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Wprowadzenie

� Nowe perspektywy dostępu i wykorzystywania urządzeń laboratoryjnych:

� Sieci nowej generacji

� Innowacyjne oprogramowanie

� Nowoczesne infrastruktury obliczeniowe i danych

� Nowe moŜliwości współpracy i współdzielenia środowisk danych

� Główne wyzwania przy uŜytkowaniu urządzeń laboratoryjnych i ich integracji 
z e-Infrastrukturą

� Zdalny dostęp, operacje na instrumentach, monitorowanie

� Składowanie duŜej ilości danych pochodzących z instrumentów

� Wykonywanie złoŜonych obliczeń na danych, symulacje, porównywanie 
z danymi rzeczywistymi

� Zapewnienie bezpieczeństwa zintegrowanego systemu

� Współdzielenie środowiska pracy



Zdalny dostęp do instrumentów 
laboratoryjnych

� Idea

Zdalny dost ęp do instrumentów jest metod ą udost ępniania źródeł danych 
i kontrolowania instrumentów ze zdalnych lokalizacj i

� Dlaczego jest przydatny

Wpływ na społeczno ści naukowe: moŜliwość dostępu do bardzo rzadkich i 
unikalnych urządzeń do prowadzenia badań eksperymentalnych. Wiele 
nowych moŜliwości związanych z współdzieleniem bardzo drogich urządzeń 
laboratoryjnych dla naukowców z krajów rozwijających się. 

Wpływ na edukacje: dostęp do zdalnych eksperymentów dla studentów. Kursy 
on-line, e-Learning przy wykorzystaniu instrumentów naukowych

Wpływ na u Ŝytkowanie instrumentów: bardziej efektywne wykorzystanie 
wyspecjalizowanego sprzętu który moŜe być bezczynny.
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Przykłady instrumentów



Przykłady rozwiązań i badań integracji 
urządzeń laboratoryjnych w e-

infrastrukturze



Badania w Europe

� DORII, RINGrid, GRIDCC – projekty wspomniane w szczegółach na 
kolejnych slajdach

� AugerAccess – integracja argetyńskiego „ Pierre Auger Observatory” z 
infrastrukturą europejską. Projekt dedykowany w celu polepszenia dostępu 
do obserwatorium dla korzystających z niego europejskich naukowców. 

� OpenTel - An Open Network for Robotic Telescopes – łączenie teleskopów 
w celu współdzielenia czasu obserwacji oraz danych

� VLAB - Wirtualne laboratorium jest heterogenicznym, rozproszonym
środowiskiem, które umoŜliwia grupie naukowców znajdujących się w 
róŜnych miejscach na świecie wspólną pracę nad wspólną grupą projektów. 
Podobnie jak kaŜde inne laboratorium narzędzia i techniki są specyficzne dla 
konkretnej dziedziny nauki. 

� ARGUGRID – projekt zajmujący się obserwacjami ziemi przy uŜyciu 
instrumentów takich jak satelity i sensory

� OptIPuter Microscopy – projekt mający na celu integracje i dostęp w czesie 
rzeczywistym do mikroskoów elektronowych



Grid Enabled Remote Instrumentation 

with Distributed Control and Computation

� GRIDCC był projektem europejskim, mającym na celu:

� integracje urządzeń laboratoryjnych z e-Infrastrukturą

� Implementacje dostępu i kontroli do instrumentów

� Wykorzystanie obliczeń rozproszonych i technologii 
gridowych, dla bezpiecznej współpracy naukowców przy 
zdalnych operacjach i monitorowaniu urządzeń 
naukowych

� Jeden z kluczowych projektów europejskich w tej 
dziedzinie



Remote Instrumentation in 
Next-generation Grids

RINGrid jest platformą pozwalającą na dołączanie instrumentów pomiarowy do 
e-Infrastruktury. Projekt ten opiera się na najnowszych rozwiązaniach w kaŜdej 
z dziedzin. Miejscami, sięgając po "technologie przyszłości", dostarcza 
rozwiązań koncepcyjnych tam, gdzie ostateczna architektura systemu nie 
została jeszcze jednoznacznie opracowana. Jest aktywnie wspierany przez 
środowisko GRIDowe.

