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Wykorzystanie	zasobów	przez	użytkowników	Infrastruk-
tury	PL-Grid. Czas wykonania zadań gridowych na zasobach 
PL-Grid (z wykorzystaniem platform gLite, UNICORE i QosCos-
Grid) wyniósł w lipcu ok. 555 tys. godzin, a czas wykonania 
zadań zleconych lokalnie przez użytkowników Infrastruktury 
PL-Grid wyniósł prawie 3,6 mln godzin.

Użytkownicy. 1 sierpnia 2012 w Portalu PL-Grid było za-
rejestrowanych 1106 kont, co oznacza, że w ciągu czerwca
i lipca 2012 zanotowaliśmy przyrost liczby użytkowników In-
frastruktury PL-Grid o 52 osoby. Z kolei liczba użytkowników 
posiadających certyfikat uprawniający do wykonywania obli-
czeń w trybie gridowym wzrosła w tym czasie z 479 do 521 
osób. 

Zespoły. W czerwcu i lipcu zostało utworzonych 16 nowych 
zespołów użytkowników i obecnie liczba aktywnych zespołów 
użytkowników zarejestrowanych w Portalu PL-Grid wynosi  
144. 

Granty. Liczba aktywnych grantów osobistych na dzień 
1 sierpnia 2012 wynosiła 1121, a zarejestrowanych grantów 
właściwych było 83.

Helpdesk. Użytkownicy aktywnie korzystają z usług wspar-
cia w systemie helpdesk, o czym świadczy 106 nowych pro-
blemów zgłoszonych w ostatnim miesiącu do tego systemu. 
Liczba zgłoszeń rozwiązanych w tym okresie wyniosła 132.

Nowe	sekcje	na	stronie	www.plgrid.pl. W sierpniu 2012 
zostały utworzone dwie nowe sekcje z ważnymi informacjami:

•	 „Opis	 zasobów” (www.plgrid.pl/oferta/zasoby_ob-
liczeniowe/opis_zasobow) zawierająca szczegółowe 
zestawienie systemów komputerowych (zakładka 
„HPC”) oraz systemów składowania danych (zakład-
ka „storage”) oferowanych w ramach Infrastruktury
PL-Grid, a także opis konfiguracji kolejek udostępnia-
nych użytkownikom w poszczególnych ośrodkach.  

•	 „Dostępność	 pakietów” (www.plgrid.pl/oferta/
oprogramowanie_naukowe/dostepnosc_pakietow) 
– prezentująca informacje na temat dostępności po-
szczególnych pakietów oprogramowania w ośrodkach 
Partnerów. 

Sekcje te będą systematycznie aktualizowane.

Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid
dla wspomagania Polskiej Nauki
w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
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Infrastruktura	PL-Grid

Zespoły	użytkowników	i	granty	obliczeniowe
Od początku projektu PLGrid Plus trwają intensywne prace 

nad rozwojem usług udostępnianych użytkownikom w Portalu 
PL-Grid. O nowościach i zmianach informujemy Państwa od-
rębnymi e-mailami lub w sekcji Aktualności na stronach Pro-
jektu. Poniżej zebraliśmy najważniejsze informacje na temat  
zespołów użytkowników i grantów obliczeniowych.

Jedną z usług udostępnionych w Portalu PL-Grid jest 
możliwość	definiowania	własnych	grup	współpracowników	
(zespołów) – będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie użyt-
kowników na taki model korzystania z Infrastruktury, który 
uwzględnia kolektywny charakter pracy badawczej. W modelu 
tym zasoby obliczeniowe i magazynujące oraz pliki przyznane 
zespołowi są współdzielone przez wszystkich jego członków.

Między użytkownikiem lub zespołem użytkowników 
a przedstawicielem Infrastruktury PL-Grid może być za-

wierane porozumienie dotyczące specyfikacji zasobów 
udostępnianych użytkownikom w ramach tej Infrastruk-
tury. Porozumienia takie nazywane są grantami	 oblicze-
niowymi. Granty usprawniają proces przydziału i wyko-
rzystania zasobów obliczeniowych przez poszczególnych 
użytkowników, dzięki czemu uzyskują oni gwarancje dostę-
pu do zasobów w czasie, kiedy ich najbardziej potrzebują.  

Wszystkim osobom wnioskującym o konto w Portalu zosta-
ją przydzielone granty	osobiste: 1000 godzin obliczeniowych 
i 40 GB pamięci masowej, na okres 6 miesięcy. W przypadku 
gdy użytkownik (sam bądź w ramach zespołu) potrzebuje do 
realizacji celu badawczego większej ilości zasobów, niż przy-
dzielono mu w ramach grantu osobistego, może zgłosić zapo-
trzebowanie na dodatkowe zasoby aplikując o grant	właściwy. 
Grant właściwy musi zostać umotywowany przez użytkownika 

W	tym	wydaniu:

http://www.plgrid.pl
http://www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow
http://www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow
http://www.plgrid.pl/oferta/oprogramowanie_naukowe/dostepnosc_pakietow
http://www.plgrid.pl/oferta/oprogramowanie_naukowe/dostepnosc_pakietow
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(kierownika zespołu), a następnie jest przedmiotem recenzji
i negocjacji grantowych. Każdy grant ma przypisany identyfika-
tor (ID).

U ż y t -
k o w n i k 
może posia-
dać więcej 
niż jeden 
grant w da-
nym okresie czasu i ma możliwość ustawienia w Por-
talu dowolnego ze swoich aktywnych grantów jako 
grantu	domyślnego. Z chwilą wprowadzenia grantu 
domyślnego grant osobisty każdego użytkownika 
automatycznie stał się grantem domyślnym. Użyt-
kownicy mają możliwość ustawienia w Portalu do-
wolnego ze swoich aktywnych grantów jako grantu 
domyślnego, poprzez kliknięcie odnośnika „Ustaw 
jako domyślny” przy wybranym grancie. Przy danym 
grancie pojawi się wtedy informacja, że jest on gran-
tem domyślnym.

