systemu	 o	 nazwie	 Collage	 Authoring	 Environment	
opracowany	w	zespole	DICE	[DICE]	w	Cyfronecie,	proponujący	
rozwiązanie	opierające	się	na	wcześniej	stworzonej	w	tym	ze-
spole	platformie	do	rozproszonych	obliczeń	naukowych	Grid-
Space2	[GS2],	której	rozwój	odbywał	się	w	ramach	prac	nad	
projektem	PL-Grid	 i	 obecnie	 jest	 kontynuowany	w	projekcie	
PLGrid	Plus.	Elsevier	zdecydował	się	podjąć	dalsze	prace	zwią-
zane	z	rozwojem	systemu,	jego	dostosowaniem	i	wdrożeniem,	
powierzając	 te	 zadania	 członkom	 zespołu	 DICE.	 Bilateralna	
współpraca	zogniskowała	się	na	specjalnym	wydaniu	czasopi-
sma	„Computers	&	Graphics”,	w	którego	pełnym	procesie	wy-
dawniczym	miał	zostać	wykorzystany	system	Collage.	Obecnie	
Collage	jest	wdrożony	jako	pilotowa	usługa	[SERVICE],	na	któ-
rej	oparte	zostało	najnowsze	wydanie	tego	czasopisma	[CGSI].

Decyzja	o	pilotowym	zastosowaniu	Collage	w	tym	czaso-
piśmie	 podyktowana	 została	 dotychczasowym	 długoletnim	
doświadczeniem	 intensywnego	 wykorzystywania	 obliczeń	
i	danych	w	publikacjach	właśnie	z	dziedziny	przetwarzania	ob-
razów.	Edytorzy	„Computers	&	Graphics”:	prof.	Joaquim	Jorge,	
dr	Michela	Spagnuolo	i	dr	Remco	Veltkamp	potwierdzają	po-
trzebę	nowej	jakości	w	publikacjach	naukowych	w	ich	dziedzi-
nie.	

Dr	Veltkamp:	„Publikacje	coraz	bardziej	przypominają	mul-
timedialne	prezentacje.	Platforma	Collage	umożliwia	konkret-
ny	rodzaj	wzbogacenia	publikacji:	dodanie	interakcji	z	danymi	
i	oprogramowaniem	związanym	z	artykułem.”	Przewiduje	tak-
że	dalszy	ewolucyjny	rozwój	tej	koncepcji:	„Myślę,	że	zmiany	
będą	wprowadzane	krok	po	kroku	i	w	przyszłości	będzie	coraz	
więcej	rozwiązań	wzbogacających	publikacje.	W	publikacjach	
naukowych,	wieloraka	funkcjonalność	będzie	dostarczana	na	
potrzeby	 różnych	 sekcji	 typowych	 dla	 artykułu:	wprowadze-
nia,	 opisu	 prac	 związanych	 z	 tematem,	 sformułowania	 pro-
blemu	 badawczego	 i	 hipotezy,	 opisu	 przyjętego	 podejścia,	
użytych	 danych,	 weryfikacji	 eksperymentalnej,	 prezentacji	
wyników,	 interpretacji	 wyników	 i	 wyciągniętych	 wniosków.”	
Dr	Veltkamp	zwraca	szczególną	uwagę	na	wieloaspektowość	
problemu	unowocześniania	 całego	 ekosystemu	wokół	 publi-
kacji	naukowych:	„Nowe	narzędzia	muszą	zostać	opracowane	
z	uwzględnieniem	wszystkich	aspektów	publikowania:	od	pro-
dukcji	 (narzędzia	do	tworzenia,	 języki	specyfikacji,	osadzanie	
multimediów),	poprzez	dostarczanie	(on-line	lub	off-line,	po-
przez	sklepy	i	abonamenty),	kwestie	przechowywania	danych	
(organizacja	 składowania,	 języki	 zapytań),	 przepustowość	
(sieć,	 synchronizacja	 zawartości,	 szybkość	 dostępu,	 pojem-
ność,	wymagania	systemu	operacyjnego)	aż	po	wyszukiwanie	

