
 



1. WPROWADZENIE 

Prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie wymaga wykorzystania 

zaawansowanych technologii informatycznych. W USA potrzeby te są postrzegane z perspektywy 

tzw. Wielkich Wyzwań [1], których rozwiązanie staje się możliwe dopiero na drodze wykorzystania 

ekstremalnie dużych mocy obliczeniowych [2], rozwiniętych sieci komputerowych [3] i istnienia tzw. 

cyberinfrastruktury [4]. Systematycznie dokonywany jest przegląd wyników badań prowadzonych z 

wykorzystaniem tych technologii i określane są nowe potrzeby [5, 6], co prowadzi do zmiany 

sposobów prowadzenia badań naukowych. Rośnie liczba zespołów naukowych, które intensywnie ze 

sobą współpracują wykorzystując narzędzia informatyczne do gromadzenia i wymiany wiedzy 

uzyskanej w skali globalnej. Wyniki eksperymentów to olbrzymie, rozproszone zbiory danych o 

różnorodnej strukturze, których przetwarzanie i opracowanie wymaga nowych narzędzi dostępu i ich 

integracji. Symulacja komputerowa stała się w pełni akceptowaną metodą badawczą. Wychodzi się 

poza studiowanie procesów a przedmiotem badań stają się systemy; pojawiło się określenie „system 

level science”. W [7] przedstawiono przykłady takiego podejścia z zakresu: przewidywania trzęsień 

Ziemi, projektu Physiome Project,  zindywidualizowanego systemu medycznego, oraz meteorologii. 

Jedną ze szczególnych cech rozwoju współczesnej nauki jest podjęcie problemów o dużej 

złożoności, wieloskalowych, wykorzystujących wiele heterogenicznych modeli oraz masowe źródła 

danych, np. sieci sensorowe. W badania zaangażowane są duże, intensywnie współpracujące zespoły 

naukowe. Tacy liczni, ciągle obecni, także mobilni użytkownicy wymagają z jednej strony silnego 

zorientowania na swoje potrzeby i wysokiego poziomu interakcji, z drugiej natomiast 

zaawansowanego środowiska dla integracji zespołów, organizacji i tworzenia aplikacji. Oczekiwanie 

te spełnić mogą tylko zaawansowane technologie informatyczne udostępniania usług. Dla efektywnej 

realizacji tego nowego paradygmatu uprawiania badań naukowych, zwanego e-Science, niezbędna jest 

e-Infrastruktura, zwana też Cyber-Infrastructure w USA [4] lub Cyber-Science Infrastructure w 

Japonii [8], obejmująca sieci komputerowe wraz z usługami, zasoby obliczeniowe i zasoby 

informacyjne.  

Współdzielenie w sieci zasobów rozproszonych geograficznie i ich współużytkowanie w ramach tzw. 

wirtualnych organizacji, umożliwia specjalizowane oprogramowanie zwane infrastrukturą gridową 

lub po prostu gridem [9]. Obserwowany intensywny rozwój sieci komputerowych i gridów umożliwił 

powstanie e-Infrastruktury o charakterze produkcyjnym i uświadomił  jej przydatność dla e-Science, 

jak i ujawnił szereg braków i ograniczeń, pomimo ciągłego rozwoju technologii [10], architektur sieci 

[11] i gridów [12], skojarzenia funkcji produkcyjnych z badawczymi (np. program GENI [13]). Plany 

w tym zakresie są opracowywane m.in. przez e-Infrastructure Reflection Group [14] i European 

Strategy Forum on Research Infrastructure [15]. W [16] i [17] sformułowano główne kierunki 

rozwoju europejskiej infrastruktury badawczej. Wyzwaniem tego rozwoju jest zapewnienie 

interoperacyjności wszystkich powstających składników, a więc działania standaryzacyjne, 

początkowo podjęte w Europie przez koalicję  GIN (Grid Interoperation Now), a obecnie skupiające 

się wokół OGF (Open Grid Forum) [18]. 

E-Science wkroczyła do takich dziedzin, jak: fizyka, astronomia, astrofizyka, chemia, biologia, 

bioinformatyka, medycyna i technologie inżynierii biomedycznej, meteorologia, klimatologia, nauki o 

Ziemi, zaawansowane przetwarzanie tekstów, przetwarzanie i zarządzanie wiedzą i wiele innych. 