W lipcu na klastrze Zeus w ACK Cyfronet AGH zo-
stała wdrożona funkcjonalność uzupełniania braku-
jących ID grantu na podstawie grantu domyślnego wybranego 
w Portalu PL-Grid. W konsekwencji, zlecenie zadania bez po-
dania ID grantu powoduje pojawienie się ostrzeżenia informu-

jącego o zaliczeniu zadania na poczet grantu ustawionego jako 
domyślny. Samo zadanie zostanie uruchomione bez przeszkód, 

natomiast zasoby grantu ustawione-
go jako domyślny zostaną uszczuplone

o wartości 
skonsumowa-
ne przez to za-
danie.

N i e z a l e ż -
nie od nowej 
funkcjonalno-
ści, zalecamy 
podawanie ID 
grantu podczas 
zlecania zadań.

Więcej in-
formacji na te-
mat grantu do-
myślnego oraz 
zlecania zadań
z podawaniem 

ID grantu znaj-
duje się w Podręczniku Użytkownika, w sekcji „Korzystanie 
z grantów” (docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?page-
Id=4260615).

Oferta	szkoleniowa	projektu	PLGrid	Plus

Efektywne wykorzystanie dużych systemów kompute-
rowych lub zasobów rozproszonych to nie tylko odpowiedni 
sprzęt i oprogramowanie, ale również świadomość i umiejęt-
ność optymalne-
go korzystania
z tych dóbr przez 
użytkowników. 
Projekt PLGrid 
Plus oferuje – 
obok szkoleń 
tradycyjnych – 
szeroki zakres 
szkoleń zdalnych 
(on-line) dla po-
czątkujących i za-
awansowanych, 
z których można 
skorzystać bez 
w y c h o d z e n i a
z domu i o do-
wolnej porze.

Zapraszamy 
do zapoznania 
się ze szkolenia-
mi on-line, które 
dostępne są dla 
wszystkich zare-
jestrowanych już użytkowników PL-Grid oraz nowych osób. Od 
tych ostatnich wymagamy krótkiej rejestracji, po której można 
zapisać się na dowolne szkolenie. 

Aktualny spis szkoleń zdalnych (oraz planowanych w naj-
bliższym czasie szkoleń bezpośrednich) dostępny jest na stro-
nie: portal.plgrid.pl

Na początek 
zachęcamy do 
skorzystania
z pakietu szko-
leń podstawo-
wych, zawiera-
jących cztery  
kursy składowe:
1. „ A B C 
użytkownika PL-
-Grid” – szko-
lenie prze-
znaczone dla 
wszystkich użyt-
kowników roz-
poczynających 
pracę ze środo-
wiskiem grido-
wym. Szkolenie 
obejmuje tema-
tykę związaną 
z rejestracją, 
wyborem odpo-
wiednich narzę-

dzi dostępowych, przygotowaniem narzędzi pracy, za-
sadami aplikowania o grant obliczeniowy, dostępnymi 
źródłami dokumentacji oraz sposobami uzyskiwania 

http://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=4260615
http://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=4260615
http://portal.plgrid.pl
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W	cyklu:	„Rozmowy	z	ekspertami”	zapraszamy	czytelników	do	zapoznania	się	z	tema-
tyką	prac	badawczych	realizowanych	z	wykorzystaniem	Infrastruktury	PL-Grid	przez	na-
ukowców	z	różnych		dziedzin	nauki.

pomocy.
2. „Dostęp lokalny” – dla tych, którzy będą 

przeprowadzać obliczenia lokalnie,
z pominięciem systemów gridowych.

3. „Podstawy Linuxa” – dla osób, które będą zlecać obli-
czenia za pośrednictwem gLite, bądź lokalnie.

4. „System UNICORE w obliczeniach gridowych” – dla 
tych, którzy zdecydowali się korzystać z graficznego 
systemu dostępu do zasobów gridowych poprzez UNI-
CORE.

 W zależności od wybranej metody korzystania z zasobów 
gridowych, po szkoleniu „ABC...” można skorzystać z odpo-
wiednich szkoleń 2, 3 lub 4.

Udostępniamy także szkolenia tematyczne:
• Ganga – podstawy aplikacji, która jest interfejsem 

między użytkownikiem a gridem, ułatwiającym przy-
gotowanie zadań i zarządzanie nimi. Ganga powstała 
pierwotnie na potrzeby eksperymentów ATLAS i LHCb, 
których narzędzia dostępne są poprzez middleware 
gLite. 

• Kurs dla użytkowników eksperymentu LHCb – zawiera 
informacje niezbędne do rozpoczęcia analizy danych 

(na przykładzie aplikacji DaVinci) w zastosowaniach 
Fizyki Wysokich Energii. 

• Matlab – podstawy korzystania z pakietu z uwzględ-
nieniem pracy w trybie tekstowym.

• Migrating Desktop – szkolenie dotyczące narzędzia – 
graficznego interfejsu użytkownika do pracy w środo-
wisku gridowym.

W trakcie opracowania są kolejne szkolenia. Zapraszamy 
do zaglądania na stronę co jakiś czas!

Osoba zainteresowana konkretnym szkoleniem powinna 
w Portalu Użytkownika kliknąć w nazwę szkolenia i wybrać 
przycisk „Zapisz się”. Instruktor danego kursu musi potwier-
dzić zapis. Kiedy to zrobi, użytkownik może w dowolnej chwili 
wziąć udział w szkoleniu, logując się do Portalu Użytkownika,
a następnie wybierając zakładkę  „Moje szkolenia” i klikając 
link „Logowanie do systemu BlackBoard”.

Osoby, które chcą uczestniczyć w szkoleniu, ale nie mają 
konta PL-Grid, powinny najpierw zarejestrować się w Portalu 
Użytkownika (portal.plgrid.pl), zaznaczając w odpowiednim 
polu, że rejestrują się na potrzeby szkolenia. Uczestnictwo
w	szkoleniach	jest	nieodpłatne.

