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Nowe usługi w Infrastrukturze PL-Grid

W	tym	wydaniu:

Poniżej	przedstawiamy	ostatnio	wdrożone	usługi.	Aby	móc	z	nich	korzystać,	należy	mieć	założone	konto	w	Portalu	
PL-Grid	i	aktywować	daną	usługę.

Logowanie	 do	 platformy	Adobe	 Connect,	 dostępnej	 pod	
ww.	adresem,		odbywa	się	przy	pomocy	plgloginu	oraz	hasła	
do	Portalu	PL-Grid.

Usługa	 jest	dostępna	dla	wszystkich	użytkowników	 Infra-
struktury	PL-Grid.

Adobe Connect	 to	 zintegrowana	 platforma	 do	 organizo-
wania	 telekonferencji.	 Dzięki	 niej	możliwe	 jest	 prowadzenie	
spotkań,	wygłaszanie	referatów	oraz	organizacja	szkoleń.	Plat-
forma	 pozwala	 na	 prowadzenie	 rozmów	 audio-video,	 udo-
stępnianie	prezentacji	i	innych	dokumentów,		współdzielenie	
pulpitu	oraz	organizację	krótkich	ankiet.		

Aby	korzystać	z	platformy	Adobe	Connect	w	ramach	Infra-
struktury	PL-Grid,	należy:	

•	 aktywować	usługę	Adobe	Connect	w	Portalu	PL-Grid	
poprzez	kliknięcie	przycisku	Aplikuj	o	usługę	dla	Ado-
be	Connect	w	zakładce	Moje	konto	->	Usługi	społecz-
nościowe.

•	 zainstalować	 wymagane	 oprogramowanie	 –	 nowo-
czesną	przeglądarkę,	np.	Mozilla	Firefox,	Apple	Safari,	
Google	Chrome,	Microsoft	 Internet	 Explorer	7,	 8,	 9,	
10	oraz	Adobe®	Flash®	Player	(min.	wersja	10.3).

Platforma	 jest	 dostępna	 pod	 adresem	 https://meet.
plgrid.pl

Usługi społecznościowe

Telekonferencje – Adobe Connect

https://meet.plgrid.pl
https://meet.plgrid.pl


Platforma	Adobe	Connect	umożliwia	udostępnianie:	
•	 ekranu	(Share	My	Screen),
•	 prezentacji	 lub	 innych	 dokumentów	 (Share	 Docu-

ment),
•	 wspólnej	tablicy	(Share	Whiteboard).
W	przypadku	udostępniania	prezentacji	możliwe	jest	zała-

dowanie	m.	in.	następujących	formatów	pliku:	ppt,	pdf,	doc,	
jpg,	png	i	innych.	 	

Obecnie	dostępne	są	dwa	eksperymenty	InSilicoLab:
•	 Obliczenia	 kwantowochemiczne	 –	 eksperyment	 ten	

pozwala	 na	 przygotowanie	 plików	 danych	 wejścio-
wych	 dla	 kilku	 programów	 obliczeniowych	 chemii	
kwantowej	 (Gaussian,	Gamess,	 Turbomole),	 specyfi-
kację	żądań	zasobów,	a	następnie	uruchomienie	ob-
liczeń	w	infrastrukturze	gridowej.

•	 Trajectory	 Sculptor	 –	 jest	 narzędziem	 ułatwiającym	
manipulacje	danymi	podczas	sekwencyjnego	modelo-
wania	kwantowochemicznego	 złożonych	układów,	w	
szczególności	cząsteczek	w	roztworach.

Aby	skorzystać	z	usługi	„InSilicoLab	for	Chemistry”	należy	
aktywować	ją	w	Portalu	PL-Grid.	Dodatkowo	wymagane	jest	
aktywowanie	usługi	„Globalny	dostęp	gLite”	w	dziale	„Usługi	
globalne”.	

Usługa	 jest	dostępna	pod	adresem	http://insilicolab.che-
mia.plgrid.pl

Usługa InSilicoLab ma	na	celu	wsparcie	uruchamiania	zło-
żonych	eksperymentów	obliczeniowych	chemii	kwantowej	w	
Infrastrukturze	 PL-Grid.	 Pozwala	 na	 przygotowanie	 danych	
wejściowych	 (w	 tym	 serii	 plików	 o	wspólnej	 strukturze)	 dla	
wspieranych	 programów	 kwantowochemicznych,	 wysłanie	
przygotowanych	zadań	na	grid	i	ich	uruchomienie,	a	następnie	
zebranie	plików	wynikowych	i	ich	wstępną	analizę.

Dzięki	zapisywaniu	danych	w	katalogach	sieciowych	moż-
liwe	jest	przekazywanie	danych	z	jednego	eksperymentu	ob-
liczeniowego	do	drugiego	oraz	dostęp	do	nich,	niezależny	od	
komputera,	z	którego	zlecono	zadania.		

Eksperymenty	 usługi	 InSilicoLab	 ułatwiają	 planowanie	
sekwencyjnych	 schematów	 obliczeniowych,	 wymagających	
przygotowania	serii	plików	z	danymi	bazujących	na	wspólnym	
schemacie.	Usługa	przeznaczona	jest	dla	osób	wykonujących	
obliczenia	 kwantowochemiczne	na	 tego	 typu	 zestawach	da-
nych.
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Więcej	informacji	na	stronie:
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Telekonferencje+-+Adobe+Connect

Usługi dedykowane wybranym dziedzinom nauki

InSilicoLab for Chemistry	(Platforma	dziedzinowa:	Chemia)

Więcej	informacji	na	stronie:
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Chemia%3A+InSilicoLab+for+Chemistry

Z	usługi	Elegant	można	korzystać	w	dwojaki	sposób:
•	 lokalnie	w	ACK	Cyfronet	AGH	–	należy	uaktywnić	dwie	

usługi:	„Dostęp	do	klastra	ZEUS”	i	„Elegant”	oraz	za-
logować	się	na	maszynę	dostępową	(User	Unterface	
-	UI):	ssh	-X	plglogin@ui.cyfronet.pl

•	 gridowo	(aktualnie	tylko	poprzez	system	UNICORE)	-	
potrzebny	jest	certyfikat	gridowy	oraz	aktywne	usługi:	
”Globalny	dostęp	UNICORE”	 (Usługi	globalne)	 i	„Ele-
gant

Usługa Elegant	 przeznaczona	 jest	 dla	 osób	 związanych	 z	
projektowaniem	i	obsługą	Synchrotronu.	