Równolegle rozwijana jest infrastruktura informatyczna dla zaspokojenia potrzeb społecznych, np. e-

Education, e-Health, e-Government, do zarządzania kryzysowego i innych aplikacji życia 

codziennego. 

Zdecydowana większość krajów europejskich, w tym także Polska,  realizuje od początku 

wieku zaawansowane programy rozwoju e-Infrastruktury. Warto podkreślić, że polskie rozwiązania w 

zakresie budowy infrastruktury informatycznej nauki są wyraźnie identyfikowane i traktowane jako 

wiodące. Świadczy o tym aktywny udział polskich zespołów naukowych w 6. Programie Ramowym 

Badań UE, w szczególności w obszarze sieci nowej generacji i gridów.  

Kolejnym, istotnym elementem jest łatwy dostęp do danych i wiedzy gromadzonych w postaci 

cyfrowej, gdyż w dziedzinie gromadzenia i przetwarzania wiedzy obserwujemy prawdziwą rewolucję 

technologiczną. Elektroniczne źródła informacji naukowej zastępują drukowane czasopisma naukowe,  

jednocześnie maleje liczba prenumerowanych tytułów czasopism, dlatego konieczne jest stworzenie 

infrastruktury umożliwiającej powszechny, zintegrowany i trwały dostęp do literatury naukowej.  



Przytoczone powyżej fakty oraz dokonania nauki w zakresie rozwoju infrastruktury 

informatycznej w Polsce, stanowią dobrą podstawę do zdefiniowania kolejnego Programu Rozwoju 

Infrastruktury Informatycznej Nauki na lata 2007-2013, zwanego dalej PROGRAMEM. Niniejszy  

dokument definiuje główne zadania tego PROGRAMU, przedstawia zwięzłe ich uzasadnienie w 

kontekście aktualnego stanu rozwoju e-Infrastruktury w Polsce, określa warunki jej tworzenia, 

specyfikuje potrzebne zasoby techniczne, oraz ustala zasady i formy finansowania, uwzględniając 

zasadę aktualizowania zadań w związku z intensywnym rozwojem technologii.  

 2. STAN AKTUALNY INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 

NAUKI  

Punktem wyjścia do opracowania „Programu Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Nauki na 

lata 2007-2013”, są zrealizowane w latach 1993-2006 inwestycje w tym zakresie, a w szczególności 

rezultaty programu „PIONIER: Polski Internet Optyczny - Zaawansowane Aplikacje, Usługi i 

Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego”, którego efektem było zbudowanie jednej z 

najnowocześniejszych w świecie sieci optycznej i wprowadzenie nauki polskiej do grona 

zaawansowanych technologicznie partnerów globalnego społeczeństwa informacyjnego. Powstanie 

niniejszego PROGRAMU poprzedziło opracowanie przez Konsorcjum PIONIER dokumentów: 

Zasady budowy inteligentnej infrastruktury eNauki  w   Programie PIONIER2 2007-2013: 

„Zaawansowane platformy usługowe” [19] i „Koncepcja Programu PIONIER2 – Zaawansowane 

platformy usługowe” [20].  

Przedstawiona koncepcja PROGRAMU opiera się na dotychczasowych doświadczeniach 

rozwoju infrastruktury, która obejmuje zarówno inwestycje sieciowe jak i centra Komputerów Dużej 

Mocy (KDM), a także doświadczenia w zakresie budowy i eksploatacji struktur gridowych i 

krajowych systemów usług, takich jak Wirtualna Biblioteka Nauki, sieć bibliotek cyfrowych, iTVP i 

inne. W wyniku intensywnych prac inwestycyjnych prowadzonych od początku lat 90-tych powstało 

pięć Centrów KDM: w Gdańsku (TASK), Krakowie (CYFRONET), Poznaniu (PCSS), Warszawie 

(ICM) i Wrocławiu (WCSS), a także 21  akademickich sieci miejskich KDM. Są to sieci regionalne 

koordynowane przez jednostki naukowe zlokalizowane w: Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, 

Gdańsku, Katowicach/Gliwicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, 

Poznaniu, Puławach, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej 

Górze, które utworzyły Konsorcjum PIONIER.  