AKUSTYKA

Na nasze pytania odpowiadają naukowcy z Politechniki Gdańskiej

Koordynator Gridu Dziedzinowego Akustyka,
 prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski,

Kierownik Katedry Systemów Multimedialnych

Wykonawca Gridu Dziedzinowego Akustyka,
dr inż. Józef Kotus,

członek zespołu Katedry Systemów Multimedialnych

„Opracowywane w trakcie realizacji projektu PLGrid Plus usługi obliczeniowe 
dają potencjalną możliwość pozyskania danych na temat zagrożenia hałasem, 

o niespotykanej obecnie dokładności.”

http://portal.plgrid.pl
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Jaki	dział	Akustyki	 jest	przedmiotem	badań	 i	prac	w	ra-
mach	współpracy	w	projekcie	PLGrid	Plus?

Grid dziedzinowy „Akustyka”, reprezentowany przez zespół 
pracowników Katedry Systemów Multimedialnych Politech-
niki Gdańskiej, obejmuje reprezentatywne, ważne z punktu 
widzenia potrzeb społeczeństwa informacyjnego, działy inter-
dyscyplinarnej dziedziny naukowej, jaką jest akustyka. W toku 
realizowanych prac powstaną usługi obejmujące następujące 
działy akustyki: 

• akustykę foniczną (obejmującą zakres częstotliwo-
ści słyszalnych przez człowieka od 20 Hz do 20 kHz),
w szczególności aspekty związane z zagrożeniem hała-
sem terenów aglomeracji miejskich, a więc tematykę 
rozwijaną w ramach akustyki urbanistycznej i akustyki 
środowiska – w wyniku prowadzonych prac zostanie 
przygotowana usługa umożliwiająca obliczenie po-
ziomów hałasu na zadanym obszarze, wytwarzane-
go przez źródła takie jak drogi i linie szynowe (koleje, 
tramwaje),

• akustykę słuchu, łączącą zagadnienia związane z psy-
choakustyką oraz fizjologią słyszenia – w ramach pro-
wadzonych badań i prac powstanie usługa, za pomocą 
której możliwe będzie określenie skutków słuchowych 
wywołanych przez ekspozycję na zadany poziom ha-
łasu.

Jakimi	 zagadnieniami	 zajmują	 się	 naukowcy	 pracujący
w	ramach	gridu	dziedzinowego	„Akustyka”?

Grid dziedzinowy „Akustyka” dotyczy przede wszystkim 
zastosowań wyników badań z dziedziny akustyki fonicznej
i aplikacji na rzecz użytkowników końcowych. W szczególno-
ści, rozwijane zagadnienia koncentrują się na następujących 
tematach: hałas środowiskowy i modelowanie wpływu hałasu 
na proces słyszenia, z naciskiem na wytworzenie oprogramo-
wania użytkowego do obliczeniowego wspomagania mode-
lowania emisji hałasu przez wybrane źródła (hałas drogowy
i hałas szynowy) i propagacji hałasu w środowisku aglomeracji 
miejskich. 

Rys. 1. Przykładowa mapa hałasu fragmentu miasta Gdańska obliczona za pomocą aplikacji do modelowania 
hałasu z wykorzystaniem infrastruktury gridowej (obliczenia wykonano na komputerze GALERA w CI TASK).1



W	jaki	 sposób	zostaną	wykorzystane	zasoby	obliczenio-
we	Infrastruktury	PL-Grid?

Aktualne uregulowania prawne nakazują walkę z hała-
sem poprzez opracowywanie wieloletnich strategii w oparciu 
o mapy hałasu przedstawiające uśredniony rozkład poziomu 
dźwięku na analizowanym obszarze za okres całego roku.
W praktyce takie podejście okazuje się niewystarczające, dla-
tego że nie uwzględnia krótkookresowych zmian w rozkładzie 
klimatu akustycznego. Dynamiczna (a zatem nowego rodza-
ju) mapa hałasu pozwala na poznanie zagrożeń hałasem
z uwzględnieniem znacznie wyższej rozdzielczości czasowej. 
Ze względu na czas potrzebny na wygenerowanie takiej mapy, 
nie jest możliwe sporządzenie jej na typowym komputerze. 
Wprawdzie komercyjne programy są w stanie wykorzystać 
zestaw komputerów, ale wprowadzają ograniczenia ich liczby,
a ponadto sumaryczne koszty drogich licencji rosną proporcjo-
nalnie do liczby wykorzystywanych jednostek obliczeniowych. 
Zastosowanie do obliczeń wydajnego klastra komputerowe-
go daje możliwość odświeżania takiej mapy dla dużego mia-
sta kilkakrotnie w okresie dobowym, co stanowi rozwiązanie 
nowatorskie w skali globalnej. W przypadku wykorzystania
w tym kontekście obliczeń gridowych, pojawia się zupełnie 
nowa możliwość, polegająca na obliczaniu i udostępnianiu dy-
namicznej mapy zmian poziomu hałasu, dzięki czemu nie tylko 

czenie częstotliwości, które stanowią największe zagrożenie 
dla słuchu. Tego typu prace badawcze zostały już rozwinięte 
w Katedrze Systemów Multimedialnych w ramach projektu 
badawczego, realizowanego w latach 2006-2008. Wyniki tych 
badań nadają się do wykorzystania, jako podstawa budowy
i wdrożenia użytecznych narzędzi algorytmicznych. Wymaga-
nia obliczeniowe związane z badaniem skutków słuchowych 
ekspozycji hałasowych rosną wraz z liczbą próbek dźwięko-
wych, które są wykorzystywane w obliczeniach symulacyjnych, 
z czasem ekspozycji, i z wielkością populacji – dlatego wyko-
rzystanie architektury gridowej w tej dziedzinie stwarza okazję 
do przeniesienia tego typu badań i aplikacji na wyższy poziom 
koncepcyjny i praktyczny. Na rysunku 1 przedstawiono przy-
kładową mapę hałasu drogowego, obliczoną dla fragmentu 
obszaru miasta Gdańska.

