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Podstawowe założenia projektu 

• Większość użytkowników korzysta z systemu MS Windows 

• Konieczność zapewnienia zdalnego dostępu do aplikacji interaktywnych 

w tym systemie, czego nie umożliwiają inne rozwiązania, np. PL-GRID 

• Udostępnienie na żądanie maszyn wirtualnych z systemami z rodziny 

Windows i Linux, pozwalające na stworzenie środowiska 

dostosowanego do potrzeb określonych grup użytkowników naukowych 

i akademickich 

• Zmniejszenie kosztów zakupu licencji na oprogramowanie i kosztów 

dostępu do aplikacji 

 

 Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

 Gospodarka 

 Projekt nr POIG.02.03.00-00-028/08 „PLATFORMA OBŁUGI NAUKI – 

             PLATON” 
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Usługa obliczeń kampusowych Projektu PLATON 

  

• Chmura obliczeniowa dla środowiska naukowego i akademickiego w 

Polsce, złożona z 20 klastrów lokalnych i systemów pamięci masowej, 

zlokalizowanych w ośrodkach sieci PIONIER 

• Uruchamianie na żądanie aplikacji z interfejsem graficznym (Matlab, 

Ansys, Autodesk, itd.) poprzez przeglądarkę internetową 

• Zdalna praca z maszynami wirtualnymi w systemie Windows lub Linux, 

stanowiącymi dedykowane środowisko pracy dla użytkownika (np. 

programisty czy naukowca) 

• Możliwość tworzenia wirtualnych laboratoriów dla grupy naukowców lub 

studentów korzystających z określonych aplikacji 

•  Rezerwowanie zasobów w chmurze oparte o kalendarz 
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Mapa usługi 

Legenda 

Koordynator 
Główne węzły 

usługi 
Partnerzy 

Liczba ośrodków w chmurze:     20  

 

Klastry  ”XL”:   8 – Częstochowa, Poznań,  

Gdańsk, Kraków, Wrocław, Toruń, Łódź,  

Warszawa 

 

Klastry  „L”: 12 – Białystok, Bydgoszcz, Gliwice, 

Koszalin,  Lublin, Olsztyn, Opole, Puławy, 

Radom, Rzeszów, Szczecin, Zielona Góra 
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Zestawienie zasobów sprzętowych 

Klastry L (12 szt.): 

• 20 węzłów usługowych (2x Intel E5520 2.26GHz, 

24 GB RAM, blade) 

• 10 węzłów graficznych (2x Intel E5520 2.26GHz, 

24 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 580, rack) 

• macierz 24 TB 

• sieć wewnątrz-klastrowa: 10 GE 

 

 

 

 

 

 

 

Klastry XL (8 szt.): 

• 32 węzłów usługowych (2x Intel E5520 2.4GHz, 

24-48 GB RAM, blade) 

• 16 węzłów graficznych (2x Intel E5520 2.4GHz, 

24-48 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 580, rack) 

• macierz 48 TB 

• sieć wewnątrz-klastrowa: 10 GE 



Poglądowe przedstawienie architektury klastra 
obliczeniowo - usługowego 
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Przykładowa lista aplikacji dostępnych  
w chmurze 
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oprogramowanie licencja (kto może korzystać) ośrodek udostępniający (kod PLATON/U3) 

Adina tylko użytkownicy w ramach uczelni pcz 

Adobe Creative Suite 5.5/6 

Design Premium 

wszystkie ośrodki agh, pcss, iung, pb, pcz, pk, pl, pr, prz, umcs, 

umk,  zut 

Adobe Premiere Pro CS5.5 wszystkie ośrodki pcz, uo 

Ansys/Fluent użytkownicy w promieniu 25 mil od ośrodka pcss, pcz, task, pk, psck, wcss, pl, umk, uo, zut 

Autodesk Education Master 

Suite 2012/2013 

wszystkie ośrodki agh, pcss, iung, nask, pb, pcz, task, pk, pr, psck, 

wcss, pl, umcs, umk, uo, uwm, uzck, zut 

COMSOL Multiphysics wszystkie ośrodki agh, nask, task, wcss, umcs, uzck 

CorelDRAW Graphics Suite X5 

EDU 

tylko użytkownicy w ramach uczelni pcz 

Intel Cluster Studio 2011 wszystkie ośrodki agh, pcss, task, pk, pr, pl, umcs, umk, uwm 