Zbudowana infrastruktura informatyczna nauki jest wykorzystywana głównie na potrzeby 

ośrodków naukowych; łączy uczelnie wyższe, biblioteki, instytuty badawcze, centra 

superkomputerowe itp.; zapewnia dostęp do zasobów światowego Internetu, a także udostępnia 

zaawansowane oprogramowanie naukowe oraz istotne zasoby danych. Infrastruktura ta umożliwia  

tworzenie dedykowanych połączeń pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą oraz 

tworzenie wirtualnych organizmów badawczych o charakterze rozproszonym. Technicznie 

najważniejszymi cechami inwestycji PIONIER są:   

 sieć własnych urządzeń komunikacyjnych i światłowodów sieci szkieletowej o długości ponad  

4000 km oraz sieci w regionach, gdzie łączna długość traktów światłowodowych na terenie 

miast przekracza kolejne 1000 km, 

 szybkość transmisji wewnątrz sieci rzędu n x 10 Gb/s,  

 zastosowanie nowoczesnych technologii sieciowych DWDM, Gigabit Ethernet, IPoS, IPv6,  

 wykorzystanie zaawansowanego oprogramowania, baz danych, zasobów sieciowych.  

W warstwie transmisyjnej sieć PIONIER wykorzystuje protokół IP; główny router sieci 

znajduje się w Poznańskim Centrum Superkomputerowo – Sieciowym, a zapasowy w Politechnice 

Łódzkiej. Sieci miejskie (MAN) są podłączone za pomocą przełączników Gigabit Ethernet i 

korzystają z pełnych możliwości infrastruktury PIONIERa. Sieć PIONIER realizuje połączenia 

zagraniczne do europejskiej sieci naukowej GEANT oraz do Internetu światowego. Połączenia do 

sieci GEANT zrealizowane zostały w technologii 10 Gb/s i doprowadzone bezpośrednio do węzła 

sieci GEANT w Poznaniu. Połączenie do Internetu zagranicznego zostało zrealizowane w technologii 

2.5 Gb PoS (połączenie podstawowe do Hamburga i zapasowe do Warszawy) i zestawione do 

operatora  międzynarodowego. PIONIER posiada również własne  połączenia światłowodowe do sieci 

w Niemczech (DFN) oraz w Czechach (CESNET).  



Powstała także silna infrastruktura usługowo-gridowa obejmująca przykładowo systemem IDS 

PROGRESS [21], oparty na specjalistycznym oprogramowaniu portalu gridowo-obliczeniowego wraz 

z systemem zarządzania danymi; powstało wirtualne laboratorium SGI-Grid [22], oraz  środowisko 

gridowe komputerów 64-bitowych CLUSTERIX [23]. W ramach krajowych systemów usług w sieci 

PIONIER wdrożono protokół LDAP [24]. Ponadto opracowano, zrealizowano i uruchomiono 

skalowalny system transmisji strumieniowej, zastosowany do realizacji ogólnopolskiego systemu 

dystrybucji dla telewizji interaktywnej iTVP [33]. W sieci PIONIER funkcjonuje także sieć 

rozproszonych bibliotek cyfrowych, bazująca na oprogramowaniu dLibra [25], z dostępem do ponad 

60.000 zcyfryzowanych publikacji, w 8 regionalnych oraz 7 instytucjonalnych bibliotekach 

cyfrowych, a oprogramowanie dLibra stosowane jest w ponad 130 bibliotekach i archiwach w Polsce.  

Jedną z najistotniejszych inicjatyw była decyzja o utworzeniu  Wirtualnej Biblioteki Nauki [26], 

która jest systemem sieciowego udostępniania naukowych baz danych i obejmuje następujące zasoby: 

ACS, AIP/APS, bazy ekonomiczne, Belstein i Gmelin, Elsevier, IEEE, INSPEC, MATH, Nature i 

Science, OBC, SCI-Ex, SCOPUS, Springer. Wiele innych inicjatyw jest w fazie przygotowania. 

Opisany stan aktualny infrastruktury informatycznej nauki w Polsce stanowi bardzo dobrą 

podstawę do jej dalszego rozwoju zgodnie ze światowymi tendencjami i potrzebami. 

3. CELE STRATEGICZNE I ZADANIA PROGRAMU  

W świetle stanu aktualnego oraz istniejących potrzeb cele strategiczne obejmują: 

1. Zapewnienie wysokiego poziomu krajowej, sieciowej infrastruktury informatycznej, 

przy zachowaniu zasady wyrównywania szans dostępu dla wszystkich podmiotów 

nauki. 

2. Osiągnięcie oferty usług obliczeniowych centrów KDM na poziomie nie niższym niż 

w czołowych ośrodkach KDM UE. 

3. Wytworzenie uniwersalnego zespołu narzędzi i usług poziomu middleware/grid 

umożliwiających integrację aplikacji i usług wysokiego poziomu. 