Usługa	 polega	 na	 udostępnieniu	 aplikacji	 Elegant	 (ELEc-
tron	Generation	ANd	Tracking)	w	wersji	 równoległej	 na	 kla-
strze	i	skonfigurowaniu	oprogramowania	MATLAB	do	wczyty-
wania	produkowanych	przez	tę	aplikację	plików	wyjściowych	
w	 formacie	 Self	 Describing	 Data	 Sets	 (SDDS)	 i	 generowania	
końcowych	wyników	w	formie	rysunków.

Elegant (Platforma dziedzinowa: Synchrogrid)

Więcej	informacji	na	stronie:
https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Synchrogrid%3A+Elegant

http://insilicolab.chemia.plgrid.pl
http://insilicolab.chemia.plgrid.pl
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Telekonferencje%2B-%2BAdobe%2BConnect
https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/Chemia%253A%2BInSilicoLab%2Bfor%2BChemistry
https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Synchrogrid%253A%2BElegant


QosCosGrid – przyjazne narzędzia i usługi dla użytkowników 
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się	 praktycznie	 niemożliwe.	 Dzięki	 projektowi	 PL-Grid	 użyt-
kownicy	 korzystający	 do	 tej	 pory	 z	 lokalnych	 zasobów	poje-
dynczych	centrów	obliczeniowych	zyskali	dostęp	do	znacząco	
większych	 zasobów	 pochodzących	 z	 pięciu	 sfederowanych	
ośrodków.	W	związku	z	tym	pojawiła	się	potrzeba	opracowa-
nia	narzędzi	oferujących	łatwy	i	efektywny	dostęp	do	wszyst-
kich	zasobów	obliczeniowych	Infrastruktury	PL-Grid.	

Dodatkowo,	 w	 ostatnich	 latach	 obserwujemy	 tendencję	
rozszerzenia	 się	 profilu	 użytkowników.	 Obok	 użytkowników	
posiadających	rozległą	wiedzę	informatyczną,	pojawia	się	co-
raz	liczniejsza	grupa	osób,	które	wymagają	zaawansowanych,	
a	jednocześnie	prostych	i	intuicyjnych	narzędzi,	pozwalających	
pokonać	 im	 bariery	 technologiczne	w	 dostępie	 do	 zasobów	
obliczeniowych	i	skupić	się	jedynie	na	problemach	dziedzino-
wych.	W	celu	realizacji	potrzeb	tych	użytkowników,	w	ramach	
projektów	PL-Grid	 i	PLGrid	Plus	 zostały	 stworzone	 i	wdrożo-
ne	 w	 Infrastrukturze	 PL-Grid	 rozwiązania	 QosCosGrid	 dedy-

Z czego wynika zapotrzebowanie na rozwiązania typu
QosCosGrid?

Współczesna	nauka	polska	w	coraz	większym	stopniu	wy-
korzystuje	różnorakie	techniki	obliczeniowe,	bez	których	pro-
wadzenie	badań	na	europejskim	i	światowym	poziomie	staje	

Run	Processor,	GS	Reference	Mapper,	GS	Reporter,	GS	Assem-
bler,	 BLAST.	 Przygotowanie	 obliczeń	 (podanie	 odpowiednich	
parametrów)	 odbywa	 się	 w	 graficznym	 kliencie	 środowiska	
UNICORE	(UNICORE	Rich	Client).

Aby	skorzystać	z	usługi,	należy	uaktywnić	w	Portalu	PL-Grid	
grant	obliczeniowy	i	dwie	usługi:	„Globalny	dostęp	UNICORE”	
oraz	„Analiza	Danych	Genetycznych”.

Usługa skierowana jest przede wszystkim do naukowców 
dysponujących sekwenatorem genomowym GS FLX (454 Life 
Sciences),	którzy	posiadają	licencję	na	oprogramowanie	firmy	
Roche	(GS	Run	Processor,	GS	Reference	Mapper,	GS	Reporter,	
GS	Assembler).

Usługa	 pozwala	 na	 uruchomienie	 sekwencji	 programów	
służących	do	analizy	danych	bioinformatycznych	uzyskanych	z	
sekwenatora	genomowego.	Programy,	które	mogą	zostać	uru-
chomione	w	kaskadzie	 zadań	przetwarzających	dane,	 to:	GS	

Analiza Danych Genetycznych (Platforma	dziedzinowa:	Bioinformatyka)

Więcej	informacji	na	stronie:
https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Bioinformatyka%3A+Analiza+Danych+Genetycznych

grupowej	i	współdzielenia	danych.
Usługa	 w	 obecnej	 chwili	 jest	 dostępna	 tylko	 w	 ośrodku	

ICM,	dlatego	wszelkie	dane	wymagające	dodatkowego	archi-
wizowania	należy	przegrać	do	katalogu	domowego	lub	katalo-
gu	grupy	właśnie	w	tym	ośrodku.

Aby	skorzystać	z	usługi	należy	dodatkowo	aktywować	usłu-
gę	„Globalny	dostęp	UNICORE”,	gdyż	dostęp	do	danych	odby-
wa	się	za	pośrednictwem	systemu	UNICORE.