Do	czego	przydają	się	mapy	hałasu?
Mapy hałasu, tworzone i aktualizowane w cyklach 5 let-

nich dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, służą do ogólnej 
diagnozy stanu istniejącego zagrożenia hałasem, pochodzą-
cym z różnych źródeł (hałas drogowy, szynowy, przemysłowy 
i lotniczy) występujących na obszarze danego miasta, i do 
opracowania ogólnych prognoz dla takiego obszaru. Sporzą-
dzone mapy stanowią również podstawę do opracowywania 

Rys. 2. Przykład zastosowania mapy hałasu (a) do wyznaczenia mapy konfliktów akustycznych (c) w oparciu o zapisy Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (b).2

a)                                                                       b)                                                                     c)

programów naprawczych, zmierzających do zmniejszenia po-
ziomu hałasu, w pierwszej kolejności w miejscach najbardziej 
zagrożonych.

Informacje o terenach, na których występuje największe za-
grożenie hałasem, wyznacza się tworząc tzw. mapę konfliktów 
akustycznych: jest to mapa przedstawiająca różnicę pomiędzy 
występującym poziomem hałasu, odczytanym wprost z mapy 
hałasu, a wartościami dopuszczalnymi hałasu w środowisku 
dla danego terenu. Funkcje poszczególnych obszarów miasta 
zdefiniowane są najczęściej w Miejscowych Planach Zagospo-
darowania Przestrzennego i Studium uwarunkowań rozwoju 
miasta. Na rysunku 2 zilustrowano proces wyznaczania mapy 
konfliktów akustycznych, umożliwiających określenie punktów 
o największym przekroczeniu dopuszczalnych poziomów hała-
su w środowisku.

Mapa akustyczna umożliwia zatem:
• określanie źródeł hałasu odpowiedzialnych za przekro-

czenia wartości dopuszczalnych w środowisku,
• tworzenie programów ochrony przed hałasem,
• planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, two-

rzenie planów zagospodarowania przestrzennego, ra-

wzrasta jakość i ilość informacji na ten temat, ale na przykład 
możliwe staje się monitorowanie natężenia ruchu drogowego 
w całej aglomeracji w poszczególnych porach dnia. Opracowa-
na w ten sposób metodyka może być adaptowana także do in-
nego typu zastosowań, o dużym znaczeniu dla monitorowania 
i prognozowania zagrożeń środowiska na terenie aglomeracji 
miejskich. 

W trakcie realizacji proponowanych zadań uwzględnione 
zostaną również aspekty zdrowotne oddziaływania hałasu na 
słuch w oparciu o nowatorskie metody obliczeniowe (dozyme-
tria psychoakustyczna). Podstawową funkcją z tym związaną 
jest szacowanie w czasie rzeczywistym skutków słuchowych, 
jakie wywołuje ekspozycja na hałas. Dzięki temu możliwe 
stanie się niemal natychmiastowe określanie charakteru 
przesunięcia progu słyszenia (pogorszenia czułości słuchu) 
dla danego rodzaju hałasu i w konsekwencji dokładne okre-
ślanie stopnia zagrożeń słuchowych w dowolnych warunkach 
akustycznych, na podstawie danych, które trafiają do opraco-
wanego systemu. Specjalne procedury obliczeniowe z zakresu 
modelowania procesów słyszenia umożliwią ponadto wyzna-
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cjonalne gospodarowanie emisjami,
• ocenę oddziaływania inwestycji drogowych na środo-

wisko (budowa nowych dróg, obwodnic, modernizacja 
istniejących szlaków komunikacyjnych),

• ocenę oddziaływania inwestycji przemysłowych na 
środowisko (budowa nowego zakładu przemysłowe-
go, analiza możliwości obniżenia emisji hałasu z te-
renu istniejącego juz zakładu, uzyskanie pozwolenia 
zintegrowanego, pozwolenia na emisje, itp.),

• racjonalne planowanie zakresu i kolejności prac wyci-
szeniowych, wraz z oszacowaniem skuteczności tych 
działań.

Co	będzie	wynikiem	prac	prowadzonych	w	gridzie	dzie-
dzinowym	„Akustyka”?

W ramach bloku tematycznego przewidywane jest opra-
cowanie i udostępnienie zestawu narzędzi do prowadzenia 
obliczeń numerycznych z zakresu generowania i propagacji 
hałasu w środowisku aglomeracji miejskich, pochodzącego
z różnych źródeł (np. hałas przemysłowy, drogowy/szynowy). 
Hałas tego typu wymuszony jest rozwojem urbanizacji, komu-
nikacji i lokowaniem zakładów przemysłowych w sąsiedztwie 
miast i osiedli.

Opracowany zestaw narzędzi algorytmicznych umożliwi: 
modelowanie rozkładu pola akustycznego na dużych obsza-
rach aglomeracji, przetwarzanie danych pomiarowych współ-
bieżnie z danymi z systemów geograficznej orientacji prze-
strzennej (GIS) w taki sposób, aby można było, wykorzystując 
duże moce obliczeniowe, w sposób szybki i dokładny uzyskiwać 
mapy hałasu, odświeżane w krótkich interwałach czasowych. 
Wspomniany zestaw narzędzi algorytmicznych umożliwi po-
nadto projektowanie i testowanie systemów monitorowania 
hałasu oraz analizę porównawczą map akustycznych z rzeczy-
wistymi pomiarami akustycznymi. 

Opracowane narzędzia algorytmiczne zostaną udostępnio-
ne za pośrednictwem interfejsów sieciowych użytkownikom 
zewnętrznym, umożliwiając w ten sposób wykonywanie obli-
czeń na danych klienta, znacznie ułatwiając programowanie 
tego typu obliczeń. 