4. Rozwój zaawansowanych usług informatycznych i informacyjnych dla środowiska 

naukowo-akademickiego (e-Science). 

5. Stworzenie warunków do współpracy i wdrażania osiągnięć e-Science do praktyki 

społecznej: e-Edukacja, e-Zdrowie, e-Administracja i inne. 

 

Aby osiągnąć założone cele program zakłada celowość dofinansowania następujących 12-tu 

zadań: 

1. Inwestycje sieciowe PIONIER, polegające na rozbudowie połączeń krajowych 

oraz międzynarodowych.  

2. Utrzymanie łączności zapewniającej współpracę międzynarodową, na poziomie 

technologicznym nie gorszym niż średnia europejska. 

3. Wsparcie rozwoju sieci regionalnych dla łatwego dostępu do zasobów i usług 

informatycznych, dla każdego podmiotu nauki wymagającego takiego dostępu. 

4. Utrzymanie ośrodków KDM jako centrów usług i obliczeń dużej mocy, 

składowania dużych zasobów danych, w tym wieloletnich serwisów typu 

biblioteki cyfrowe nauki, naukowych baz danych, infrastruktury gridowej oraz 

oprogramowania naukowo-badawczego. 

5. Rozwój usług roamingu w środowisku akademickim, w tym bezprzewodowego i 

mobilnego dostępu do infrastruktury nauki. 

6. Rozwój mechanizmów bezpieczeństwa i poufności oraz zapewnienia wysokiej 

jakości usług sieciowych. 

7. Wsparcie zaawansowanych badań we współpracy międzynarodowej z 

wykorzystaniem infrastruktury informatycznej. 



8. Wsparcie rozwoju serwisów sieciowych, dostępu do literaturowych i 

faktograficznych baz danych, projektów ułatwiających stabilną integrację nauki 

ze społeczeństwem. 

9. Wsparcie rozwoju centrów wysokich technologii w zakresie implementacji 

nowoczesnych technologii i ich wdrażania w nauce i praktyce życia społecznego. 

10. Wsparcie inicjatyw regionalnych i lokalnych w zakresie rozwoju infrastruktury 

technicznej i usług sieciowych nakierowanych na powstawanie społeczeństwa 

informacyjnego, opartego na wiedzy. 

11. Współpraca z innymi resortami w zakresie inicjatyw edukacyjnych dotyczących 

wdrażania nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, e-

Edukacja, e-Zdrowie itp. 

12. Działania w kierunku wdrażania standardów wymiany danych, budowy 

systemów otwartych i kompatybilnych z rozwiązaniami stosowanymi w innych 

krajach Unii Europejskiej i USA, unifikacji rozwiązań o charakterze 

wdrożeniowym. 

4. WARUNKI TWORZENIA e-INFRASTRUKTURY 

Realizacja PROGRAMU powinna skutkować powstaniem konkretnej infrastruktury usług na 

poziomie produkcyjnym. Infrastruktura ta powinna umożliwiać prowadzenie prac badawczo-

rozwojowych w obszarze nowych technologii i usług.  

Mając na uwadze 12 zadań określonych w Rozdziale 3 oraz stan aktualny, należy w pierwszej 

kolejności skoncentrować się na następujących działaniach mających na celu rozwój infrastruktury 

informatycznej nauki w Polsce: 

1. dokończenie rozbudowy sieci komputerowych (krajowej i regionalnych), uwzględniając w 

szczególności obszary o słabym poziomie infrastruktury teleinformatycznej, 

2. tworzenie zunifikowanej, uniwersalnej platformy aplikacyjnej - rozwój narzędzi i usług do 

łatwej budowy aplikacji i wdrażania usług, 

3. rozwój zasobów, usług i zaawansowanych aplikacji w celu integracji i współpracy nauki z 

funkcjonowaniem państwa, działalnością samorządów terytorialnych i tworzeniem 

społeczeństwa opartego na wiedzy. 

Jednym z najważniejszych priorytetów PROGRAMU powinno być doprowadzenie jak 

największej liczby projektów do fazy wdrożeniowej, do tworzenia więzi pomiędzy nauką a 

instytucjami życia społecznego. Koresponduje to z ważnym przedsięwzięciem tworzenia programów 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy na poziomie strategicznych programów 

rozwojowych Państwa. Dopiero wymuszenie postępu w społecznie ważnych obszarach rozwoju 

pozwoli na uzyskanie efektu synergii na najwyższym poziomie współpracy nauki i społeczeństwa. 

