Polska Infrastruktura
Informatycznego Wspomagania Nauki
w Europejskiej Przestrzeni Badawczej
www.plgrid.pl
PL-Grid jest ogólnopolskim projektem tworz¹cym gridow¹ infrastrukturê obliczeniow¹ dla potrzeb
polskich naukowców. W ramach projektu opracowujemy i wdra¿amy narzêdzia pozwalaj¹ce
projektowaæ i uruchamiaæ aplikacje naukowe na potê¿nych zasobach obliczeniowych
z wykorzystaniem rozproszonych Ÿróde³ danych.
Podstawowym celem projektu jest uzyskanie znacz¹cego wzrostu udostêpnianej mocy
obliczeniowej (docelowo 215 TFLOPS) oraz pamiêci dyskowej (docelowo 2500 TB), a tak¿e
zbudowanie systemu gridowego umo¿liwiaj¹cego efektywne i innowacyjne wykorzystywanie
powsta³ej infrastruktury sprzêtowej. W tym zakresie szczegó³owymi celami projektu jest
opracowanie zasad efektywnego wykorzystywania infrastruktury przez wirtualne organizacje
i wdro¿enie pakietu us³ug zarz¹dzania zasobami gridowymi na ró¿nych poziomach.
Polska Narodowa Infrastruktura Gridowa, tworzona w ramach projektu PL-Grid, jest czêœci¹ paneuropejskiej infrastruktury budowanej w projekcie EGI (European Grid Initiative) - którego celem
jest wypracowanie zasad integracji narodowych infrastruktur gridowych w jedn¹ trwa³¹
infrastrukturê produkcyjn¹.
Zapraszamy naukowców i zespo³y badawcze z ró¿nych dziedzin naukowych, zainteresowanych
wykorzystaniem infrastruktury Pl-Grid do obliczeñ i symulacji wielkiej skali, do skorzystania
z oferty projektu PL-Grid.

Oferujemy:
u
pomoc w zrozumieniu zagadnieñ zwi¹zanych z uruchamianiem aplikacji naukowych na
rozleg³ych zasobach obliczeniowych,
u
wsparcie technologiczne i informatyczne przy projektowaniu w³asnych aplikacji naukowych
i ich wdra¿aniu na infrastrukturze PL-Grid,
pomoc techniczn¹ przy adaptacji stosowanych obecnie narzêdzi do dzia³ania w nowych
u
warunkach,

a tak¿e:
klastry du¿ej mocy obliczeniowej i du¿e pamiêci dyskowe,
u
helpdesk dostêpny ze stron projektu,
u
infrastrukturê do nauki i testowania,
u
szkolenia, warsztaty i konferencje.
u

Wiêcej informacji: http://www.plgrid.pl "
pl-grid@plgrid.pl
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narzêdzia u¿ytkownika, takie
u
jak: portale, systemy
zarz¹dzania i monitorowania
aplikacji, wizualizacji wyników;
biblioteki programistyczne;
u
system wirtualnych organizacji:
u
podsystemy certyfikatów i kont,
rozliczanie wykorzystania
zasobów, podsystem
bezpieczeñstwa;
system zarz¹dzania danymi:
u
katalogi metadanych,
zarz¹dzanie replikami, transfer
plików;
system zarz¹dzania zasobami:
u
zarz¹dzanie zadaniami,
monitorowanie aplikacji, us³ug
gridowych i infrastruktury,
zarz¹dzanie licencjami,
zarz¹dzanie lokalnymi
zasobami.
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Realizowana w ramach Projektu e-infrastruktura jest baz¹, na której bêd¹ konstruowane
specjalizowane systemy, specyficzne dla ró¿nych dziedzin nauki, obejmuj¹ce us³ugi i narzêdzia
zorientowane na wykorzystywane typy aplikacji. Oprogramowanie e-infrastruktury bêdzie
obejmowaæ:

Portale gridowe, narzêdzia
programistyczne

Systemy wirtualnych
organizacji i
bezpieczeñstwa

Us³ugi
gridowe

UNICORE
(DEISA)

LCG/gLite
(EGEE)

Inne
systemy
gridowe

Podstawowe us³ugi
gridowe

Zasoby
gridowe

GDAÑSK

Rozproszone
repozytoria
danych

Rozproszone
zasoby
obliczeniowe

KOSZALIN

OLSZTYN
SZCZECIN

Krajowa sieæ
komputerowa

BYDGOSZCZ

BIA£YSTOK
TORUÑ

POZNAÑ
WARSZAWA

ZIELONA
GÓRA

PU£AWY

£ÓD
RADOM

LUBLIN
WROC£AW

CZÊSTOCHOWA
KIELCE

OPOLE
GLIWICE

KRAKÓW

RZESZÓW

Struktura PL-Gridu

Rozwi¹zania zastosowane przy budowaniu e-infrastruktury bêd¹ od pocz¹tku zintegrowane
z podobnymi platformami w œwiecie, a w szczególnoœci – z systemami gridowymi powsta³ymi
w wyniku projektów EGEE i DEISA . Konsorcjum PL-Grid bêdzie reprezentowaæ Polskê
w tworzonej Europejskiej Inicjatywie Gridowej (EGI).

Konsorcjum PL-Grid
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
u
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w
Krakowie – koordynator Konsorcjum
Uniwersytet Warszawski – Interdyscyplinarne Centrum
u
Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM)
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk –
u
Poznañskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
Politechnika Wroc³awska – Wroc³awskie Centrum
u
Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS)
Politechnika Gdañska – Centrum Informatyczne
u
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK)

TASK
Gdañsk

GEANT 2

PCSS
Poznañ

ICM

Warszawa

WCSS
Wroc³aw

CYFRONET
Kraków

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