Maple/Maple SIM wszystkie ośrodki pcss, nask, pcz, pk, prz, wcss, umk, uo, uzck 

Mathcad/Mathcad Prime wszystkie ośrodki agh, pcss, iung, nask, pb, pcz, task, pk, pr, prz, 

psck, wcss, pl, umcs, umk, uo, uwm, uzck, zut 

Mathematica tylko użytkownicy campusu (ośrodki 

podłączone do danego MAN-u) 

pcss, pb, pcz, task, wcss, pl, uwm 

Matlab/Simulink wraz z 

toolboxami 

wszystkie ośrodki nask, pb, pcz, task, pr, psck, pl, umcs, umk, uo, 

utp, uzck, zut 

Statistica tylko użytkownicy w ramach kampusu agh, iung 

QSite/Jaguar wszystkie ośrodki pl 

Microsoft IT Academy wszystkie ośrodki, tylko do realizacji U3 wszystkie ośrodki U3 



Maszyny wirtualne 
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Hyper-V Server 2008: 

• 1 – 4 rdzenie CPU 

• 1 – 48 GB RAM 

• Remote FX (GPU) 

Hyper-V Server 2012: 

• 1 – 16 rdzeni CPU 

• 1 – 48 GB RAM 

 

RDP, SSH, VMC 



Wirtualne laboratoria 

• cykliczne rezerwacje na aplikacje 

 i maszyny wirtualne w ciągu 

semestru 

• wspólny katalog domowy na 

potrzeby zajęć 

• wspólny VLAN dla maszyn 

wirtualnych w ramach zajęć 

• elastyczny sposób wykorzystania 

zasobów i stanowisk dostępowych 

przez użytkowników 

 



Koncepcja dostępu do zasobów chmury (1) 

Okno aplikacji/maszyny 

wirtualnej 

Obliczenia, rendering, 

wirtualizacja 11 



Koncepcja dostępu do zasobów chmury (2) 
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Aplikacje 

Maszyny wirtualne 
RDP 

klient Przeglądarka WWW 



Dostęp do chmury w praktyce 
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DEMO (ok. 2,5 min.) 



Przykłady zastosowań 
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Zaawansowane symulacje komputerowe  

i projektowanie CAD 

15 

Adina jest specjalistycznym pakietem 

oprogramowania przeznaczonym do 

symulacji komputerowych z 

wykorzystaniem metody elementów 

skończonych. 

 

Umożliwia modelowanie zarówno 

liniowego, jak i wysoce nieliniowego 

zachowania obiektów, uwzględniając 

duże odkształcenia, nieliniowości 

materiału oraz analizę kontaktów. 

W Politechnice Częstochowskiej 

aplikacja wykorzystywana jest do 

prowadzenia badań naukowych, a także 

w zajęciach dydaktycznych na 

kierunkach mechanika, fizyka techniczna 

oraz budownictwo. 



Laboratorium - Technologie klastrowe i gridowe: 

Tworzenie wirtualnego klastra obliczeniowego 
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• Maszyny wirtualne z systemem 
LINUX 

• Środowisko programowania 
równoległego MPI 

• Wspólny system plików (NFS) 
• System kolejkowy (PBS/Torque) 
• Monitorowanie zużycia 

zasobów (Ganglia) 



Webkonferencje – integracja z PLATON U3 
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Plany na najbliższą przyszłość 
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• Farma renderująca 

• Dostęp do chmury wyłącznie przez przeglądarkę WWW 

• Integracja usługi kampusowej z infrastrukturą PL-GRID 

 



Farma renderująca 
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Dostęp do Platon U3 przez przeglądarkę WWW 
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Integracja usługi kampusowej z infrastrukturą 
PL-GRID 
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1. Automatyczna rejestracja użytkowników PL-GRID w  usłudze PLATON U3 

2. Wirtualna stacja robocza z zainstalowanymi i skonfigurowanymi narzędziami PL-GRID 



Dziękujemy za uwagę 

 
• Portal ogólny usługi obliczeń kampusowych 

http://cloud.pionier.net.pl 

• Portal dla użytkowników usługi 

 https://[prefix].cloud.pionier.net.pl 
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