i	 odzyskiwanie	 danych	 (personalizacja,	wizualizacja,	 ekstrak-
cja).	Platforma	Collage	działa	już	w	kierunku	rozwiązań	wielu	
z	 tych	kwestii,	 zwłaszcza	produkcji	 i	 dostarczania.	Dużo	wię-
cej	wysiłku	i	czasu	będzie	potrzebne,	aby	poprowadzić	rozwój	
dalej	 i	 uwzględnić	 wszystkie	 aspekty	 nowoczesnych	 publi-
kacji	 oraz	 zwiększyć	 satysfakcję	 ich	 użytkowników,	 zarówno	
autorów	 jak	 i	 czytelników.”	Wykorzystanie	platformy	Collage	
w	„Computers	&	Graphics”	dr	Veltkamp	podsumowuje	nastę-
pująco:	„Środek	przekazu	jest	przekazem	–	w	przypadku	tego	
konkretnego	wydania	czasopisma	oznacza	to,	że	dla	przetwa-
rzania	obrazów	3D,	benchmarki	oraz	wgląd	w	to	czy	i	dlaczego	
opisy	obrazów	i	algorytmy	ich	przetwarzania	dobrze	pracują,	
ma	nadrzędne	znaczenie.”

Platforma	Collage	powstała,	aby	spełnić	szereg	wymagań	
stawianych	przed	e-publikacjami.	Umożliwia	ona	uruchomie-
nie	kolejnych	kroków	obliczeń	związanych	z	publikacją,	które	
wyrażone	mogą	być	w	 różnych	 językach	programowania	 lub	
przy	 użyciu	 różnego	 oprogramowania.	 Czytelnicy	 publikacji	
mają	wgląd	w	kod	i	dane	oraz	możliwość	ich	zmiany	i	ponow-
nego	 uruchomiania.	 Interaktywne	 elementy	 publikacji,	 czyli	
dane	i	kody	źródłowe	obliczeń,	osadzone	są	w	jej	treści,	przez	
co	 zachowana	 została	 jej	 naturalna,	 tradycyjna	 struktura.	
Dzięki	swojej	otwartej	architekturze	Collage	może	integrować	
się	z	różnymi	rodzajami	e-infrastruktur	w	celu	przeprowadza-
nia	 obliczeń.	 Wykorzystując	 współdzieloną	 e-infrastrukturę,	
wszyscy	 jej	 użytkownicy	 mogą	 w	 racjonalny	 sposób	 dzielić	
zasoby,	 takie	 jak	 hardware,	 oprogramowanie	 czy	 zbiory	 da-
nych,	potrzebne	do	uruchamiania	obliczeń.	Łatwość	dostępu	
z	poziomu	artykułu	do	danych	 i	 obliczeń	ułatwia	walidację	 i	
reprodukcję	metod	oraz	 ich	wyników.	Dzięki	oparciu	rozwią-
zania	o	technologie	internetowe	i	współdzieloną	e-infrastruk-
turę,	 Collage	 umożliwia	 zespołową	 pracę	 nad	 obliczeniową	
stroną	e-publikacji,	zarówno	ze	strony	autorów,	recenzentów	
jak	 i	wydawcy.	System	autoryzacji	dostępu	do	e-publikacji	w	
pełni	realizuje	wymagania	poufności	oraz	kontroli	dostępu	na	
kolejnych	 etapach:	 pisania,	 oceniania	 i	 upubliczniania	 publi-
kacji	 poprzez	 portal	 ScienceDirect.	 Dzięki	 oparciu	 Collage	 o	
standardowe	technologie,	protokoły	 i	metodologie	 inżynierii	
oprogramowania,	zapewniono	wysoką	interoperabilność	sys-
temu,	jego	adaptowalność	i	dostosowalność.	Mimo	tak	istot-
nego	wzbogacenia	publikacji	o	wyżej	wymienione	elementy,	
ważne	jest,	że	Collage	zachowuje	zgodność	z	od	dawna	przy-
jętą	 strukturą	 artykułów	 naukowych	 i	 sposobem	 pracy	 nad	
publikacjami.	Dzięki	temu	możliwa	była	szybka	realizacja	pilo-
towego	wydania	czasopisma,	zawierająca	e-publikacje	oparte	
o	platformę	Collage.

