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Wyniki projektu PLGrid Plus w książce wydanej przez Springer
We wrześniu 2014 ukaże się książka: „eScience on Distributed Computing Infrastructure”, wydana przez Springer w
serii LNCS, stanowiąca podsumowanie prac zrealizowanych
w ramach projektu PLGrid Plus. Celem projektu było przygotowanie specyficznych środowisk i usług obliczeniowych dostosowanych do potrzeb różnych grup naukowców. Te domenowo-specyficzne rozwiązania zostały przygotowane dla grup
użytkowników z 13 wybranych dziedzin naukowych. Książka
opisuje doświadczenia uzyskane przez Partnerów projektu
oraz rezultaty prac naukowych prowadzonych w trakcie tego
przedsięwzięcia.
Książka zawiera 36 rozdziałów i jest podzielona na trzy
części: pierwsza (rozdziały od 1 do 8) zawiera ogólny przegląd
prac realizowanych w projekcie oraz opis obecnego stanu Infrastruktury PL-Grid, uwzględniający nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i usług warstwy pośredniej. Druga część
(rozdziały od 9 do 13) prezentuje nowe środowiska i usługi
informatyczne, które mogą być wykorzystane przez wszystkie
wspomniane wcześniej grupy naukowców. Trzecia część (rozdziały od 14 do 36) opisuje, w jaki sposób specyficzne środowiska, narzędzia i usługi, przygotowane w ramach PLGrid Plus,
są wykorzystywane podczas zaawansowanych obliczeń i symulacji komputerowych, wykonywanych przez poszczególne
grupy badaczy. Rozdziały te przedstawiają modele obliczenio-
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we, nowe algorytmy i sposoby ich implementacji przy użyciu
dostępnych narzędzi i usług. Książka zawiera również indeks
tematyczny (252 pozycji) i słownik najważniejszych terminów
i pojęć (91 pozycji).
Publikacja ta jest efektem wielu miesięcy systematycznej,
intensywnej pracy i wspólnego wysiłku 147 autorów, 76 recenzentów i zespołu edytorskiego w ACK Cyfronet AGH. Edytorzy
mieli na celu przygotowanie pozycji, która będzie stanowiła
ważne źródło informacji dla naukowców, programistów i administratorów systemów wykorzystujących w swej pracy badawczej środowiska gridowe i chmurowe. Celem tej publikacji

jest również promowanie współpracy i wymiany pomysłów
w procesie budowania wspólnej europejskiej platformy dla
eScience. Mamy nadzieję, że książka spełni te założenia.
Od 10 września 2014 książka będzie dostępna w sprzedaży
on-line.
Więcej informacji na stronach wydawnictwa Springer:
http://www.springer.com/computer/database+management+%26+information+retrieval/book/978-3-319-10893-3
Informujemy, że egzemplarze książki zostaną przekazane
instytucjom partnerskim Konsorcjum PL-Grid.

Co nowego w Infrastrukturze PL-Grid
Superkomputer Zeus po raz kolejny najszybszy w Polsce i 176 na świecie
Komputer Zeus z ACK
CYFRONET AGH w Krakowie ponownie znalazł
się na prestiżowej liście
pięciuset najpotężniejszych superkomputerów
świata, tym razem na
wysokim 176 miejscu, i po raz kolejny z rzędu uzyskał tytuł
najszybszego komputera w Polsce.
Najnowsza edycja listy TOP500 została ogłoszona 23
czerwca br. na konferencji ISC’2014 w Lipsku.
Krakowski superkomputer posiada aktualnie 25468 rdzeni obliczeniowych o łącznej teoretycznej mocy obliczeniowej
373 Tflops (teraflopsów), 60 TB (terabajtów) pamięci operacyjnej RAM oraz pamięć dyskową o pojemności 2,3 PB (petabajta). Klaster Zeus zbudowany jest z ponad tysiąca trzystu
pojedynczych serwerów typu blade firmy Hewlett-Packard,
połączonych ze sobą za pomocą sieci Infiniband o prędkości 40
Gb/s. Część serwerów wyposażona jest w karty GPGPU firmy
NVIDIA, umożliwiające przyspieszenie wybranych algorytmów

używanych w aplikacjach naukowych. Klaster pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Scientific Linux.
Moc obliczeniowa, jaką dysponuje Zeus, pozwala mu wykonywać ponad 370 bilionów operacji matematycznych w ciągu sekundy. Odpowiada to wydajności ponad 20 tysięcy standardowych komputerów klasy PC. Superszybka sieć pomiędzy
serwerami wchodzącymi w skład Zeusa umożliwia przesłanie
zawartości całej płyty DVD w czasie nieco przekraczającym
jedną sekundę, a przestrzeń dyskowa, przeznaczona dla użytkowników klastra, byłaby w stanie pomieścić zawartość niemal 500 tysięcy takich płyt.
Dzięki sukcesywnej rozbudowie Zeusa naukowcy z całej
Polski mają możliwość wykorzystywania jego olbrzymiej mocy
do rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów obliczeniowych. Dostęp do zasobów jest bezpłatny dla wszystkich
osób prowadzących działalność naukową.
Zeus jest częścią ogólnopolskiej infrastruktury gridowej
stworzonej w ramach projektu PL-Grid i rozwijanej w projekcie PLGrid Plus.