Usługa	przeznaczona	jest	dla	użytkowników,	którzy	chcie-
liby	 w	 bezpieczny	 sposób,	 długoterminowo	 przechowywać	
na	gridzie	duże	 ilości	danych.	Dane	przechowywane	są	z	za-
pewnieniem	odpowiedniego	poziomu	bezpieczeństwa	 i	kon-
troli	 dostępu.	Uprawniony	 użytkownik	ma	 do	 nich	 dostęp	 z	
każdego	 komputera,	 na	 którym	 ma	 zainstalowany	 program	
dostępowy	 (czyli	w	praktyce	–	 rozpakowany	katalog	 z	 klien-
tem	systemu	UNICORE).	Za	pośrednictwem	systemu	UNICORE	
osoby	pracujące	w	zespołach	mają	również	możliwość	pracy	

Składowanie Danych Genetycznych (Platforma	dziedzinowa:	Bioinformatyka)

Więcej	informacji	na	stronie:
https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action?pageId=8553891

Wywiad z Tomaszem Piontkiem – liderem zespołu QosCosGrid, PCSS

https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Bioinformatyka%253A%2BAnaliza%2BDanych%2BGenetycznych
https://docs.plgrid.pl/pages/viewpage.action%3FpageId%3D8553891
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konania	aplikacji,	co	pozwala	przewidzieć	czas	ich	zakończenia	
lub	podjąć	decyzję	np.	o	anulowaniu	zadania,	gdy	cząstkowe	
wyniki	nie	spełniają	oczekiwań.

Jakie narzędzia są dostępne dla użytkowników?
Dla	użytkowników	Infrastruktury	PL-Grid	QosCosGrid	ofe-

ruje	wachlarz	 narzędzi	 dostępowych,	 dostosowanych	 do	 ich	
indywidualnych	potrzeb,	poziomu	zaawansowania	oraz	prefe-
rencji	i	przyzwyczajeń.	Pełną	funkcjonalność	usług	QCG	oferu-
je	tekstowy	klient	zainstalowany	na	maszynach	dostępowych	
w	wybranych	 ośrodkach	 PL-Grid.	 Korzystając	 z	 poleceń	 oraz	
prostego	opisu	zadań	wzorowanych	na	rozwiązaniach	znanych	
z	systemów	kolejkowych,	użytkownik	może	z	jednego	miejsca	
zlecać	do	wykonania	i	kontrolować	zadania	na	wszystkich	za-
sobach	Infrastruktury	PL-Grid.	Dla	osób	mniej	zaznajomionych	
z	wierszem	poleceń	systemu	operacyjnego	Linux,	bądź	potrze-
bujących	 bardziej	 zautomatyzowanych	 narzędzi,	 oferowane	
są	także	aplikacje	z	interfejsem	graficznym:	uniwersalny	klient	
graficzny	QCG-Icon	(integrujący	się	z	systemami	z	rodziny	Win-
dows/Linux/MacOs)	oraz	dedykowane	portalowe	rozwiązania	
dziedzinowe,	np.	dla	nanotechnologów.

Jakie pakiety obliczeniowe można uruchamiać korzystając z 
narzędzi QCG?

Narzędzia	klienckie	QCG	zaprojektowane	zostały	tak,	aby	
umożliwiały	uruchomienie	dowolnego	pakietu	obliczeniowe-
go.	 Dla	 wygody	 użytkowników	 wybrane	 popularne	 pakiety	
zostały	 dodatkowo	 zintegrowane	 z	 infrastrukturą	 QCG,	 uła-
twiając	 przygotowanie	 plików	 wejściowych	 oraz	 optymalne	
uruchamianie	 aplikacji	w	 Infrastrukturze	 PL-Grid.	 Pełna	 lista	
wspieranych	 pakietów	 aplikacyjnych	 dostępna	 jest	 na	 stro-
nach	 Podręcznika	Użytkownika,	 a	 do	 najczęściej	 uruchamia-
nych	należą:	Gaussian,	MATLAB,	NAMD,	R,	ABINIT,	DALTON,	
GAMESS,	GROMACS,	NWChem,	Molpro,	Crystal.

Ilu użytkowników korzysta z usług i narzędzi QCG?
O	 dostęp	 do	 infrastruktury	 QCG	 zawnioskowało	 ok.	 400	

użytkowników,	zlecając	średnio	ponad	10	tysięcy	zadań	mie-
sięcznie	 (wliczając	 zadania	 testowe).	 Zużycie	 zasobów	 przez	
zadania	kontrolowane	przez	system	QCG	wykazuje	 trend	ro-
snący	i	w	ostatnich	miesiącach	rozliczeniowych	osiągało	nawet	
poziom	2	milionów	rdzenio-godzin	miesięcznie,	co	klasyfikuje	
QCG	 zdecydowanie	 na	 pierwszym	miejscu	 wśród	 rozwiązań	
warstwy	pośredniej	 (ang.	middleware)	udostępnianych	użyt-
kownikom	Infrastruktury	PL-Grid.

Kto pracuje nad rozwojem usług QCG?
Trzon	zespołu	QCG	składa	się	z	pracowników	PCSS,	wspie-

ranych	w	 razie	potrzeby	przez	dodatkowe	osoby.	 Liczebność	
zespołu	 jest	wystarczająca,	aby	zapewnić	produkcyjne	utrzy-
manie	usług	QCG,	wsparcie	użytkowników	–	szkolenia	i	pomoc	
w	przypadku	problemów	–	 jak	również	dalszy	rozwój	usług	 i	
narzędzi,	 zgodnie	 z	 wymaganiami	 i	 oczekiwaniami	 użytkow-
ników.	 Ostatnio	 otrzymaliśmy	 również	 propozycje	 współ-
uczestniczenia	w	rozwoju	narzędzi	i	usług	QCG	ze	strony	osób	i	
jednostek	zewnętrznych,	zainteresowanych	później	ich	wdro-
żeniem.

Skąd brane są pomysły na nową funkcjonalność?
Zespół	QCG	ściśle	współpracuje	z	użytkownikami	korzysta-

jącymi	z	naszych	rozwiązań.	Na	tym	etapie	rozwoju	większość	
nowej	funkcjonalności	 inspirowana	jest	realnymi	potrzebami	
zgłaszanymi	 przez	 użytkowników	 i	 jest	 z	 nimi	 konsultowana	

kowane	 szerokiemu	 gronu	 użytkowników,	 umożliwiające	 im	
nie	tylko	podstawowy	dostęp	do	zasobów	infrastruktury,	ale	
także	realizację	zaawansowanych,	i	dostosowanych	do	specy-
ficznych	potrzeb	reprezentowanych	przez	nich	dziedzin	nauko-
wych,	kompleksowych	scenariuszy	obsługi	eksperymentów.