Cele projektu:

�identyfikacja instrumentów pomiarowych oraz określenie grupy docelowej 
uŜytkowników

�zdefiniowanie wymagań uŜytkowników oraz ocena moŜliwości zaistnienia synergii 
pomiędzy zdalnie sterowanymi urządzeniami pomiarowymi, a szybkimi sieciami nowej 
generacji w ramach infrastuktury GRIDowej

�analiza trendów oraz rekomendacja rozwiązań dotyczących projektowania zdalnie 
sterowanych urządzeń pomiarowych następnej generacji

�promocja egaliternego dostępu do zasobów europejskiej e-Infrastruktury

�promocja wyników projektu zarówno w środowisku biznesowym jak i naukowym



Badania w USA - przykłady

� CIMA - The Common Instrument Middleware Architecture –
projekt NSF integrujący instrumenty i sensory jako źródła 
danych czasu rzeczywistego w ramach środowisk gridowych 
przy uŜyciu koncepcji SOA

� Remote Instrumentation Collaboration Environment (RICE)
oprogramowanie umoŜliwiające niezawodne i efektywny dostęp 
do zdalnych instrumentów. W szczególności projekt zajmuje się 
wykrywaniem problemów na poziomie sieciowym, oraz 
współdzieleniem rozproszonych środowisk wirtualnych 
laboratoriów

� Gemini Observatory – projekt uŜywający Internet2 w celu 
umoŜliwienia i udostępnienia zdalnego dostępu i operacji na 
bliźniaczych teleskopach



� NanoManipulator, który uŜywa Internet2 w celu zdalnej kontroli i 
wizualizacji obrazów pochodzących z mikroskopów

� NORIA – uŜytkowanie cyberinfrastruktury która daje moŜliwość 
strumieniowania danych na poziomie do 1 gigabita, 
pochodzących z róŜnych urządzeń i sensorów pływających na 
oceanie (kilkaset). Zdalne sterowanie podwodnymi robotami z 
laboratorium na lądzie. 

� Observatory Middleware Framework – ten projekt buduje 
prototyp obserwatorium środowiskowego. W ramach tego 
projektu są definiowane nowe środowiska, techniki 
umoŜliwiające dostęp i obróbkę danych i streamów 
pochodzących z wielu obserwatoriów, niezaleŜnie od 
specyficznych implementacji technologicznych

Badania w USA - przykłady



Inne badania

� Kanada – SpectroGrid - open-source zdalny dostęp do Nuclear Magnetic 
Resonance (NMR)

� Japonia – na przykład badania prowadzone przez National Institute of 
Materials Science, gdzie zdalny dostęp do instrumentów wdraŜany jest dla 
celów edukacyjnych

� Australia – University of Sydney - rozszerzenia CIMA





DORII - wstęp

� DORII - Deployment of Remote Instrumentation Infrastructure

� Projekt europejski 7PR (RI-213110), Research Infrastructures, część INFRA-
2007-1.2.2 – „Deployment of e-Infrastructures for scientific communities”

� Projekt wystartował w lutym 2008, czas trwania 30 miesięcy

� Partnerzy: IT, społeczności naukowe, MŚP

� Koordynacja: PCSS



DORII - cele

� Integracja urządzeń naukowych i wybranych aplikacji z e-
Infrastrukturą

� Adaptacja e-Infrastruktury z róŜnymi wybranymi 
aplikacjami z róŜnych dziedzin nauki

� Dostęp do instrumentów naukowych

� Nowe narzędzia i moŜliwości dla nauk eksperymentalnych

� WdroŜenie i operacja na produkcyjnej jakości rozproszonej 
e-Infrastrukturze

� Generalizacja i przygotowanie środowiska które moŜe 
zostać uŜyte przez inne społeczności



DORII – społeczności 
naukowe
� Badania zwi ązane z trz ęsieniami ziemi (z ró Ŝnymi rodzajami sieci sensorowych) 

z następuj ącymi aplikacjami

� Symulacje sieci sejsmograficznych

� System wczesnego ostrzegania przed trz ęsieniami ziemi

� Badania zwi ązane z środowiskiem naturalnym, z nast ępuj ącymi aplikacjami

� Obserwacja i modelowanie oceanów i wybrze Ŝa - MOON 

� Obserwacja i modelowanie oceanów i wybrze Ŝa przy u Ŝyciu obrazów

� Monitorowanie wód śródl ądowych i zbiorników wodnych

� nauki eksperymentalne z nast ępuj ącymi aplikacjami

� Analiza w czasie rzeczywistym w naukach eksperyment alnych - analiza 
zwiększonej wydajno ści źródeł światła



Trzęsienia ziemi - aplikacje
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Oceanografia
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Schemat działania