Lokalny dostęp do klastra SUPERNOVA we Wrocławiu
Dla użytkowników Infrastruktury PL-Grid uruchomiono usługę lokalnego dostępu do klastra
SUPERNOVA we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym. Na węzłach klastra można
wykonywać obliczenia za pomocą systemu kolejkowego PBS Pro (https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=14189903), po uprzednim aplikowaniu
w Portalu PL-Grid (https://portal.plgrid.pl/) o usługę „Dostęp
do klastra SUPERNOVA”.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie klastra SUPERNOVA (http://kdm.wcss.wroc.pl/wiki/Supernova) oraz
w ofercie Infrastruktury PL-Grid, na stronie: Opis zasobów
- HPC (http://www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/
opis_zasobow/HPC).
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Użytkownicy, granty, zespoły, …
Użytkownicy. Na początku sierpnia 2014 w Portalu PL-Grid
było zarejestrowanych 2171 kont, co oznacza, że od początku
roku zanotowaliśmy przyrost liczby użytkowników Infrastruktury PL-Grid o 374 osoby. Z kolei liczba użytkowników posiadających certyfikat uprawniający do wykonywania obliczeń
w trybie gridowym wzrosła w tym czasie z 984 do 1199 osób.
Zespoły. Od początku roku utworzone zostały 143 nowe
zespoły użytkowników i obecnie liczba aktywnych zespołów
użytkowników zarejestrowanych w Portalu PL-Grid jest 494.

Granty. Liczba aktywnych grantów osobistych na początku
sierpnia wynosiła 2686, a zarejestrowanych grantów właściwych było 146.
Helpdesk. Użytkownicy aktywnie korzystają z usług wsparcia w systemie helpdesk, o czym świadczy 197 nowch problemów zgłoszonych w ostatnim miesiącu do tego systemu. Liczba zgłoszeń rozwiązanych w tym okresie wyniosła 185.

Nowe usługi w Infrastrukturze PL-Grid
W ostatnich miesiącach, w Infrastrukturze PL-Grid zostały zaimplementowane kolejne usługi ogólnego zastosowania, a także
pięć zorientowanych dziedzinowo, przygotowanych w ramach prac prowadzonych w Projekcie we współpracy z naukowcami z
dziedziny bioinformatyki, ekologii, energetyki, metalurgii i Life Science.
Do aktywowania usług w Portalu PL-Grid niezbędne jest posiadanie konta użytkownika, które można założyć poprzez Portal
PL-Grid: https://portal.plgrid.pl.
Poniżej przedstawiamy krótkie opisy tych nowych usług, a więcej informacji o wszystkich dostępnych usługach w Infrastrukturze PL-Grid można znaleźć w Podręczniku Użytkownika, udostępnianym ze strony www.plgrid.pl.

Usługi ogólne
Adobe Connect – bezpłatne telekonferencje dla użytkowników PL-Grid
Przypominamy, że
naukowcom wszystkich dziedzin bezpłatnie
udostępniamy
Adobe Connect – zintegrowaną platformę
do organizowania telekonferencji. Aż 50 uczestników jednocześnie może brać udział w spotkaniach, szkoleniach czy odczytach referatów. W trakcie konferencji narzędzie umożliwia
omawianie dostępnej dla wszystkich prezentacji, współdzielenie pulpitu czy jednoczesną pracę nad dokumentem. Na platformie można także łatwo prowadzić szkolenia i kursy e-learningowe.

Adobe Connect jest uznawane za jedno z wiodących narzędzi do prowadzenia konferencji przez Internet. Działa na
systemach Microsoft Windows, iOS, Android czy Linux, bez
konieczności instalowania dodatkowych komponentów. Intuicyjny, prosty i efektywny produkt z rodziny Adobe ma jeszcze
jedną zaletę: wygodny dostęp do telekonferencji możliwy jest
z każdego rodzaju urządzeń mobilnych.
Użytkownicy, którzy aktywują usługę, mogą zarządzać telekonferencjami i zapraszać gości spoza grupy zarejestrowanych
badaczy.
Więcej informacji na stronie: http://www.plgrid.pl/oferta/
telekonferencje_adobe_connect

Usługa DataNet
W czerwcu br. w Infrastrukturze
PL-Grid
została wdrożona kolejna usługa ogólna, której
celem jest umożliwienie
zarządzania metadanymi, jak i danymi użytkowników Infrastruktury PL-Grid. Usługa pozwala, za pomocą przeglądarki
internetowej, na budowanie modeli danych odpowiadających
strukturom danych danego obliczenia lub symulacji i natychmiastowe udostępnienie repozytorium, gdzie dane będą składowane. Częścią modeli danych usługi DataNet mogą być zarówno dane plikowe, jak i dane tabelaryczne o różnych typach
prostych (np. string, integer, float, itd.). Komunikacja z repozytorium następuje za pomocą interfejsów REST, co pozwala
na użycie praktycznie z dowolnego języka programowania.
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Przykładowo, z poziomu powłoki Bash dane w repozytorium
DataNet można zapisywać, odczytywać i modyfikować za pomocą programu curl.
Usługa pozwala również na definiowanie poziomów dostępu do danych, przez co możemy nasze dane uczynić całkowicie
prywatnymi lub udostępnić określonej grupie użytkowników
infrastruktury. Funkcjonalność nowej usługi może być wykorzystana zarówno przez pojedynczych użytkowników lub ich
grupy, jak i przez inne usługi, co w znaczący sposób zaoszczędza czas poświęcony na prace integracyjne z istniejącą infrastrukturą.
Jednym z głównych atutów wykorzystania interfejsów
REST jest niewątpliwie możliwość komunikacji z repozytoriami DataNet bezpośrednio z przeglądarki użytkownika (w tym
celu wykorzystany został mechanizm CORS). Pozwala to na
str. 3

budowanie bardziej interaktywnych interfejsów nowych usług
dziedzinowych i w znaczący sposób ogranicza prace związane
z implementacją strony serwerowej owych usług. Integracja
z usługą DataNet polega na dobrze znanym mechanizmie delegacji certyfikatu proxy użytkownika, który można otrzymać z
serwera OpenID Portalu PL-Grid lub generując go ręcznie.
Zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami nt. usługi DataNet zachęcamy do kontaktu z nami (dane
kontaktowe znajdują się poniżej) lub do zarejestrowania się

w usłudze i wypróbowania jej poprzez zapoznanie się z dostępną dokumentacją i tutorialem.
Kontakt: d.harezlak@cyfronet.pl
Usługa jest dostępna pod adresem: https://datanet.plgrid.pl/
Więcej informacji na stronie: https://datanet.plgrid.pl/
documentation/manual/ lub https://docs.cyfronet.pl/pages/
viewpage.action?pageId=11896463