Czym są usługi QosCosGrid?
QosCosGrid	 (QCG)	 to	 rozwijany	 w	 Poznańskim	 Centrum	

Superkomputerowo	Sieciowym	(PCSS)	zestaw	wysoce	wydaj-
nych	 usług	 oraz	 narzędzi	 dla	 użytkowników	 do	 zarządzania	
eksperymentami	 obliczeniowymi	 oraz	 danymi	 w	 wielokla-
strowych,	 heterogenicznych	 środowiskach	 obliczeniowych,	
jakim	 jest	m.in.	 Infrastruktura	PL-Grid.	QCG	wspiera	w	pełni	
obsługę	 zadań	 sekwencyjnych	 –	 ich	 uruchamianie,	 monito-
rowanie	wraz	z	możliwością	podglądu	częściowych	wyników,	
kontrolowanie	wykonania	oraz	zarządzanie	plikami	i	kataloga-
mi.	 	

Ponadto,	QCG	obsługuje	szereg	bardziej	zaawansowanych	
scenariuszy	obliczeniowych	uwzględniających	m.in.	 aplikacje	
równoległe	oparte	na	technologiach	MPI	i/lub	OpenMP,	apli-
kacje	parametryczne	(ang.	parameter sweep),	złożone	ekspe-
rymenty	typu	kaskada	zadań	(ang.	workflow),	a	także	zyskują-
ce	na	popularności	aplikacje	wieloskalowe	 (ang.	multiscale).	
Usługi	 i	narzędzia	QCG	są	w	pełni	zintegrowane	z	 Infrastruk-
turą	PL-Grid,	zarówno	pod	względem	procedur	operacyjnych,	
jak	 i	 dostępu	do	 zasobów	obliczeniowych	 i	 składowania	 da-
nych.	

Co wyróżnia usługi QCG?
Usługi	 i	 narzędzia	QCG	 tworzone	 są	 z	myślą	o	oczekiwa-

niach	i	wygodzie	użytkowników,	tak	więc	nadrzędnym	celem	
przy	ich	projektowaniu,	obok	często	nowatorskiej	funkcjonal-
ności,	jest	dla	nas	prostota	i	intuicyjność	korzystania	z	naszych	
rozwiązań.	W	kontekście	samej	funkcjonalności,	QCG	wyróżnia	
się	wsparciem	dla	zadań	interaktywnych	i	możliwością	„pod-
łączania”	 się	 interaktywną	 sesją	 do	 uruchomionych	 zadań	
poprzez	 otwarcie	 jej	 w	 katalogu	 roboczym	 zadania.	 Kolejną	
unikalną	cechą	systemu	QCG	jest	gwarantowanie	wymaganej	
jakości	usług	obliczeniowych	(ang.	quality of service),	w	tym	
czasu	 wykonania	 zadania	 poprzez	 wykorzystanie	 zaawanso-
wanych	mechanizmów	rezerwacji	zasobów	z	wyprzedzeniem.	
Użytkownicy,	specyfikując	zadanie	obliczeniowe,	mogą	podać	
dla	niego	ograniczenia	czasowe	lub	uruchomić	je	na	wcześniej	
zarezerwowanych	 przez	 QCG	 zasobach.	 Dla	 użytkowników	
wymagających	dużej	mocy	obliczeniowej,	w	tym	takich,	któ-
rych	zadania		przekraczają	wydajności	pojedynczych	klastrów,	
QCG	oferuje	możliwość	wykonania	zadania	na	wielu	zasobach	
poprzez	logiczne	scalanie	zasobów	obliczeniowych	pochodzą-
cych	z	wielu	klastrów	w	jeden	rozproszony	system	obliczenio-
wy.	Wychodząc	naprzeciw	oczekiwaniom	użytkowników,	QCG	
udostępnia	zarówno	podstawowe,	jak	i	szczegółowe	informa-
cje	dotyczące	poszczególnych	zadań,	np.	estymowany	czas	roz-
poczęcia	wykonywania	zadania,	jego	efektywność	czy	zużycie	
pamięci.	Usługi	QCG	mogą	dokonać	„w	imieniu	użytkownika”	
wyboru	klastra	optymalnego	spośród	dostępnych,	biorąc	pod	
uwagę	wymagania	zasobowe	i	obciążenie	klastrów.	Dla	użyt-
kowników,	którzy	sami	chcą	decydować	o	wyborze	zasobu,	na	
którym	zadanie	ma	być	wykonane,	udostępniane	są	narzędzia	
prezentujące	aktualny	stan	obciążenia	systemu	i	dostępności	
zasobów.	Na	życzenie,	użytkownicy	mogą	otrzymywać	powia-
domienia	o	stanie	przetwarzania	ich	zadań	–	w	formie	wiado-
mości	e-mail	lub	komunikatora	Jabber/XMPP,	a	także		śledzić	
na	bieżąco,	w	formie	graficznej,	na	stronie	WWW	postęp	wy-
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użytkowników.	W	chwili	obecnej	trwają	intensywne	prace	im-
plementacyjne	nad	nowymi	narzędziami,	zorientowanymi	na	
zarządzanie	dużymi	wolumenami	danych	oraz	integracją	infra-
struktury	obliczeniowej	i	składowania	danych,	w	tym	nad	gra-
ficznym	narzędziem	QCG-Data	ułatwiającym	wymianę	danych	
pomiędzy	użytkownikiem	a	 Infrastrukturą	PL-Grid.	Równole-
gle	prowadzone	są	prace	nad	udostępnieniem	usługi	zdalnej	
wizualizacji	typu	„in-situ”,	umożliwiającej	m.in.	podgląd	wyni-
ków	i	sterowanie	przebiegiem	symulacji	w	trakcie	jej	trwania.