W proponowanym do realizacji zadaniu przewidziano 
opracowanie unikatowego systemu wykonywania złożonych 
obliczeń numerycznych na platformie wieloprocesorowej. 
Stan zagrożenia hałasem pochodzącym z różnych źródeł (dro-
ga, linia kolejowa) będzie zobrazowany na drodze obliczeń
w oparciu o złożone modele numeryczne aglomeracji miejskich 
oraz aktualne, zsynchronizowane czasowo, dane pomiarowe
o natężeniu ruchu pojazdów oraz o rzeczywistym poziomie ha-
łasu wytworzonym przez dane źródło, zmierzonym w wybra-
nych punktach odniesienia. Parametry ruchu pojazdów (pręd-
kość, liczba pojazdów, rodzaj pojazdu), pozyskiwane także na 
drodze analizy obrazu pochodzącego z kamer, umożliwią do-
kładne i automatyczne określanie poziomu emisyjnego źródła 
hałasu (droga, linia kolejowa). Dzięki temu możliwe stanie się 
tworzenie efektywnych map hałasu wykorzystujących mode-
le źródła oraz właściwości propagacji dźwięku, bazujące na 
numerycznej mapie aglomeracji. Funkcjonalność tego typu, 
wynikająca ze współbieżnej analizy danych fonicznych i wizyj-
nych, będzie cechą unikatową opracowanego rozwiązania.

W ramach pakietu zadań związanych z prezentowanym 

blokiem tematycznym przewidywane jest również modelowa-
nie procesów słuchowych, skutków długotrwałej ekspozycji na 
hałas w środowisku zamieszkania/pracy/rozrywki (ruch drogo-
wy, instalacje przemysłowe, kino, klub muzyczny/koncert/mu-
zyka). Na tej podstawie przewiduje się opracowanie zestawu 
nowej generacji narzędzi do badania, symulacji i rehabilitacji 
słuchu.

Dostęp do tego typu narzędzi poprzez portal gridu dziedzi-
nowego ułatwi działania profilaktyczne w zakresie ochrony 
słuchu przed hałasem, badanie uciążliwości hałasu, określanie 
przyczyn występowania spadku wydajności pracy, zaburzeń 
snu/wypoczynku wywołanych hałasem (medycyna pracy, pro-
filaktyka zdrowotna). 

Kto	 będzie	 mógł	 skorzystać	 z	 narzędzi	 opracowanych
w	ramach	tego	gridu	dziedzinowego?

Podstawową grupą odbiorców opracowywanych narzędzi, 
obok naukowców i inżynierów informatyków (osób rozwijają-
cych i testujących portal oraz opracowywane narzędzia algo-
rytmiczne), będą przede wszystkim użytkownicy związani za-
wodowo z akustyką urbanistyczną oraz specjaliści z wydziałów 
ochrony środowiska dużych i średnich aglomeracji miejskich. 
Przygotowywane oprogramowanie może być również stoso-
wane przez specjalistów z zakresu analizy ruchu drogowego, 
medycyny pracy, fizjologii i patologii słuchu, elektroakustyków, 
projektantów i architektów. Grupę odbiorców mogą stanowić 
również osoby pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności w za-
kresie posługiwania się narzędziami do projektowania urbani-
stycznego i analizy hałasu.

Opracowywane narzędzia mogą stanowić również istotną 
i interesującą pomoc w procesie dydaktycznym, zarówno na 
poziomie podstawowym jak i wyższym.

W	jaki	sposób	ludzie	w	aglomeracjach	miejskich	skorzy-
stają	 z	wyników	prac	przeprowadzonych	w	czasie	 realizacji	
projektu	PLGrid	Plus?

Opracowywane usługi obliczeniowe dają potencjalną moż-
liwość pozyskania danych na temat zagrożenia hałasem, o nie-
spotykanej obecnie dokładności. Osiągnięcie finalnego efektu 
w postaci zmniejszenia poziomu zagrożenia hałasem wymaga 
współpracy wielu osób na różnych szczeblach i w różnych in-
stytucjach. Aby było to możliwe, niezbędna jest dobra współ-
praca pomiędzy tymi osobami. U podstaw tej współpracy leży 
wiedza i zrozumienie celu podejmowanych działań, nie tylko 
osób podejmujących decyzje, lecz również obywateli, dla któ-
rych te inicjatywy są podejmowane. 

Opracowane narzędzia i technologie, dostępne dla wszyst-
kich zainteresowanych, niewątpliwie przyczynią się do rozpo-
wszechnienia wiedzy w zakresie zagrożenia hałasem i skutków 
jego oddziaływania. W ten sposób stworzone zostaną warunki 
do merytorycznej współpracy.

Kolejnym wymiernym i niezwykle istotnym efektem jest 
udostępnienie szczegółów poszczególnych metod obliczenio-
wych dla środowiska naukowego i przyszłych adeptów zajmu-
jących się akustyką. Stwarza to unikatową możliwość szkolenia 
kadry na niespotykaną do tej pory skalę. Inwestycja w wiedzę 
i umiejętności jest gwarancją osiągnięcia poprawy stanu za-
grożenia hałasem w środowisku oraz ograniczenia skutków 
oddziaływania hałasu na organizm człowieka. 
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1) Czyzewski A., Kotus J., Szczodrak M., Online Urban Acoustic Noise Monitoring System, Noise Control Eng. J. 60 (1), pp. 69-84, Jan-Feb 2012. 
2) http://akustyczna.mapa.lodz.pl/malodz/HTM/05.htm
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Jakie	badania	z	dziedziny	Fizyki	Wysokich	Energii	skorzy-
stają	z	prac	prowadzonych	w	ramach	projektu	PLGrid	Plus?

Polskie grupy badawcze uczestniczą w większości najważ-
niejszych eksperymentów Fizyki Wysokich Energii (FWE). Te-
matyka badań naukowych jest bardzo szeroka nawet w obrę-
bie jednego eksperymentu. Wypada zacząć od największych
z nich, a mianowicie eksperymentów ATLAS i CMS prowa-
dzonych w ośrodku CERN pod Genewą. Oba te eksperymen-
ty posługują się ogromnymi i niesłychanie skomplikowanymi 
detektorami, których celem jest zdobycie jak największej ilości 
informacji o produktach zderzeń proton-proton na Wielkim 
Zderzaczu Hadronowym LHC (Large Hadron Collider). Zarówno 
Atlas jak i CMS są detektorami uniwersalnymi, pozwalającymi 
na badanie różnorodnych zjawisk, w tym zjawisk które już zna-
my, ale chcemy zbadać dokładniej, zjawisk które przewidują 
obecnie ugruntowane teorie (np. Model Standardowy), zja-

wisk które przewidują teorie postulowane (np. teoria Supersy-
metrii) i wreszcie zjawisk, o których nikt jeszcze nie pomyślał. 
Ta ostatnia klasa jest szczególnie interesująca i mamy nadzie-
ję, że coś takiego może się zdarzyć w badaniach na Wielkim 
Zderzaczu Hadronowym LHC. 