Nauki eksperymentalne



� Aplikacje związane z trzęsieniami ziemi

� Oscylatory

� Sensory seismiczne

� Aplikacje związane ze środowiskiem naturalnym

� „floats”, pływaki, boje

� Kamery

� Aplikacje związane z naukami eksperymentalnymi

� SAXS: Small Angle X-ray Scattering

� XRD: X-Ray Diffraction

� SYRMEP: SYnchrotron Radiation for MEdical Physics

� Demonstracje: 

� Roboty LEGO

� Robocam

Integrowane instrumenty



Wymagania aplikacyjne

� Główne wymagania

� Zdalny dostęp do instrumentów (kontrola, odczyt danych)

� Dostęp do zasobów obliczeniowych

� Przechowywyanie duŜej ilości danych

� Integracja dostępu do e-Infrastruktury w jednym środowisku
� Specyficzne wymagania

� Interaktywność

� Obliczenia równoległe

� Bezpieczeństwo



Oprogramowanie

� Bazuje i rozszerza oprogramowanie pochodzące z takich projektów jak
RINGrid, GRIDCC, Int.EU.Grid, g-Eclipse, EGEE

� Integracja kompnentów w jednym zintegrowanym środowisku

� Główne komponenty:

� Virtual Control Room

� Instrument Element

� Workflow Manager System

� g-Eclipse

� Open MPI, interaktywność, zaawansowana wizualizacja



Architektura

� Zaproponowane nowe komponenty e-Infrastruktury

� Główne cechy:

� Wirtualizacja sprzętu

� Proces automatycznego monitorowania i kontrolowania instrumentów

� Interaktywne sterowanie instrumentów



Instrument Element

� Instrument Element reprezentuje wirtualizacje instrumentu/źródła 

danych

� IE rozszerza koncepcje gridu o abstrakcyjn ą reprezentacje 

instrumentów, dając do nich interaktywny dostęp

� IE jest oprogramowaniem typu „open source”, napisane w Java, 

działające w środowisku Axis WS

� IE jest bardzo elastycznym rozwiązaniem dającym moŜliwość 

integracji róŜnego rodzaju instrumentów z gridem
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OGF RISGE-RG
� Open Grid Forum Remote Instrumentation Services in 

Grid Environment Research Group



Główne cele OGF 
RISGE-RG

� Głównym celem tej grupy roboczej jest 

�zebranie róŜnych istniejących rozwiązań 
definiowania dostępu do specyficznych i 
unikalnych urządzeń laboratoryjnych

�Zebranie wymagań dotyczących integracji 
urządzeń badawczych z e-Infrastrukturą

� W szczególności nacisk na technologie gridowe 
związane z interaktywnością, wizualizacją, QoS



Zakres zainteresowań OGF 
RISGE-RG

� Grupa skupia przeszło 20 projektów: USA, Australia, Europa

� Strona www: http://forge.ogf.org/sf/projects/risge-rg

� Lista dyskusyjna: risge-rg@ogf.org

� Współkoordynacja: DORII/PCSS

� Główne techniczne pola zainteresowań:

� Ustandaryzowany dostęp do instrumentów laboratoryjnych 

� Dostęp i operacje na danych z instrumentów

� Strumieniowanie w czasie rzeczywistym/szybki transfer danych z instrumentów

� Mechanizmy wyszukiwania/ przechowywanie danych o instrumentach

� Sposoby monitorowania instrumentów

� Rozliczenia wykorzystywania instrumentów

� Zarządzanie i rezerwowanie instrumentów

� Kalibracja instrumentów



Konferencje, szkolenia, publikacje



Konferencja INGRID

�INGRID – Instrumenting the Grid

�Coroczna konferencja współorganizowana przez DORII i PCSS

�Maj 12-14. 2010 – następna edycja w Poznaniu

�http://www.ingrid.cnit.it/



Szkoły letnie

� Przykładowe sesje praktyczne

� Sterowanie i oprogramowanie Lego 
Mindstorm Robot

� Oprogramowanie Instrument 
Elementu

� Konfiguracja Virtual Control Room

� Konfiguracja wirtualnego 
laboratorium

� Prezentacje: 

� Projekty związane z tematyką i 
rozwiązania techniczne

� Maj 10-11 2010 – Poznań, w połączeniu 
z INGRID 2010



Przykładowe publikacje

� Computational Methods in Science and
Technology (www.man.poznan.pl/cmst) –
specjalne wydanie “Instrumentation for e-
Science” - Volume 15 (1) 2009.