Kolejne	 plany	 dotyczą	 upowszechnienia	 rozwiązań	 QCG	
w	Europie.	W	 ramach	porozumienia	podpisanego	pomiędzy	
PCSS	a	European	Grid	 Infrastructure	 (EGI)	–	 inicjatywą	zrze-
szającą	 infrastruktury	 gridowe	 o	 zasięgu	 krajowym	 –	 usługi	
QCG	 zintegrowane	 zostały	 z	 europejską	 infrastrukturą	 obli-
czeniową.	 Po	 pozytywnym	 audycie	 bezpieczeństwa	 i	 ocenie	
funkcjonalnej,	usługi	QCG	włączone	zostały	do	zestawu	usług	
gridowych	Unified	Middleware	Distribution	(UMD)	rekomen-
dowanych	przez	EGI.	Niezależnie,	PCSS	finalizuje	porozumienie	
dotyczące	wdrożenia	usług	QCG	na	Ukrainie.	Podejmowane	są	
również	próby	wdrożenia	rozwiązań	QCG	na	największych	su-
perkomputerach	w	Europie	wchodzących	w	skład	infrastruk-
tury	PRACE	(http://www.prace-ri.eu/).

na	 etapie	 projektowania	 i	 implementacji.	 Część	 bardziej	 za-
awansowanej	 funkcjonalności	 rozwijana	 jest	w	 ramach	prac	
badawczych	 skojarzonych	 z	 realizowanymi	w	 PCSS	 grantami	
naukowymi	i	projektami	UE.	Wszystkie	komponenty	QCG	two-
rzone	są	przez	jeden	zespół	programistów,	dlatego	posiadają	
one	wspólną	strategię	rozwoju	i	możliwa	jest	ich	szybka	i	ela-
styczna	adaptacja	do	potrzeb	użytkowników	w	ramach	jedne-
go,	ściśle	zintegrowanego	systemu.	

Gdzie można się dowiedzieć więcej o QCG?
Użytkowników	 zainteresowanych	 funkcjonalnością	 na-

rzędzi	 i	usług	QCG	zachęcamy	do	zapoznania	się	z	 ich	pełną	
dokumentacją	zawartą	w	Podręczniku	Użytkownika,	pod	ad-
resem	 http://docs.plgrid.pl/qcg.	 Administratorów	 systemów	
obliczeniowych	 zainteresowanych	 udostępnianiem	 zasobów	
poprzez	 usługi	QCG	 zachęcamy	do	 zapoznania	 się	 ze	 stroną	
http://www.qoscosgrid.org.

Gdzie szukać pomocy?
Wszelkie	 problemy	 związane	 z	 użytkowaniem	 rozwiązań	

QCG,	 jak	 i	 wnioski	 dotyczące	 zmiany	 lub	 rozszerzenia	 aktu-
alnej	 funkcjonalności,	 prosimy	 zgłaszać	 za	 pomocą	 systemu	
helpdesk.plgrid.pl	lub	na	adres	mailowy	qcg@plrid.pl.

Jakie są plany na przyszłość?
W	 ramach	 projektu	 PLGrid	 Plus	 planowany	 jest	 dalszy	

rozwój	 usług	 i	 narzędzi	 QCG	 zgodnie	 z	 zapotrzebowaniem	

Uczestnicy Międzynarodowej Szkoły Letniej w Barcelonie 
korzystali z Infrastruktury PL-Grid

•	 MultiScale	 Application	 Designer	 (MAD)	 –	 narzędzie	
graficzne	 służące	 do	 składania	 aplikacji	 wieloskalo-
wych	ze	zdefiniowanych	wcześniej	elementów,	

•	 rejestr	MAPPER	Memory	 (MaMe)	 –	 do	 zapisywania	
informacji	o	tych	elementach	oraz	

•	 Wirtualne	Laboratorium	GridSpace	–	środowisko	wy-
konywania	utworzonych	aplikacji.		

Narzędzia	 te	 są	 dostępne	 pod	 adresem	 http://gs2.map-
per-project.eu.

Zaprezentowano	także	użycie	wyżej	wymienionych	narzę-
dzi	do	uruchomienia	aplikacji	symulującej	właściwości	plazmy	
w	reaktorze	termonuklearnym,	budowanym	w	celu	produko-
wania	na	wielką	skalę	energii	z	kontrolowanej	fuzji	 jądrowej	
w	ramach	projektu	ITER.	Aplikację	zaprezentował	Olivier	Ho-
enen	z	Instytutu	Maksa	Plancka	w	Monachium.

W czerwcu br. w Barcelonie, poprzedzając coroczną, pre-
stiżową konferencję ICCS, odbyła się szkoła letnia: „Summer 
School on Distributed Multiscale Computing”, organizowana 
przez projekt MAPPER (http://www.mapper-project.eu). Ce-
lem szkoły było przekazanie wiedzy nt. modelowania wie-
loskalowego i rozproszonych obliczeń wieloskalowych na-
ukowcom z różnych dziedzin nauki i obszarów zastosowań.	
Wszyscy	 zainteresowani	 informacjami	 nt.	 budowy	 aplikacji	
wieloskalowych	i	ich	uruchamianiem	w	e-infrastrukturach	eu-
ropejskich,	w	tym	w	Infrastrukturze	PL-Grid,	mogli	wysłuchać	
wykładów	oraz	wziąć	udział	w	 ćwiczeniach,	pod	kierunkiem	
doświadczonych	instruktorów	i	wykładowców,	po	uprzednim	
zarejestrowaniu	się	w	Infrastrukturze	PL-Grid.		

Podczas	 szkoły	 zaprezentowano	 następujące	 narzędzia	
opracowane	w	Cyfronecie	przez	zespół	Distributed	Computing	
Environments	(DICE)	(http://dice.cyfronet.pl):

http://www.prace-ri.eu/
http://docs.plgrid.pl/qcg
http://www.qoscosgrid.org
helpdesk.plgrid.pl
http://gs2.mapper-project.eu
http://gs2.mapper-project.eu
http://www.mapper-project.eu
http://dice.cyfronet.pl
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Narzędzia	MAD,	MaMe	oraz	GridSpace	przeznaczone	są	dla	wszystkich	naukowców	tworzących	aplikacje	wieloskalowe	i	chcą-
cych	wykorzystywać	istniejące	e-infrastruktury.