Niedawno byliśmy świadkami jednego z największych od-
kryć ostatnich kilkudziesięciu lat. Wszystko wskazuje na to, że 
zaobserwowaliśmy bozon Higgsa, cząstkę wyróżnioną w Mo-
delu Standardowym, która ma bardzo szczególne znaczenie 
w tym modelu. Jej istnienie i istnienie pola z nią związanego 
stanowi podstawę mechanizmu nadającego masę wszystkim 
innym cząstkom elementarnym. Cząstka Higgsa nazwana 
została na cześć uczonego, który postulował jej istnienie już
w 1964 r. Od tamtej pory była intensywnie poszukiwana. Czeka 
nas teraz fascynujący okres badania jej właściwości.

Rys. 1. Wizualizacja produkcji i rozpadu bozonu Higgsa na dwa elektrony i dwa pozytrony w detektorze ATLAS. 
(Rysunek dzięki uprzejmości CERN.)

FIZYKA	WYSOKICH	ENERGII

Rozmawiamy z dr hab. Mariuszem Witkiem, prof. IFJ PAN, 
Kierownikiem Zakładu Eksperymentu LHCb w Instytucie 

Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

„Być może zaobserwowany bozon Higgsa okaże się być 
najlżejszym z rodziny bozonów Higgsa przewidywanych 
przez wspomniane wcześniej teorie supersymetryczne. 
Być może odkryjemy coś zaskakującego, co naprowadzi 

nas na zupełnie nową ścieżkę badań. Infrastruktura 
PL-Grid pełni bardzo istotną rolę w tym interesującym 

okresie badań Fizyki Wysokich Energii.”
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Innym typem są eksperymenty dedykowane, takie jak ALI-
CE i LHCb. ALICE bada oddziaływania ciężkich jonów. Takie 
zderzenia wytwarzają układ kwarków i gluonów o ogromnej 
gęstości energii. Może to prowadzić do powstania plazmy 
kwarkowo-gluonowej, czwartego stanu materii obecnego we 
Wszechświecie krótko po Wielkim Wybuchu. Z kolei LHCb sta-
ra się rozwiązać zagadkę zniknięcia antymaterii i tym samym 
wyjaśnić, dlaczego obecny Wszechświat składa się wyłącznie
z materii. Podobną tematyką zajmować się będą eksperymen-
ty przygotowywane na zderzaczach elektron-pozyton: Belle II 
w Japonii i SuperB we Włoszech. 

Wspomnieć należy także o eksperymentach nie mających 
tak dużych potrzeb obliczeniowych, w których jednak polskie 
grupy są również zainteresowane wykorzystaniem Infrastruk-
tury PL-Grid. Eksperymenty T2K i IKARUS poświęcone są ba-
daniu neutrin, eksperyment WARP stara się bezpośrednio 
potwierdzić istnienie ciemnej materii, a aparatura Pierre Au-
ger Observatory służy do detekcji wielkich pęków atmosfe-
rycznych, wywoływanych oddziaływaniami promieniowania 

kosmicznego ultra wysokich energii z atmosferą (wielokrotnie 
przewyższających energie, które jesteśmy w stanie uzyskać
w akceleratorach). 

Wszystkie te badania  pozwalają „cofnąć się w czasie” i od-
tworzyć warunki, które panowały zaraz po Wielkim Wybuchu. 
W efekcie umożliwia to udoskonalanie kosmologicznych mo-
deli rozwoju Wszechświata. W ten sposób badania mikroświa-
ta łączą się bardzo ściśle ze zjawiskami wielkiej skali.

Jaką	 rolę	 w	 eksperymentach	 FWE	 pełni	 infrastruktura	
komputerowa?

Rola obliczeń numerycznych w Fizyce Wysokich Energii 
wzrosła skokowo wraz z pojawieniem się technik elektronicz-
nego odczytu detektorów. Poprzednio stosowane techniki „fo-
tograficzne”, takie jak eksperymenty polegające na naświetla-
niu emulsji fotograficznej lub eksperymenty wykorzystujące 
zdjęcia oddziaływań w komorach pęcherzykowych, posiadały 
naturalną barierę uniemożliwiającą zebranie dużych staty-

* Znaczącość (istotność) statystyczna (ang. significance) na poziomie 5 sigma oznacza, że prawdopodobieństwo uzyskania takiego samego wyniku na skutek 
fluktuacji tła jest jak trzy do miliona. Zwyczajowo, przy tym poziomie istotności sygnał uznaje się za odkrycie, przy mniejszym można mówić tylko o wskazaniu, 
że coś nowego widać, a jeżeli poziom istotności jest mniejszy niż 3 sigma (prawdopodobieństwo jak jeden do tysiąca) to sygnał po prostu jest traktowany jako 
fluktuacja tła. Sama litera grecka sigma jest parametrem gaussowskiego rozkładu prawdopodobieństwa (i stąd przeliczenie liczby sigm na prawdopodobień-
stwo), który odpowiada tzw. odchyleniu standardowemu (pierwiastkowi wariancji) tego rozkładu.