Usługa PLG-Data

Usługa PLG-Data pozwala, za pośrednictwem przeglądarki
internetowej, zarządzać swoimi zbiorami danych, zgromadzonymi na zasobach dyskowych Infrastruktury PL-Grid. Dzięki
niej, posługując się swoim zestawem informacji uwierzytelniających (może to być para login-hasło do Infrastruktury PL-Grid
lub certyfikat p12 załadowany w przeglądarce) można oglądać, pobierać, dodawać, usuwać, współdzielić lub zmieniać
nazwy swoich plików i katalogów.
Usługa jest zabezpieczona szyfrowanym protokołem
HTTPS, na odcinku połączenia komputera użytkownika z portalem usługi, oraz protokołem GridFTP, pomiędzy portalem
usługi i klastrem obliczeniowym. Zastosowanie tych technik
pozwala użytkownikom korzystać z niej w sposób bezpieczny
oraz, z punktu widzenia innych współużytkowników Infrastruktury PL-Grid, ogranicza ich możliwości do zakresu przyznanego
przez operatorów zasobów PL-Grid. Innymi słowy, osoba ko-

rzystająca z usługi PLG-Data nie nabywa żadnych uprawnień
w dostępie do zbiorów danych poza tymi, które już posiada i
może wykorzystać na inne sposoby (zdalne narzędzia SSH, SCP,
itp.).
W obecnej wersji usługa jest skonfigurowana tak, aby
współpracować z przestrzeniami dyskowymi klastra obliczeniowego Zeus w ośrodku obliczeniowym ACK Cyfronet AGH
w Krakowie.
Usługa przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych w Portalu PL-Grid, którzy posiadają aktywne
konto na klastrze obliczeniowym Zeus oraz chcieliby zarządzać
własnymi plikami zdalnie za pośrednictwem przeglądarki. Przy
wykorzystaniu mechanizmu zespołów PL-Grid, usługa ta pozwala także w prosty sposób współdzielić np. wyniki badań
z innymi współpracownikami w obrębie grup badawczych
bądź instytutów.
Usługa jest dostępna pod adresem: https://data.plgrid.pl/
Więcej informacji na stronie: https://docs.cyfronet.pl/pages/viewpage.action?pageId=11306987

Usługa UI-GUI
Usługa ma na celu umożliwienie użytkownikom Infrastruktury PL-Grid interaktywnego korzystania z aplikacji na maszynie dostępowej (UI) w trybie graficznym. Może to być przydatne w przypadku konieczności wstępnego przetworzenia
danych przed rozpoczęciem obliczeń czy wizualizacji wyników
w celu ich analizy. Aktualnie, za pośrednictwem tej usługi można korzystać z następujących programów: Adfview, AutoDock
Tools, Avogadro, ECCE, gabedit, IDL, JMol, Lumerical FDTD,
Lumerical MODE, Matlab, Molden, Molekel, PMV, TmoleX, Vision i VMD.
Dostęp do usługi wymaga aktywowania jej w Portalu PL-Grid, w zakładce „Moje konto”, w sekcji „Usługi dostępowe”.

Dostęp zostanie przydzielony przez administratora w ciągu
2 dni roboczych od zawnioskowania, a korzystanie z usługi
powinno być możliwe po upłynięciu godziny od uzyskania dostępu.
Aby skorzystać z usługi, niezbędna jest instalacja oprogramowania NoMachine (klient usługi). Dostępne są wersje dla
systemów Windows, Mac OS X oraz Linux. Pakiet instalacyjny
należy pobrać ze strony producenta:
https://www.nomachine.com/download.
Więcej informacji na stronie:
https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/UI+-+GUI

„Kiedy to zadanie się wreszcie skończy?”

czyli monitorowanie aplikacji z wykorzystaniem nowych usług QosCosGrid
Tomasz Piontek, Piotr Grabowski, Piotr Kopta
Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe

Użytkownicy Infrastruktury PL-Grid, szczególnie Ci przeprowadzający wielodniowe obliczenia wymagające znacznych
zasobów, niejednokrotnie skarżą się na brak możliwości efektywnej organizacji pracy. Problem ten wynika z braku wiedzy
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o przewidywanym terminie rozpoczęcia ich zadań oraz możliwości późniejszego śledzenia postępu ich wykonania celem
przewidzenia terminu zakończenia. Niedeterministyczny czas
rozpoczęcia zadania wynika z faktu, że użytkownicy rywalizują
o dostęp do zasobów, a czas oczekiwania na nie zależy od aktualnego obciążenia infrastruktury i może się znacząco różnić
w różnych okresach czasu. Podstawowe informacje dotyczące
zadania, takie jak przewidywany czas jego rozpoczęcia, są już
od dawna wspierane przez usługi i prezentowane użytkowniPLGrid Plus Newsletter (sierpień 2014)