Rys. 1. Fragment aplikacji symulującej właściwości plazmy w reaktorze termojądrowym, zbudowanej przy 
wykorzystaniu narzędzia MAD (autor aplikacji: Olivier Hoenen).

	
Composition	and	sharing:	MAD	and	MaMe 

Hybrid	Execution:	GridSpace 

E-Infrastructure	access	services:	QCG,	AHE,	SSH 

   Clouds 

Prezentacje	i	ćwiczenia	pokazywane	podczas	Szkoły	Letniej	są	dostępne	na	stronie
http://www.mapper-project.eu/web/guest/second-seasonal-school.

Rys 2: Narzędzia do aplikacji wieloskalowych – architektura warstwowa.

Zespól	DICE	w	Cyfronecie	jest	kierowany	przez	dra	Mariana	Bubaka	(bubak@agh.edu.pl).	W	tworzeniu	
opisanych	narzędzi	uczestniczyli:	Katarzyna	Rycerz	(kzajac@agh.edu.pl),	Daniel	Harężlak,	Eryk	Ciepiela,	

Maciej	Pawlik,	Tomasz	Gubała,	Bartosz	Wilk	oraz	Jan	Meizner.

http://www.mapper-project.eu/web/guest/second-seasonal-school
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determinując	konkurencyjność	polskich	ośrodków	naukowych	
w	ramach	Projektów	Ramowych,	lecz	również	bardzo	dobrze	
wpisuje	się	w	długofalową	strategię	Unii	Europejskiej	dążącej	
do	globalnego	zmniejszenia	emisji	hałasu	przez	środki	trans-
portu	i	instalacje	energetyczne.	

Jakie narzędzia i usługi będą opracowywane w ramach In-
frastruktury PL-Grid, aby rozwiązać powyższe zagadnienia?

Proponowane	usługi	gridu	dziedzinowego	Akustyka	bazu-
ją	 na	 stworzeniu	 systemu	 integrującego	 i	 automatyzującego	
wszystkie	etapy	analizy	przepływowej	(CFD	–	ang.	Computa-
tional Fluid Dynamics,	Obliczeniowa	Dynamika	Płynów)	oraz	
akustycznej	(CAA	–	ang.	Computational Aero-Acoustics,	Obli-
czeniowa	Aeroakustyka)	dla	trzech,	istotnych	z	punktu	widze-
nia	zastosowań	technicznych,	przypadków:	
•	 wirnika	nośnego	śmigłowca	w	warunkach	zawisu	(AKU-H),
•	 turbiny	wiatrowej	o	osi	poziomej	(AKU-T),	
•	 wentylatora	 systemu	 wentylacyjno-klimatyzacyjnego	

(AKU-W).
Nowa	 platforma	 numerycznego	 przewidywania	 pól	 aku-

stycznych	 bazuje	 na	 oprogramowaniu	 komercyjnym	 CFD:	
Fine/Turbo	(Numeca	International)	oraz	Tecplot	360	(Amtec).	

Jakie zagadnienia z dziedziny Akustyki są przedmiotem Wa-
szych badań i prac w projekcie PLGrid Plus?

Prace	 badawcze	 prowadzone	 w	 Zakładzie	 Przepływów	
Transonicznych	 IMP	 PAN	 w	 ramach	 projektu	 PLGrid	 Plus	
skoncentrowane	 są	 na	 numerycznej	 detekcji	 źródeł	 hałasu	
związanych	z	przepływami	 	turbulentnymi	(również	okołodź-
więkowymi)	gazów	w	zastosowaniach	technicznych,	m.	in.	w	
maszynach	 wirnikowych	 (np.	 silnikach	 lotniczych,	 turbinach	
wiatrowych	i	wentylatorach),	jak	również	podczas	pracy	wir-
nika	 śmigłowca	 w	 locie.	Wiadomo,	 że	 hałas	ma	 negatywny	
wpływ	na	organizm	ludzki,	a	odczuwalny	poziom	hałasu	jest	
bezpośrednio	zależny	od	źródeł	emitujących	fale	dźwiękowe.	
Obecny	rozwój	nowoczesnych	metod	numerycznych	oraz	za-
stosowanie	wieloprocesorowych	obliczeń	równoległych	 i	 su-
perkomputerów	umożliwiają,	 z	dobrym	przybliżeniem,	prze-
widywanie	charakterystyk	pól	przepływowych.	Określenie	na	
tej	 podstawie	 widma	 generowanego	 hałasu	 (aeroakustyka)	
jest	trudne	i	stanowi	odrębną	tematykę	badawczą	rozwijaną	
w	 ramach	 gridu	 dziedzinowego	 Akustyka.	 Umiejętność	 nu-
merycznego	przewidywania	źródeł	hałasu	aerodynamicznego	
staje	się	nie	tylko	koniecznością	określającą	poziom	zaawan-
sowania	 technik	 obliczeniowych	 oferowanych	 przemysłowi,	

Rozmowa z ekspertami gridu dziedzinowego 

prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer

Kierownik OśrodkaTermomechaniki Płynów oraz
Kierownik Zakładu Przepływów Transonicznych 

Instytutu Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Koordynator zadań w gridzie dziedzinowym AKUSTYKA Wykonawca zadań w gridzie dziedzinowym AKUSTYKA

mgr. inż. Oskar Szulc

Zakład Przepływów Transonicznych
Ośrodek Termomechaniki Płynów
Instytutu Maszyn Przepływowych

im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

AKUSTYKA 
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akustyczne,	które	odbierane	są	przez	ucho	ludzkie	jako	znaczą-
cy	hałas.	W	europejskiej	przestrzeni	badawczej	realizowane	są	
projekty	 naukowe	 skoncentrowane	 na	 analizie	 zachowania	
fal	 uderzeniowych	 i	 ich	 kontroli,	 takie	 jak:	 EUROSHOCK,	EU-
ROSHOCK	II,	UFAST	czy	TFAST.	W	ich	wyniku	powstaje	ogrom	
danych	zarówno	eksperymentalnych,	jak	i	numerycznych,	nie-
zmiernie	 pomocnych	 badaczom	przy	 tworzeniu	 i	weryfikacji	
nowych	modeli	 teoretycznych	 i	 zrozumieniu	 podstaw	fizycz-
nych	zjawiska.	Niestety,	ich	dostępność	jest	zazwyczaj	ograni-
czona	do	wąskiego	 grona	uczestników	konsorcjum	projektu.	
Głównym	celem	usługi	dziedzinowej	„Baza	danych	Projekto-
wych”	 (BDP)	 jest	 zarówno	 zgromadzenie	w	 jednej	 lokalizacji	
wyników	eksperymentalnych	pochodzących	z	danego	projek-
tu	badawczego,	jak	i	rozpropagowanie	rezultatów	do	szersze-
go	grona	odbiorców	niż	konsorcjum	projektu.	