Rys. 2. Wykres przedstawiający rozkład masy dla jednego z kanałów rozpadu cząstki Higgsa pokazany na historycznym seminarium 
w CERN 4 lipca 2012 przez eksperyment CMS. Można zaobserwować niewielki, ale wyraźny sygnał przy masie około 125 GeV w roz-
padzie na dwa wysokoenergetyczne fotony. Duży poziom tła świadczy o trudności i jednocześnie o wysokiej jakości analizy potrzebnej 
do tej obserwacji. Całkowita znaczącość statystyczna* sygnałów dla wszystkich badanych kanałów rozpadu osiągnęła poziom pięciu 
odchyleń standardowych (5 sigma), który jest powszechnie stosowany jako próg, przy którym dana obserwacja może być określana 
jako odkrycie. (Rysunek dzięki uprzejmości CERN.)
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styk oddziaływań. Z tego względu musiały zostać prędzej czy 
później wyparte przez w pełni elektroniczne detektory. Był to 
niezbędny krok, bez którego wielkie odkrycia lat 1970-1980 
oraz precyzyjne testy modeli teoretycznych po roku 1990 nie 
mogłyby mieć miejsca. Ten przełom zapoczątkował skokowy 
wzrost znaczenia technik obliczeniowych. Zwiększony stru-
mień danych z cennymi przypadkami oddziaływań musiał być 
wstępnie przetworzony, następnie ciekawe przypadki są selek-
cjonowane, zapisane i wielokrotnie przetwarzane na kompu-
terach zanim uzyska się ostateczne wyniki i je opublikuje. 

Komputery w eksperymentach Fizyki Wysokich Energii peł-
nią ważną rolę od wielu lat. Jednak świadomość znaczenia 
technik informatycznych nie była powszechna w zespołach 
doświadczalnych. Infrastruktura informatyczna traktowa-
na była jako ważny, ale nie krytyczny dodatek do aparatury 
eksperymentalnej. Zmiana nastąpiła wraz pojawieniem się 
projektu LHC. W bardziej zaawansowanej fazie przygotowań 
eksperymentów uświadomiono sobie, że konieczne jest wypra-
cowanie zupełnie nowego podejścia. Dotychczasowe modele 
obliczeniowe, definiujące sposób składowania i przetwarzania 
danych, musiały się zmienić ze względu na ilości rejestrowa-
nych i symulowanych danych jak i rozmiary międzynarodo-
wych zespołów badawczych (współpraca kilkuset instytucji
z całego świata). Infrastruktura obliczeniowa stała się jednym 
z krytycznych podsystemów detektora, bez którego opracowa-
nie wyników nie byłoby możliwe. 

Wymagania obliczeniowe eksperymentów LHC, zwłasz-
cza te związane z obfitą produkcją danych, były bezpośred-
nią przyczyną powstania ogólnoświatowej sieci obliczeniowej 
Grid, której wpływ na poprawę dostępu do mocy obliczenio-
wych porównywany jest często do przewrotu w sposobie do-
stępu do informacji spowodowanego wynalezieniem WWW. 

Jakie	narzędzia	lub	usługi	będą	opracowywane	w	ramach	
Infrastruktury	PL-Grid	dla	potrzeb	FWE?

Eksperymenty na LHC rozpoczęły zbieranie danych w 2009 
roku. Od tego momentu rozpoczął się okres intensywnych ana-
liz fizycznych prowadzonych z wykorzystaniem światowej sie-
ci Grid WLCG (Worldwide LHC Computing Grid). W końcowej 
fazie analizy prowadzone są w ośrodkach obliczeniowych kla-
sy Tier-2 (polski Tier-2 jest federacją 3 ośrodków Kraków-Po-
znań-Warszawa) lub na lokalnych klastrach komputerowych 
instytutów badawczych klasy Tier-3. Podział zadań pomię-
dzy ośrodkami Tier-2 i Tier-3 nie został w pełni zdefiniowany
w trakcie opracowywania założeń systemu WLCG i ze wzglę-
du na różnorodność potrzeb nie jest dokładnie sprecyzowany 
do dzisiaj. W różnych krajach grupy naukowe tworzą więc 
własne modele przetwarzania dla potrzeb końcowych analiz.
W Polsce, do czasu projektu PLGrid Plus, takie dedykowane 
środowisko nie istniało. Usługi rozwijane w ramach Gridu 
dziedzinowego HEP mają właśnie zapełnić tę lukę i zwielokrot-
nić wydajność badań prowadzonych przez polskie grupy FWE.
W pierwszej kolejności będą przygotowywane usługi, przy-
datne dla wszystkich grup, budowane wokół powszechnie 
stosowanego w FWE pakietu środowiska programistycznego 
analizy ROOT. Obecnie realizowane jest wdrożenie jego wer-
sji do równoległego przetwarzania danych w zredukowanym 
formacie. Pozwoli to na przyspieszenie cyklu analizy danych 
o czynnik równy liczbie rdzeni równolegle wykorzystywanych 
procesorów. 

Lista wszystkich planowanych usług jest szeroka. Oprócz 
dobrze zdefiniowanych usług dedykowanych konkretnym apli-
kacjom, planujemy także wdrożyć całe zestawy narzędzi uła-
twiających dostęp z lokalnych klastrów obliczeniowych Tier-3 
do danych przechowywanych na serwerach polskiego Tier-2
i danych w zagranicznych ośrodkach WLCG. Przewidziane jest 
także wsparcie dla rozwijających się obecnie modeli oblicze-
niowych nowych eksperymentów (Belle II i SuperB) oraz dla 
eksperymentów badających neutrina, ciemną materię i wiel-
kie pęki atmosferyczne. 

Co	dadzą	 ludzkości	 (teraz	 lub	w	przyszłości)	wyniki	uzy-
skane	dzięki	współpracy	z	projektem	PLGrid	Plus	(bezpośred-
nio	lub	pośrednio)?

W przypadku badań podstawowych, nadrzędnym celem 
jest rozszerzenie wiedzy o fundamentalnych prawach przy-
rody. W przeszłości tego typu badania szybko przekładały się 
na konkretne korzyści życia codziennego, a dobrym przykła-
dem jest historia elektryczności. Obecnie droga od odkrycia 
do zastosowania jest dłuższa. Badania oddziaływań przy tak 
ogromnych energiach niosą ze sobą duże wartości poznawcze. 
Odkrycie cząstki Higgsa prawdopodobnie nie wpłynie znaczą-
co na nasze codzienne życie w najbliższym czasie, ale same ba-
dania generują wiele impulsów dla rozwoju technologicznego, 
mającego zasadniczy wpływ na jakość naszego życia. Takim 
szeroko znanym przykładem jest wynalezienie usług WWW 
w CERN. Początkowo WWW miało ułatwić komunikację we-
wnątrz międzynarodowych kolaboracji o dużym rozproszeniu 
geograficznym, a w efekcie doprowadziło do ogólnoświatowej 
rewolucji technologicznej w przetwarzaniu informacji. Drugim 
przykładem jest wspomniane już pojawienie się ogólnoświato-
wych sieci obliczeniowych Grid. 