kom przez graficzne (QCG-Icon), tekstowe (QCG-SimpleClient)
oraz portalowe (QCG-ScienceGateways) narzędzia dostępowe
QosCosGrid (QCG) (http://docs.plgrid.pl/qcg). Dodatkowo,
QosCosGrid oferuje aktywne powiadamianie o zmianie stanu
zadania (jego uruchomieniu, zakończeniu bądź wystąpieniu
błędu) poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub XMPP (dawniej Jabber), co pozwala użytkownikom na reakcję na dane
zdarzenie.
Wspomniana funkcjonalność narzędzi QosCosGrid umożliwia użytkownikom automatyczne pozyskanie wiedzy o zadaniach bez konieczności cyklicznego sprawdzania ich stanu.
Funkcjonalność ta stanowi naturalne uzupełnienie dla oferowanego przez narzędzia QCG intuicyjnego i efektywnego dostępu do zasobów obliczeniowych Infrastruktury PL-Grid oraz
możliwości kontrolowania i zarządzania wykonywanymi w infrastrukturze zadaniami.
Pomijając czas oczekiwania na zasoby, niedeterministyczny
jest również czas samego wykonania aplikacji wynikający z heterogeniczności Infrastruktury PL-Grid. Czas wykonania tego
samego zadania może różnić się ze względu na efektywność
przydzielonego węzła obliczeniowego wynikającą z jego parametrów technicznych, lepszą optymalizację obliczeń na danej
klasie węzłów oraz wersję użytego pakietu obliczeniowego.
Niezależnie od przydzielonych zasobów obliczeniowych, czas
trwania symulacji zależy zazwyczaj w znacznym stopniu od
parametrów i danych wejściowych aplikacji. Niewielka modyfikacja parametrów może skutkować znaczną i trudną z góry
do przewidzenia zmianą czasu wykonania zadania, a niejednokrotnie prowadzić do uzyskania niepoprawnych wyników
i marnowania zasobów obliczeniowych. Dostęp do wyników
pośrednich zadania może być w takim przypadku pomocny w
celu oszacowania przewidywanego czasu koniecznego do jego
zakończenia oraz określenia celowości dalszych obliczeń. Ze
względu na organizację infrastruktury obliczeniowej, dostęp
do wspomnianych wyników częściowych może być trudny
lub nawet niemożliwy dla niezaawansowanego użytkownika,
a ich numeryczna i rozproszona w wielu miejscach forma może
uniemożliwiać ich interpretację.
Celem umożliwienia użytkownikom śledzenia w jednym
miejscu i w przyjaznej dla nich formie postępu i stanu zadań,
rodzina narzędzi i usług QosCosGrid rozszerzona została o portalową usługę QCG-Monitoring oferującą tę funkcjonalność
dla użytkowników korzystających z rozwiązań dostępowych
QosCosGrid. W rozwiązaniu tym, na życzenie użytkownika
równolegle z właściwym zadaniem, cyklicznie uruchamiany
jest dedykowany danej aplikacji skrypt odpowiedzialny za pobranie i przesłanie do usługi monitorującej danych o aktualnym zaawansowaniu symulacji.
Usługa QCG-Monitoring (https://qcg-monitoring.man.poznan.pl) jest w pełni zintegrowana z Infrastrukturą PL-Grid,
umożliwia logowanie standardowymi metodami na konto
użytkownika i wymaga jedynie aktywnego dostępu do usług
QosCosGrid, o który wcześniej należy zawnioskować w Portalu PL-Grid. Po zalogowaniu, w lewym panelu użytkownik ma
dostępną listę wszystkich monitorowanych zadań, z których
może wybrać interesujące go pojedyncze zadanie. Dla wybranego zadania, w prawym panelu usługa prezentuje w formie
graficznej aktualne dane zebrane przez system monitorujący
QosCosGrid, odpowiadające postępowi wykonania aplikacji. Lista monitorowanych zadań oferuje szerokie możliwości
bezpośredniego wyszukania zadania, poprzez podanie identyfikatora czy fragmentu jego opisu, oraz filtrowania zadań
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uwzględniając stan zadania oraz czas jego ostatniej aktualizacji. Specyfikując czas, użytkownik ma możliwość podania
konkretnych dat lub okresu (np. „ostatni tydzień”, „ostatni
miesiąc”).
Użytkownikom oferowana jest również możliwość dostosowania wyglądu listy poprzez włączenie opcjonalnych kolumn oraz przystosowania kolorystyki usługi, specyfikując kolor tła i czcionki wyświetlanych w zależności od stanu zadnia.
Lista monitorowanych zadań prezentowana jest w formie
sortowalnej i stronicowanej tabeli, z której użytkownik może
trwale usuwać zadania zakończone lub te, których monitorowaniem nie jest już zainteresowany. Usunięcia takiego można
dokonać dla pojedynczych lub wszystkich zadań spełniających
warunek wyszukiwania.