Co będzie wynikiem prowadzonych prac?

Celem	uruchomienia	 nowej	 platformy	CFD/CAA,	 służącej	
do	wyznaczenia	opływu	i	określenia	źródeł	hałasu	generowa-
nego	przez	wirnik	nośny	śmigłowca	w	zawisie	(AKU-H),	turbi-
nę	wiatrową	o	osi	poziomej	(AKU-T)	oraz	wentylator	systemu	

Trzy	usługi	obliczeniowe	AKU-H,	AKU-T	i	AKU-W	uzupełnione	
są	o	portal	webowy	„Baza	Danych	Projektowych”	(BDP)	–	usłu-
gę	składowania	oraz	udostępniania	wyników	numerycznych	i	
eksperymentalnych	 projektów	 europejskich	 skoncentrowa-
nych	na	badaniu	oddziaływania	 fali	 uderzeniowej	 z	warstwą	
przyścienną	w	przepływach	około-	i	naddźwiękowych		(jedne-
go	 z	 głównych	 źródeł	hałasu	aerodynamicznego	w	aeronau-
tyce).

Każde	z	zadań	obliczeniowych	(AKU-H,	 -T	 i	 -W)	rozpoczy-
na	się	od	analizy	numerycznej	pola	przepływu	metodami	CFD,	
dzielącej	się	na	trzy	podstawowe	etapy:	przygotowanie	mode-
lu,	rozwiązanie	zagadnienia	oraz	obróbka	wyników	symulacji.	
Na	etapie	budowy	modelu	 tworzona	 jest	 strukturalna	siatka	
numeryczna	 służąca	 do	 przybliżonego	 rozwiązania	 układu	
równań	 Eulera	 (przepływ	nielepki)	 lub	 uśrednionego	 układu	
równań	Naviera-Stokesa	 (przepływ	 turbulentny).	 Generowa-

nie	optymalnej	siatki	obliczeniowej	może	zająć	nawet	połowę	
całkowitego	czasu	poświęconego	na	projekt.	Na	etapie	wyzna-
czania	 pola	 przepływu	 rozwiązywany	 jest	 odpowiedni	 układ	
równań	dynamiki	 płynów.	W	przybliżeniu	 1	milion	objętości	
kontrolnych	siatki	wymaga	ok.	1	GB	pamięci	operacyjnej	RAM	
(na	przykład	dla	wirnika	śmigłowca	siatka	obliczeniowa	zawie-
ra	od	5	do	40	milionów	objętości	kontrolnych),	co	uzasadnia	
konieczność	 wykorzystania	 klastrów	 Infrastruktury	 PL-Grid.	
Rozwiązanie	układu	równań	dynamiki	płynów	jest	bardzo	wy-
magające	sprzętowo	i	prowadzi	często	do	kilkutygodniowych	
czasów	obliczeń	równoległych.	Ostatecznie	obróbka	dziesiąt-
ków	gigabajtów	danych	wynikowych	symulacji	przepływowej	
wymaga	 specjalnych	 narzędzi,	 pomocnych	 w	 interpretacji	
uzyskanych	wyników	numerycznych.	Uzyskanie	widma	gene-
rowanego	hałasu	przez	 źródła	aerodynamiczne	dokonywane	
jest	również	na	etapie	obróbki	wyników	symulacji	przepływo-
wej.	Nowatorskie	podejście	 zaproponowane	przez	grid	dzie-
dzinowy	Akustyka	polega	na	zintegrowaniu	opisanych	etapów	
tworzenia	modelu	numerycznego	 (budowy	geometrii	 i	 siatki	
obliczeniowej),	 przeprowadzenia	 czasochłonnych	 obliczeń	
równoległych	z	wykorzystaniem	klastrów	HPC	(przepływ)	oraz	
obróbki	wyników	symulacji	przepływu	i	detekcji	źródeł	hałasu	
(raportowanie)	w	jednym	narzędziu	numerycznym	dostępnym	
w	Infrastrukturze	PL-Grid.

Jednym	z	głównych	źródeł	hałasu	aerodynamicznego,	wy-
stępującym	powszechnie	w	aeronautyce,	są	fale	uderzeniowe.	
Niestacjonarne	zachowanie	fal	uderzeniowych	oraz	ich	wpływ	
na	warstwę	 przyścienną	 i	 oderwanie	 generuje	 silne	 impulsy	

Siatka obliczeniowa dla wirnika modelowego w zawisie.

Opływ wirnika modelowego w zawisie.

Powierzchnia soniczna w opływie wirnika modelowego
w zawisie.
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ce	Science	and	Engineering,	Niemcy)	i	CFMS	(Center	for	Fluid	
Mechanics	Simulations,	Wielka	Brytania)	mające	rozpropago-
wać	nasze	osiągnięcia	wśród	europejskich	potentatów	branży	
aeronautycznej,	 takich	 jak:	DLR,	AIRBUS,	EADS,	Eurocopter	 i	
Augusta-Westland.	 Istotny	 jest	 również	 aspekt	 edukacyjny	
wykorzystania	opracowanego	systemu	w	zajęciach	dydaktycz-
nych.