Jak	wielkie	zużycie	zasobów	obliczeniowych	Infrastruktu-
ry	PL-Grid	jest	planowane?

FWE jest znana ze swoich ogromnych potrzeb obliczenio-
wych. Poszukiwane nowe zjawiska są bardzo rzadkie, typowo 
jedno zdarzenie na miliony oddziaływań niesie informacje
o ciekawiących nas efektach. Dlatego LHC został tak zaprojek-
towany, aby dostarczać ponad 10 milionów zderzeń proton-
-proton na sekundę. Pomimo ostrej selekcji wstępnej online, 
zbieramy i zapisujemy na nośnikach ogromne ilości danych, 
które są następnie wielokrotnie i wielostopniowo obrabia-
ne. W konsekwencji, analizy fizyczne w swej końcowej fazie 
prowadzone na zasobach HEPGrid w Polsce będą także ope-
rowały na znacznych próbkach danych. Dodatkowo, zaawan-
sowane metody matematyczne często wymagają sporej mocy 
obliczeniowej. W bieżącym roku LHC spisuje się znakomicie. Ze 
względu na odkrycie cząstki Higgsa, zbieranie danych zosta-
ło wydłużone do początku przyszłego roku. Tym samym ilość 
dostępnych danych do analizy znacząco wzrośnie. Szacujemy, 
że średnie zapotrzebowanie na moc obliczeniową dla polskich 
fizyków w projekcie PLGrid Plus wyniesie około 3600 jednostek 
HEPSPEC06 (jednostki Benchmark dla aplikacji FWE). Odpo-
wiada to około 50 stacjom roboczym Dual CPU Quad Core Xeon 
E5420 2.50 GHz. W przypadku przestrzeni dyskowej ogólne po-
trzeby to około 200 TB w 2013 roku, z tendencją wzrostową
w kolejnych latach. Należy zaznaczyć, że podane liczby doty-
czą jedynie zapotrzebowania polskich grup w ramach projektu 
PLGrid Plus. Ponad pięciokrotnie większe zasoby Infrastruk-
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tury PL-Grid są wykorzystywane w sieci obliczeniowej WLCG.

Fizycy	wykorzystują	już	od	dawna	infrastruktury	gridowe	
–	 głównie	w	 celu	odnalezienia	 słynnej	 cząstki	Higgsa	–	 czy	
Polska	ma	w	tym	jakiś	udział?

Rzeczywiście, głównym celem budowy LHC było odkrycie 
cząstki Higgsa. Wydobycie sygnału tego rzadkiego procesu 
produkcji Higgsa z ogromnego tła było możliwe tylko dzięki 
infrastrukturze obliczeniowej WLCG, w którego skład wcho-
dzi infrastruktura komputerowa PL-Grid. Eksperymenty FWE 
mają swoją specyfikę. Są to przedsięwzięcia na ogromną 
skalę, angażujące wielotysięczne zespoły fizyków, inżynierów
i techników. Polskie grupy wniosły wkład zarówno w budowę 
detektora, jak i w analizę danych. Oczywiście wkład ten jest 
proporcjonalny do liczebności naszych grup, niemniej jednak 
zauważalny w tych dużych międzynarodowych współpracach.  
Bez wątpienia wkład polskiego środowiska FWE przyczynił się 

do odkrycia cząstki Higgsa zarówno pośrednio, poprzez do-
łożenie swojej cegiełki do budowy i obsługi detektorów, jak
i bezpośrednio, poprzez uczestnictwo w analizie danych. Gru-
py krakowskie biorą udział w analizie jednego z możliwych 
kanałów rozpadu cząstki Higgsa (rozpady na leptony tau). 
Dane analizowane były w polskich ośrodkach obliczeniowych 
i z pewnością niektóre z zaobserwowanych rozpadów cząstki 
Higgsa przetwarzane były także w polskim Tier-2. To istotne 
odkrycie potwierdza istnienie ostatniego brakującego elemen-
tu Modelu Standardowego. Jednocześnie otwiera nowy okres 
badań. Wiemy, że Model Standardowy jest efektywną wersją 
bardziej ogólnej teorii przy obecnie dostępnej skali energii. Być 
może zaobserwowany bozon Higgsa okaże się być najlżejszym 
z rodziny bozonów Higgsa przewidywanych przez wspomniane 
wcześniej teorie supersymetryczne. Być może odkryjemy coś 
zaskakującego, co naprowadzi nas na zupełnie nową ścieżkę 
badań. Infrastruktura PL-Grid pełni bardzo istotną rolę w tym 
interesującym okresie badań FWE.

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że  konferen-
cja CGW’12 poświęcona tematyce obliczeń rozproszonych, 
a w szczególności infrastrukturom gridowym i chmurowym, 
odbędzie się 22-24.10.2012 w Krakowie, w Auli budynku A-0 
Akademii Górniczo-Hutniczej. 

Zapraszamy do zgłaszania prezentacji związanych z tematy-
ką konferencji, a w szczególności z wykorzystaniem Infrastruk-
tury PL-Grid. Termin zgłoszenia skróconego referatu (2 strony) 
na tę konferencję został przesunięty na 19 września. Zgłoszo-

ne i zaakceptowane do wygłoszenia referaty zostaną wydane
w Proceedingsach CGW’12. Pełne wersje referatów będą zbie-
rane po konferencji i publikowane w kwartalniku AGH Compu-
ter Science Journal (CSCI). 

Szczegółowe informacje nt. rejestracji, miejsca konferencji 
oraz sposobu przygotowania skróconego referatu są dostępne 
na stronie konferencji: www.cyfronet.krakow.pl/cgw12/.

Organizatorem konferencji jest Akademickie Centrum 
Komputerowe Cyfronet AGH i Katedra Informatyki AGH.

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

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