Rys. 1: Lista monitorowanych zadań wraz z konfiguracją
usługi.
Najważniejszą częścią usługi QCG-Monitoring jest panel
prezentujący informacje o postępie wykonania poszczególnych zadań. Po wybraniu z listy zadania do podglądu, w prawym panelu przedstawiana jest szczegółowa informacja dotycząca zadania, a zawartość panelu i forma prezentacji danych
zależna jest od typu aplikacji i ewentualnie wybranego na etapie zlecania zadania schematu monitorowania. Standardowo
dla wszystkich zadań prezentowane są kompleksowe informacje, takie jak nazwa klastra, ilość i opis wykorzystywanych zasobów, czas uruchomienia i trwania zadania. Poniżej, w zależności od typu aplikacji, w dynamiczny sposób prezentowany
jest postęp wykonania aplikacji w formie:
• tabel zawierających wyniki pośrednie,
• obrazów generowanych przez aplikacje lub ich moduły,
• wybranych linii tekstu z plików wyjściowych,
• wykresów liniowych, dla których użytkownik może określić, jakie serie wartości mają być prezentowane na wykresach.
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Przykładem aplikacji
zintegrowanej z usługą
QCG-Monitoring jest aplikacja Gaussian, dla której
usługa prezentuje wartości
energii w kolejnych krokach czasowych wraz z ich
różnicą. Informacja ta jest
prezentowana zarówno w
postaci tabeli jak i wykresu. Oprócz tego, generowany jest wykres energii
dla kilku ostatnich kroków
czasowych, co umożliwia
dokładne śledzenie zbieżności energii. Ponadto,
generowane są wykresy
z wartościami parametrów
‚Force’ oraz ‚Displacement’
− zarówno ich maksymalne
wartości jak i średnia kwadratowa. Warto podkreślić, iż wszystkie wykresy
są generowane na bieżąco,
w miarę spływania danych
z zadania.
Rys. 2: Panel monitoring dla przykładowego uruchomienia aplikacji Gaussian.
Usługa została przygotowana z myślą o łatwym i szybkim
dodawaniu kolejnych typów aplikacji z różnych dziedzin nauki.
Uruchomienie zadania w trybie monitorowania w najprostszej
wersji wymaga jedynie zaznaczenia odpowiedniej opcji lub −
w przypadku klienta tekstowego − podania w opisie zlecanego
zadania jednej bezparametrowej dyrektywy. Wnioski o integrację kolejnej aplikacji z usługą QCG-Monitoring, jak również
wszelkie opinie i pomysły na rozszerzenie funkcjonalności,
prosimy przesyłać na adres qcg@plgrid.pl lub zgłaszać w systemie helpdesk.plgrid.pl. W przypadku braku dedykowanego

wsparcia konkretnej aplikacji, zawsze istnieje możliwość skorzystania z ogólnego schematu umożliwiającego uproszczony
mechanizm monitorowania dowolnej aplikacji.
Zaprezentowane rozwiązanie jest kolejnym krokiem mającym na celu maksymalne ułatwienie korzystania z Infrastruktury PL-Grid z pomocą w pełni zintegrowanego zestawu usług
i narzędzi QosCosGrid. Pełen opis usługi monitorującej, jak
również innych usług i narzędzi QosCosGrid, znajduje się na
stronie http://docs.plgrid.pl/qcg.

Usługi dedykowane wybranym dziedzinom nauki
Analiza Danych Genetycznych II (platforma dziedzinowa: Bioinformatyka)
Usługa pozwala na uruchomienie sekwencji programów
służących do analizy statystycznej wyników uliniowienia wielu
sekwencji. Programy uruchamiane w kaskadzie zadań to: Clustal Omega i R. Przygotowanie obliczeń (podanie odpowiednich parametrów) odbywa się w graficznym kliencie środowiska UNICORE (UNICORE Rich Client).
Aby skorzystać z usługi, należy mieć założone konto w Portalu PL-Grid wraz z aktywnym grantem obliczeniowym. Oprogramowanie uruchamiane jest za pośrednictwem systemu
UNICORE, niezbędne jest zatem również zaaplikowanie w Portalu PL-Grid o usługę „Globalny dostęp UNICORE”.
Więcej informacji: https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/
Bioinformatyka%3A+Analiza+Danych+Genetycznych+II
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GeneSpring (platforma dziedzinowa: Life Science)

GeneSpring GX (http://www.genomics.agilent.com/article.jsp?pageId=1200001) to program do analizy i wizualizacji danych ekspresyjnych. Pozwala poddawać przetwarzaniu
dane z mikromacierzy mRNA oraz miRNA, oraz przeprowa-

dzać zintegrowane analizy danych transkryptomicznych, metabolomicznych i proteomicznych. Zaprojektowany specjalnie
dla potrzeb biologów, GeneSpring GX oferuje interaktywne
środowisko, które pomaga w poszukiwaniach i ułatwia przełożenie danych mikromacierzowych na znaczenie biologiczne.
Narzędzie to wspiera wszystkie popularne formaty danych,
włącznie z mikromacierzami producentów Agilent, Affymetrix,
i Illumina.
Usługa dziedzinowa GeneSpring została utworzona w celu
udostępnienia użytkownikom Infrastruktury PL-Grid oprogramowania GeneSpring GX firmy Agillent. Oprogramowanie zainstalowane jest na maszynie z systemem operacyjnym Windows. Dostęp użytkowników do tej maszyny realizowany jest
za pomocą pulpitu zdalnego (protokół RDP). Adresem dostępowym dla aplikacji klienckiej protokołu RDP jest: genespring.
plgrid.pl .
Ze względu na charakter licencji oprogramowania GeneSpring GX, w jednej chwili z usługi może korzystać tylko jeden
użytkownik.

Więcej informacji na stronie:
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/LifeScience%3A+GeneSpring+-+program+do+analizy+i+wizualizacji+danych+ekspresyjnych

MCMicro (platforma dziedzinowa: Metalurgia)

Usługa MCMicro umożliwia szczegółową analizę zmian mikrostruktury w wyniku zjawiska rekrystalizacji. Taki wirtualny
materiał poddawany jest symulacjom numerycznym procesów obróbki cieplnej, co pozwala szacować własności i stopień
bezpieczeństwa rzeczywistego materiału w wyrobie gotowym.
W ramach usługi MCMicro wykonywane są następujące
czynności:

• przygotowanie danych do plików wejściowych do symulacji rozrostu ziaren oraz rekrystalizacji statycznej za pomocą
metody Monte Carlo,
• wygenerowanie plików tekstowych *.mcmicro umożliwiających zlecenie obliczeń na klastrze obliczeniowym za pomocą oprogramowania QCG-Icon,
• uruchomienie symulacji na dowolnej liczbie węzłów obliczeniowych,
• wizualizacja wyników obliczeń symulacji 2D.
Aby korzystać z usługi, użytkownik musi posiadać konto
w Infrastrukturze PL-Grid i zobowiązany jest do realizacji następujących kroków:
• w Portalu PL-Grid, w zakładce „Moje konto” konieczne
jest wygenerowanie certyfikatu Simple CA, który następnie zostanie zapisany na dysku twardym użytkownika oraz
konieczna jest aplikacja o dostęp do usług: „Globalny dostęp QosCosGrid”, „Dostęp do klastra ZEUS”, „Platforma
dziedzinowa: Metalurgia – usługa MCMicro”,
• pobranie instalatora QCG-Icon (http://www.qoscosgrid.
org/trac/qcg-icon/downloads) i uruchomienie jego klienta,
• pobranie klienta aplikacji (https://docs.cyfronet.pl/download/attachments/10069392/MCMicro%20GUI_v101.
rar?version=1&modificationDate=1404296455000&api=v2).

Więcej informacji na stronie:
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Metalurgia%3A+MCMicro
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ModWEEL (platforma dziedzinowa: Energetyka)
przyjazny dla użytkownika – przygotowanie danych
scenariuszowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel, a
także łatwe zlecanie obliczeń i otrzymywanie wyników. Potencjalnymi użytkownikami usługi mogą być
pracownicy i studenci wyższych uczelni technicznych
(w szczególności kierunków energetycznych) oraz
przedstawiciele jednostek i urzędów zajmujących się
sektorem wytwarzania energii elektrycznej.
Aby korzystać z usługi, użytkownik musi posiadać
konto w Infrastrukturze PL-Grid i zobowiązany jest
do realizacji następujących kroków:
• w Portalu PL-Grid, w zakładce „Moje konto” konieczne jest wygenerowanie certyfikatu Simple
CA, który następnie zostanie zapisany na dysku
twardym użytkownika oraz konieczna jest aplikacja o dostęp do usług: „Globalny dostęp QosCosGrid”, „Dostęp do klastra ZEUS”, „Dostęp do UI
– Cyfronet, „Platforma dziedzinowa: Energetyka
– usługa ModWEEL”,
• pobranie instalatora QCG-Icon (http://www.qoscosgrid.org/trac/qcg-icon/downloads) i uruchomienie jego klienta,
• instalacja systemu modelowania GAMS (http://www.
gams.com/download/) oraz konwertera danych wejściowych (https://dl.dropboxusercontent.com/u/15205315/
Us%C5%82uga/ModWEELConverterSetup-1.3.exe).

ModWEEL (Model sektora Wytwarzania Energii Elektrycznej) to usługa, w której sektor wytwarzania energii elektrycznej został odwzorowany na poziomie pojedynczych jednostek
wytwórczych w godzinowej rozdzielczości czasowej (8760 [h]).
Za jej pomocą można prowadzić krótkoterminowe symulacje
funkcjonowania sektora wytwórczego w zależności od przyjętych danych i założeń. Niewątpliwą zaletą usługi jest interfejs
Więcej informacji na stronie:
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Energetyka%3A+ModWEEL

Obserwacje Fenologiczne (platforma dziedzinowa: Ekologia)

Celem usługi jest umożliwienie ciągłego, zautomatyzowanego monitoringu wybranych ekosystemów pod kątem obserwacji pojawów oraz zmian faz fenologicznych. W ramach usługi
uruchomiona została stacja obserwacyjna na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w pobliżu szkółki leśnej i referencyjnego pola uprawnego. W ramach stacji zainstalowane
zostały: stacja pogodowa, aparat fotograficzny oraz inne ele-

menty infrastruktury (maszt, router
Wi-Fi, czujki i kamery alarmowe).
Usługa dostępna jest dla użytkowników przez portal internetowy. Za
pomocą specjalnie przygotowanych
portletów możliwe jest przeglądanie
wykresów wybranych parametrów
pogodowych z zadanego przedziału
czasowego oraz przeglądanie wykonanych zdjęć fenologicznych z wybranych scen. Użytkownicy posiadający specjalne uprawnienia mają
możliwość ustawiania parametrów
aparatu oraz scen, uruchamiania cyklicznych obserwacji fenologicznych
oraz podglądu live view z aparatu.
Nad jakością zdjęć zbieranych przez
aplikację czuwają operatorzy techniczni, natomiast operatorzy fenologowie są odpowiedzialni
za nadawanie opisów merytorycznych: w jakiej fazie fenologicznej (a dokładniej, w jakiej fazie rozwoju wegetatywnego,
generatywnego i owoców) znajduje się przedstawiona na zdjęciu roślina. Zdjęcia wraz z nadanymi opisami fenologicznymi
dostępne są dla zarejestrowanych użytkowników aplikacji.

Więcej informacji na stronie: https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Obserwacje+Fenologiczne
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Nowe projekty
W ramach Programu PL-Grid w roku 2014 rozpoczęła się realizacja dwóch nowych projektów. Ich celem jest rozbudowa
platformy PL-Grid, w tym rozwój koncepcji gridów dziedzinowych, budowa zaawansowanych platform integracji rozwiązań dziedzinowych z Infrastrukturą PL-Grid oraz rozszerzenie Infrastruktury PL-Grid o dodatkowe moce obliczeniowe i zasoby pamięci
masowych.
Projekty finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.