Uruchomienie	 nowej	 usługi	 dziedzinowej	 składowania	 i	
udostępniania	wyników	europejskich	projektów	badawczych	

„Baza	Danych	Projektowych”	 (BDP)	umożliwi	badaczom	uzy-
skanie	dostępu	do	wartościowych	danych	dotyczących	badań	
eksperymentalnych	 i	 numerycznych	 oddziaływania	 fali	 ude-
rzeniowej	z	warstwą	przyścienną	(również	niestacjonarnego)	
w	zastosowaniach	aeronautycznych	w	Europie.	Jest	to	pierw-
sza	usługa	tego	rodzaju,	która	pozwoliłaby	zarówno	polskim,	
jak	 i	 zagranicznym	naukowcom	wykorzystać	uzyskane	wyniki	
projektów	w	ich	pracach	badawczych.	

wentylacyjno-klimatyzacyjnego	 (AKU-W),	 jest	 udostępnienie	
badaczom	systemu	w	Infrastrukturze	PL-Grid,	umożliwiające-
go	 integrację	wszystkich	etapów	budowy	modelu	numerycz-
nego,	siatki	obliczeniowej,	obliczeń	HPC	oraz	obróbki	wyników	
w	ramach	jednego	narzędzia	bazującego	na	rozwiązaniach	ko-
mercyjnych	firm	Numeca	 International	 (Fine/Turbo)	 i	Amtec	
(Tecplot	360).	

Każdy	ze	wspomnianych	etapów	analizy	jest	czasochłonny	i	
stanowi	wyzwanie	z	punktu	widzenia	modelowania.	Udostęp-
nienie	automatycznych	narzędzi	pozwoli	na	ok.	dziesięciokrot-
ne	 skrócenie	czasu	 szkolenia,	 realizacji	 symulacji	 i	 tworzenia	
raportu	z	obliczeń	numerycznych	CFD	oraz	równoległą	ocenę	
generowanego	 hałasu,	 przy	 zachowaniu	 niskiego	 poziomu	
komplikacji	 i	 zwiększonej	 efektywności	 wykorzystania	 zaso-
bów.

Pod	adresem	http://bdp.grid.task.gda.pl	znajduje	się	„Baza	
Danych	Projektowych”	(BDP)	–	uzupełniający	serwis	webowy	
mający	 na	 celu	 udostępnienie	 zainteresowanym	 użytkowni-
kom	PL-Grid	bazy	danych	numerycznych	(rezultaty	symulacji)	
oraz	eksperymentalnych	(wyniki	pomiarów)	uzyskanych	pod-
czas	 koordynacji	 projektów	 europejskich	 skoncentrowanych	
na	badaniu	oddziaływania	 fali	uderzeniowej	z	warstwą	przy-
ścienną	w	przepływach	około-	i	naddźwiękowych.	Jako	pierw-
szy	dodany	został	projekt	o	akronimie	UFAST	(Unsteady	Effects	

of	 Shock-Wave	 Induced	 Separation)	 koordynowany	 przez
IMP	 PAN	w	 latach	 2005	 –	 2009	 i	 zrzeszający	 18	 partnerów.	
Udostępnione	 zostało	 podsumowanie	 głównych	 osiągnięć	
projektu	w	 formie	publikacji	 książkowej:	 P.	Doerffer,	 „UFAST	
Experiments	Data	Bank”,	Wydawnictwo	 IMP	PAN,	2009,	po-
siadającej	nośnik	DVD	zawierający	szczegółowy	opis	oraz	dane	
numeryczne	 pochodzące	 ze	 wszystkich	 badań	 eksperymen-
talnych	niestacjonarnego	zachowania	fali	uderzeniowej,	prze-
prowadzonych	 w	 projekcie	 UFAST.	 Planowany	 rozwój	 usługi	
BDP	będzie	opierał	się	na	dołączaniu	kolejnych	europejskich	
projektów	badawczych.	Po	uzyskaniu	 zgody	konsorcjum	pla-
nowane	jest	uzupełnienie	BDP	o	wyniki	obecnie	koordynowa-
nego	przez	 IMP	PAN	projektu	o	akronimie	TFAST	 (Transition	
Location	Effect	on	Shock-Wave	Boundary	Layer	Interaction).

Co umożliwią w przyszłości wyniki i rozwiązania uzyskane 
dzięki współpracy z Projektem PLGrid Plus? 

Głównym	celem	gridu	dziedzinowego	Akustyka	jest	stwo-
rzenie	 i	 zweryfikowanie	 nowej	 platformy	 służącej	 polskim	
badaczom	 do	 numerycznego	 przewidywania	 pól	 akustycz-
nych	generowanych	przez	opływ	wirnika	śmigłowca	(AKU-H),	
turbiny	wiatrowej	(AKU-T)	 i	wentylatora	(AKU-W).	Potencjal-
ny	 obszar	wykorzystania	 produktu	 jest	 znaczący,	 szczególnie	
wśród	kilkunastu	uczelni	wyższych,	firm	przemysłu	lotniczego	
zrzeszonych	 w	 Centrum	 Zaawansowanych	 Technologii	 „Ae-
ronet	 –	 Dolina	 Lotnicza”	 (np.	 Instytut	 Lotnictwa	 w	Warsza-
wie),	oraz	w	branży	energetycznej:	Klimawent,	CTO	(Centrum	
Techniki	Okrętowej).	W	ramach	gridu	Akustyka	przewidujemy	
także	 kontakty	 naukowe	 z	 konsorcjum	ośrodków	obliczenio-
wych	C2A2S2E	(Center	for	Computer	Applications	in	AeroSpa-

Opływ wirnika nośnego śmigłowca w locie z dużą prędkością.

Chwilowe pole ciśnienia akustycznego w locie
z dużą prędkością.

http://bdp.grid.task.gda.pl
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Cracow Grid Workshop 2013 w listopadzie

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

http://www.cyfronet.krakow.pl/cgw13/

Przypominamy,	że	do	29	września	można	przesyłać	abstrakty	na	konferencję	CGW’13.
Informacje	dla	autorów	oraz	szablon	abstraktów	dostępne	są

w	sekcji:	„Proceedings”	na	stronie	konferencji.

http://www.cyfronet.krakow.pl/cgw13/
http://www.cyfronet.krakow.pl/cgw13/
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