Platforma Collage Authoring Environment stworzo-
na została w Cyfronecie w zespole Distributed Compu-
ting Environments (DICE) oraz w ramach bilateralnej 
współpracy z Elsevier realizowanej przez Eryka Ciepielę
(eryk.ciepiela@cyfronet.pl), Daniela Harężlaka, Marka Kasz-
telnika, Grzegorza Dyka, Jana Meiznera i Piotra Nowakow-
skiego. Usługa [SERVICE] umożliwia tworzenie e-publikacji 
wszystkim użytkownikom zarejestrowanym na okres próby. 
Czytelnicy e-publikacji zalogowani w portalu ScienceDirect 
[SD] mają dostęp   do pełnej funkcjonalności usługi, bez po-
trzeby dodatkowej rejestracji i bez czasowych ograniczeń. 
Podstawowa funkcjonalność tworzenia interaktywnych ele-
mentów publikacji jest również dostępna w usłudze GridSpa-
ce2 [GS2PLGRID] działającej na infrastrukturze obliczeniowej 
PL-Grid.

mailto:eryk.ciepiela@cyfronet.pl
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[SD]	http://sciencedirect.com
[AF]	http://elsevierconnect.com/designing-the-article-of-the-future/
[CHALLENGE]	http://www.executablepapers.com/
[DICE]	http://dice.cyfronet.pl
[GS2]	http://dice.cyfronet.pl/products/gridspace
[SERVICE]	https://collage.elsevier.com
[CGSI]	http://www.sciencedirect.com/science/journal/00978493
[GS2PLGRID] http://gs2.plgrid.pl

Wydarzenia 

Warsztaty Gaussiana we Wrocławiu
W	dniach	24-28	czerwca	br.	Wrocławskie	Centrum	Sieciowo-Superkomputerowe	współorganizuje	oficjalne	warsz-

taty	na	temat	oprogramowania	Gaussian:	„Introduction	to	Gaussian:	Theory	and	Practice”.	Wykłady	i	ćwiczenia	będą	
prowadzone	przez	wykładowców	z	Gaussiana.	W	trakcie	warsztatów	zostanie	zorganizowane	stoisko	promocyjne	pro-
jektu	PLGrid	Plus.	

Ogłoszenie	 i	 informacje	 o	 rejestracji	 dostępne	 są	 na	 stronach	 Gaussiana:	 http://www.gaussian.com/g_ws/po-
land_13.htm . Informacje	dodatkowe:	http://www.wcss.pl/en/index.php?c=static_kdm&sid=174 .

Krakowskie Warsztaty Gridowe

www.cyfronet.krakow.pl/cgw13/

Zapraszamy	do	wzięcia	udziału	w	trzynastej	edycji	Krakowskich	Warsztatów	Gridowych	(CGW’13).	CGW’13	będzie	okazją	
do	prezentacji	prac	naukowych	 i	badawczo-rozwojowych,	wspartych	symulacjami	wielkiej	skali	z	zastosowaniem	technologii	
gridowej,	cloudowej	i	innych	technik	informatycznych	oraz	prezentacji	badań	naukowych	w	europejskich	i	krajowych	projektach	
gridowych.	W	szczególności	zachęcamy	do	zgłaszania	prezentacji	związanych	z	naukowymi	i	technicznymi	osiągnięciami	projek-
tu	PLGrid	Plus	oraz	z	wykorzystaniem	Infrastruktury	PL-Grid.

Zaproszeni	wykładowcy:
•	 Ian	Foster,	Argonne	National	Laboratory,	USA
•	 Fabrizio	Gagliardi,	ACM	Europe	Chairman
•	 Pierre	Guisset,	ERCIM	Office	Brussels,	Belgium
•	 Rod	Hose,	University	of	Sheffield,	UK
•	 Cees	de	Laat,	Informatics	Institute,	University	of	Amsterdam,	The	Netherlands
•	 Ludek	Matyska,	Masaryk	University,	Brno,	Czech	Republic
•	 Aljosa	Pasic,	Atos	Research	&	Innovation,	Spain
•	 Bernd	Schuller,	Federated	Systems	and	Data	Juelich	Supercomputing	Centre,	Germany
•	 Andrzej	M.	J.	Skulimowski,	AGH	Krakow	and	Progress	&	Business	Foundation,	Poland

Termin	nadsyłania	streszczeń	(2	strony	A4):	29	września	2013.	Wszystkie	zaakceptowane	streszczenia	zostaną	opublikowane	
w	CGW’13	Proceedings.	Pełne	wersje	artykułów	zostaną	opublikowane	po	zakończeniu	konferencji	w	Computer	Science	Journal	
(CSCI)	(www.csci.agh.edu.pl).

Konferencja	CGW’13	będzie	poprzedzona	tutorialem:	„Cloud	Platform	for	VPH	Applications”.

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