PLGrid Core
Infrastruktura PL-Grid, która powstała dzięki wsparciu projektów PL-Grid i PLGrid Plus, umożliwia naukowcom prowadzenie badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia
dużej skali, dzięki wykorzystaniu zaawansowanej infrastruktury informatycznej. Równolegle jednak notujemy stały, silny
wzrost liczby naukowców korzystających z usług oraz zwiększające się zainteresowanie wykonywaniem obliczeń równoległych, wykorzystujących nawet kilka tysięcy rdzeni jednocześnie. Te wysokie wymagania użytkowników z jednej strony, jak
i potrzeba wprowadzania nowoczesnych platform obliczeniowych (jak np. obliczenia w chmurze) wymaganych przez gridy
dziedzinowe z drugiej strony, powodują stale zwiększające się
zapotrzebowanie na nowe zasoby obliczeniowe.
Cyfronet, jako lider Konsorcjum PL-Grid, nie ustaje w staraniach o coraz wyższą jakość usług świadczonych dla użytkowników i stara się wychodzić naprzeciw zgłaszanym przez
nich sygnałom. Stąd, kolejnym kierunkiem Programu PL-Grid
jest realizacja zadań projektu PLGrid Core (2014-2015).
Jego celem jest znaczące zwiększenie zasobów Infrastruktury PL-Grid, w szczególności w ACK Cyfronet AGH − jako
wyspecjalizowanym centrum kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych typu gridowego,
z uwzględnieniem infrastruktury chmurowej oraz platform
wspierających obliczenia na wielkich danych.
Co ważne, zwiększeniu zasobów obliczeniowych równolegle będzie towarzyszyła rozbudowa infrastruktury towarzyszącej – w tym wyposażenie nowej hali maszyn i budowa nowego
zapasowego centrum danych. Dzięki temu, dane naukowe
będą przechowywane nie tylko w postaci wielostopniowych
kopii zapasowych, ale też dodatkowo będą archiwizowane
w innej lokalizacji. Takie geograficzne rozdzielenie pozwoli na
znaczące zwiększenie ich bezpieczeństwa.

Infrastruktura informatyczna dla nauki to jednak nie tylko
wielkie moce obliczeniowe i/lub ogromne magazyny dla danych cyfrowych. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji także
szereg usług bazowych – platform pozwalających na łatwiejszą integrację ich rozwiązań specyficznych dla danej dziedziny z Infrastrukturą PL-Grid. Wśród nich zostaną oddane takie
usługi jak:
a) jednolity dostęp do rozproszonych danych, oparty o autorską platformę VeilFS, co znacząco ułatwi dostęp do danych
zgromadzonych w różnych systemach ich składowania, niezależnie od miejsca odczytu danych,
b) chmura typu Platform as a Service (PaaS) dla naukowców – ma na celu opracowanie metodyki oraz prototypowej
instalacji platformy, w której różne środowiska obliczeniowe
oferowane przez gridy dziedzinowe będą udostępnione w modelu PaaS na potrzeby użytkowników końcowych, z uwzględnieniem takich aspektów jak elastyczne skalowanie i bardziej
efektywne wykorzystanie infrastruktury IT,
c) środowisko obsługi aplikacji typu MapReduce, które
ułatwi prowadzenie obliczeń z zastosowaniem paradygmatu
BigData, przy jednoczesnym uwzględnieniu technologii takich
jak Hadoop i innych powiązanych, jak np. Hive i Pig.
Nowe usługi bazowe to istotne wzbogacenie oferty Infrastruktury PL-Grid. Już teraz, obok mocy obliczeniowych i pamięci masowych, do dyspozycji naukowców dostępne są usługi gridów dziedzinowych, narzędzia współpracy (zintegrowana
platforma do zarządzania projektami) i usługa telekonferencji
oparta o technologię Adobe Connect.
Projekt PLGrid Core (www.plgrid.pl/core) jest realizowany
przez koordynatora Konsorcjum PL-Grid: ACK Cyfronet AGH.

PLGrid NG
Na łamach niniejszego newslettera niejednokrotnie prezentowaliśmy usługi dziedzinowe wdrożone w Infrastrukturze
PL-Grid projektu PLGrid Plus. Cieszą się one niesłabnącym
zainteresowaniem użytkowników. Sukces projektu PLGrid
Plus, a w szczególności rosnąca popularność specjalistycznych narzędzi i platform, przygotowanych dla użytkowników
z pierwszych, 13 strategicznych dziedzin nauki, spowodował
lawinowy wzrost zapotrzebowania na podobne usługi dla naukowców z innych dziedzin.
Konsorcjum PL-Grid podjęło więc starania o uzyskanie
środków na kolejne przedsięwzięcie – realizację projektu
PLGrid NG (2014-2015). Głównym celem tego projektu jest
dostarczenie dedykowanych, dziedzinowych usług obliczeniowych dla 14 nowych grup badaczy z dyscyplin naukowych
− uznanych jako priorytetowe w Krajowym Programie Badań
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− i wdrożenie tych usług w narodowej infrastrukturze obliczeniowej PL-Grid.
W ramach projektu PLGrid NG realizowane są kolejne obszary wsparcia informatycznego dla następujących dziedzin:
Biologia, Chemia Obliczeniowa, Complex Networks, eBaltic-Grid, Energetyka Jądrowa i CFD, Geoinformatyka, Hydrologia,
Matematyka, Medycyna, Medycyna Spersonalizowana, Meteorologia, OpenOxides, Technologie Przetwarzania Metali,
UNRES. Podejmowane są także działania związane z rozbudową infrastruktury, rozwojem zaawansowanych aplikacji i usług
oraz ciągłym rozwojem bazy sprzętowej, przy zachowaniu wysokiej dostępności dla użytkowników.
Usługi rozwijane przez nowe gridy dziedzinowe powstają
przy ścisłej współpracy z naukowcami reprezentującymi wybrane dziedziny nauki. Obejmują one szeroki wachlarz spestr. 9

