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WSTĘP (PL-GRID)



Konsorcjum PL-Grid

Centrum Informatyczne 
Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej w Gdańsku

Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo
Sieciowe w Poznaniu

Interdyscyplinarne Centrum 
Modelowania
Matematycznego i 
Komputerowego w Warszawie

Wrocławskie Centrum
Sieciowo - Superkomputerowe 
we Wrocławiu

Akademickie Centrum 
Komputerowe 
CYFRONET AGH w Krakowie

40177 rdzeni 154 aplikacje610 Tflops 8.38 PB pamięci



Kto może korzystać z PL-Gridu?

• Użytkownikiem PL-Gridu może zostać każda osoba 
prowadząca działalność naukową, związaną z 
uczelnią lub instytutem naukowym w Polsce. 

• Jeśli jest zarejestrowana w bazie "Ludzie nauki" 
prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania 
Informacji - OPI  - wystarczy, że podczas rejestracji 
poda swój numer. 

• Jeśli osoba nie posiada własnego numeru OPI musi 
wskazać numer OPI osoby, pełniącej rolę opiekuna 
naukowego. 



Regulamin

• Z konta dostępowego do infrastruktury ma prawo 
korzystać wyłącznie właściciel tego konta.

• Zabronione jest udostępnianie konta osobom trzecim.

• Użytkownik jest zobowiązany należycie zabezpieczyć 
swoje konto oraz inne dane służące do autoryzacji 
przed niepowołanym dostępem

• Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów 
infrastruktury PL-Grid jedynie w celu wykonywania 
obliczeń oraz przechowywania danych zgodnie z 
zadeklarowanym tematem badań.



Regulamin (c.d.)

• Zabrania się wykorzystywania zasobów niezgodnie z 
prawem oraz wszelkich działań umyślnych, które mogą 
zakłócić poprawne funkcjonowanie infrastruktury.

• Projekt PL-Grid nie ponosi odpowiedzialności za 
wadliwe działanie infrastruktury, poprawność wyników 
obliczeń oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku 
wykorzystania zasobów projektu.

• Użytkownik jest zobligowany do załączenia informacji o 
wykorzystaniu infrastruktury PL-Grid w publikacjach, 
które powstały w oparciu o wyniki uzyskane przy 
użyciu tej infrastruktury.



Regulamin (c.d.)

Akceptacja całego regulaminu jest konieczna do 
uzyskania konta w infrastrukturze PL-Grid.



Granty

• Każdemu użytkownikowi przysłguje
odnawialny grant osobisty (1000 „rdzenio –
godzin” obliczeń, 40 GB) udzielany na 6 
miesięcy.

• Aktywacja grantu osobistego 
przeprowadzana jest automatycznie.

• Większa ilość zasobów może być 
wykorzystywana przez uzyskanie grantu 
właściwego.

• Zużycie zasobów można sprawdzić w 
zakładce Accounting w Portalu PL-Grid

Dokładny opis w podręczniku użytkownika

1000 rdzenio-godzin =

= 1000 godzin obliczeń na 1 rdzeniu =

= 1 godzina obliczeń na 1000 rdzeniach

Dostęp do zasobów infrastruktury kontrolowany jest poprzez system grantów. 



ZAŁOŻENIE KONTA



Założenie konta

https://portal.plgrid.pl



Założenie konta

8353

Prof. Jacek Komasa

UAM

http://www.amu.edu.pl/

Hasło musi zawierać minimum 10 

znaków, co najmniej jedną dużą literę 

i co najmniej jedną cyfrę. 

Dopuszczalne znaki to znaki 

alfanumeryczne i następujące znaki 

specjalne: @ . _



GENEROWANIE 
CERTYFIKATU



Generowanie certyfikatu



Generowanie certyfikatu



WNIOSKOWANIE O 
DOSTĘP DO ZASOBÓW



Aplikowanie o dostęp
do zasobów



PO CO TO WSZYSTKO ?



Aplikacje i zasoby PL-Grid

Dostęp do zasobów i aplikacji 
środowiska PL-Grid



Narzędzia dostępowe QCG



Gdzie znaleźć informacje

• PLGrid Plus
Strona główna http://plgrid.pl/plus

Portal https://portal.plgrid.pl

Podręczniki http://www.plgrid.pl/podrecznik_uzytkownika

• QCG
Strona główna http://www.qoscosgrid.org/

Podręcznik użycia w PL-Grid http://docs.plgrid.pl/qcg

QCG-Icon http://www.qoscosgrid.org/trac/qcg-icon

QCG-Client http://docs.plgrid.pl/qcg-client

qcg@plgrid.pl

http://plgrid.pl/plus
https://portal.plgrid.pl/web/guest
http://www.plgrid.pl/podrecznik_uzytkownika
http://www.qoscosgrid.org/
http://docs.plgrid.pl/qcg
http://www.qoscosgrid.org/trac/qcg-icon
http://www.plgrid.pl/podrecznik_uzytkownika
mailto:qcg@plgrid.pl