cjalności: począwszy od dostarczenia wyspecjalizowanego
oprogramowania, poprzez mechanizmy zapewnienia zaplecza
obliczeniowego i składowania danych, aż po nowoczesne platformy integrujące narzędzia nowego typu oraz specjalistyczne
bazy danych.
Efektem wdrożenia nowych usług dziedzinowych będzie
możliwość szybszego uzyskiwania wyników naukowych oraz
usprawnienie i zautomatyzowanie pracy naukowców i grup
badawczych.
Istotnym zadaniem projektu PLGrid NG jest również
rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej zgodnie

z najlepszymi praktykami zarządzania usługami IT (ang. IT Service Management), takimi jak ITIL czy ISO-20000. Aktywności planowane w tym zakresie obejmują m.in.: zapewnienie
bezpieczeństwa infrastruktury przy wdrażaniu nowych usług,
dostosowanie oprogramowania tych usług do Infrastruktury
PL-Grid, a także szkolenia i wsparcie dla użytkowników nowych usług.
Projekt PLGrid NG (www.plgrid.pl/ng) jest realizowany
przez Konsorcjum PL-Grid (http://www.plgrid.pl/kontakty/
konsorcjum_plgrid), a koordynowany przez ACK Cyfronet AGH.

Kalendarz szkoleń
Dla osób zainteresowanych wykorzystaniem Infrastruktury PL-Grid i usług specjalistycznych, organizujemy szkolenia tradycyjne
jak i zdalne, o różnym stopniu zaawansowania.
Informacje na temat szkoleń są na bieżąco prezentowane na stronie www.plgrid.pl oraz w Portalu PL-Grid.

Szkolenia tradycyjne
W Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH w
najbliższych miesiącach planowane są następujące szkolenia:
• wrzesień 2014: „Programowanie rozproszone (MPI)”,
• październik 2014: „Obsługa systemu operacyjnego Linux”, „Efektywne wykorzystywanie klastrów HPC w obliczeniach naukowych”, „Narzędzia wspomagające pracę
oraz projekty naukowe” (w tym kontrola wersji plików
projektu przy użyciu narzędzia Git/Stash, zarządzanie
projektem przy użyciu narzędzia JIRA, tworzenie doku-

mentacji przy użyciu narzędzia Confluence),
• listopad 2014: „Programowanie równoległe (OpenMP)”,
„Język programowania Python w pracy naukowej”, „Usługi ułatwiające obliczenia naukowe dostępne w ACK Cyfronet AGH”,
• grudzień 2014 (lub luty 2015) „Programowanie przy
wykorzystaniu kart graficznych GPGPU (w środowisku
CUDA)”.

Szkolenia on-line
Przypominamy listę dostępnych szkoleń typu on-line, z wykorzystaniem platformy Blackboard:
• Podstawy Linuxa − najczęściej używane komendy w systemach operacyjnych Linux.
• ABC użytkownika PL-Grid − informacje niezbędne do rozpoczęcia obliczeń z wykorzystaniem zasobów Infrastruktury PL-Grid.
• System Unicore w obliczeniach gridowych − szkolenie
prezentuje klienta systemu UNICORE umożliwiającego
przygotowanie i wysyłanie zadań do wykonania w infrastrukturze gridowej.
• Dostęp lokalny (system kolejkowy PBS i pakiet Modules)
− podstawowe informacje o korzystaniu z systemu kolejkowego PBS i narzędzi pakietu Modules, gdy obliczenia
chcemy wykonać lokalnie na komputerze PL-Grid. Pakiet
Modules umożliwia łatwą modyfikację zmiennych powłoki, dostosowując ją do specyficznych wymagań danego pakietu oprogramowania.
• Pakiet szkoleń podstawowych − obejmuje następujące
szkolenia: „Podstawy Linuxa”, „ABC Użytkownika PL-Grid”, „System Unicore w obliczeniach gridowych” i „Dostęp lokalny”.
• Migrating Desktop: Przyjazne narzędzie dostępu do zasobów projektu − interfejs graficzny pośredniczący pomię-

•

•
•
•

dzy użytkownikiem a środowiskiem gridowym, rozwijany
i wdrożony w projekcie PL-Grid. Szkolenie obejmuje naukę obsługi narzędzia Migrating Desktop i jest adresowane do osób reprezentujących różne dyscypliny nauki, wykorzystujących do pracy obliczenia w postaci gotowych
aplikacji, jak również programów tworzonych samodzielnie.
Wprowadzenie do GridSpace − GridSpace jest platformą
służącą do tworzenia eksperymentów in silico z użyciem
zasobów udostępnianych przez polskie i europejskie centra obliczeniowe. W ramach szkolenia uczestnik stworzy
eksperyment, który następnie będzie rozbudowywany
wraz z kolejnymi ćwiczeniami.
MATLAB − kurs poświęcony środowisku obliczeń naukowo-technicznych MATLAB.
Ganga − podstawy aplikacji Ganga, interfejsu między
użytkownikiem a Gridem.
Kurs dla użytkowników eksperymentu LHCb – kurs zawiera informacje niezbędne do rozpoczęcia analizy danych
(na przykładzie aplikacji DaVinci) z wykorzystaniem Gridu.
Kurs zawiera odpowiedzi m. in. na następujące pytania:
„Jak uruchomić aplikację do analizy danych (DaVinci)?”,
„Jak uzyskać certyfikat gridowy i jak z niego skorzystać?”,
„Jak wysłać zadanie do obliczeń w Gridzie?”

Szkolenia on-line dostępne są z Portalu PL-Grid.
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