 Wielką uwagę należy przyłożyć do szkoleń i kształcenia użytkowników zaawansowanej 

infrastruktury informatycznej, gdyż jest to warunek efektywnego wykorzystania środków 

inwestycyjnych. Ważnym zagadnieniem jest także mobilizacja środowiska naukowego w kierunku 

podejmowania wyzwań nowoczesnego społeczeństw informacyjnego. Należą do tego takie działania 

jak organizacja konferencji promocyjnych, tworzenie inicjatyw pozwalających na harmonizację 

działalności na forum międzynarodowym itp. 

 Należy tworzyć warunki ułatwiające uaktywnienie ośrodków naukowych w celu ich 

efektywnej współpracy, na drodze budowania konsorcjów odpowiedzialnych za realizację różnych 

aspektów budowy e-Infrastruktury. Zasady eksploatacji i własności powinny być szczegółowo 

uregulowane w ramach umów konsorcjów, zgodnie z wolą ich członków. Należy także pamiętać o 

potrzebie respektowania dwóch kardynalnych zasad współpracy: równości szans udziału w budowie 

infrastruktury i wyrównywaniu istniejących różnic w dostępie do niej.  



5. ZASOBY TECHNICZNE e-INFRASTRUKTURY  

Zróżnicowane potrzeby obliczeniowe oraz zaawansowane usługi w zakresie społeczeństwa 

informacyjnego wymagają dostępu do różnorodnych zasobów obliczeniowych oraz systemów 

archiwizacji. Konieczne jest zachowanie synergii pomiędzy problemem obliczeniowym, modelem 

numerycznym i architekturą obliczeniową, którą przewiduje się do wykorzystania. Wśród 

strategicznych wymagań wymienić należy: 

 Wdrożenie stabilnej infrastruktury komputerów dużej mocy o znaczeniu ogólnonarodowym z 

udostępnieniem części tych zasobów dla uniwersalnej infrastruktury gridowej. 

 Współpracę infrastruktury narodowej ze strukturami międzynarodowymi, z zachowaniem 

niezawodności i ciągłości pracy. 

 Łatwość korzystania z uniwersalnych zasobów przez użytkownika przy minimalnej 

modyfikacji eksploatowanych aplikacji.  

 Priorytet dla projektów gwarantujących uzyskanie wartościowych wyników naukowych, o 

istotnym znaczeniu poznawczym. 

Wymagania podobnego typu stosuje się także przy rozwoju środowisk obliczeniowych w 

innych krajach europejskich i w projektach o zasięgu ponadnarodowym [28].  

Infrastruktura dla e-Science w Polsce powinna obejmować: 

 Sieci komputerowe wraz z usługami, klastry i komputery dużej mocy, wraz z 

zaawansowanym  oprogramowaniem naukowym i narzędziowym.  

 Systemy składowania danych. 

 Zasoby informacyjne, dostępne sieciowo bazy danych, także literaturowe i faktograficzne. 

 Warstwę wspólną oprogramowania gridowego zapewniającą łatwy dostęp do zasobów 

komputerowych oraz  możliwość spójnego budowania gridów dziedzinowych. 

 Gridy dziedzinowe o znaczeniu ogólnonarodowym (specjalizowane platformy usługowe, 

„wirtualne laboratoria” itp.), tworzone dla poszczególnych obszarów badań, jednak z 

wykorzystaniem uniwersalnych elementów e-Infrastruktury. 

Sieci komputerowe i usługi sieciowe 

Sieci komputerowe są uniwersalnym i jednym z najistotniejszych składników e-Infrastruktury, 

odgrywającym kluczową rolę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Sieci komputerowe oprócz 

rosnącej przepływności muszą zapewniać szereg usług bazowych warunkujących rozwój oraz 

eksploatację infrastruktury dla e-Science, do których można zaliczyć: 

 Rozwój i wdrażanie protokołów szybkiej komunikacji pomiędzy rozproszonymi aplikacjami, 

umożliwiające, np. ultra szybki transfer plików danych, zdalną wizualizację, rozproszony 

supercomputing i inne usługi specjalistyczne, stosownie do pojawiających się wyzwań. 

 Wdrożenie protokołu IPv6, szczególnie istotne w kontekście zastosowań sieci mobilnych. 

 Efektywną i bezpieczną komunikację dla potrzeb interaktywnej pracy grupowej w czasie 

rzeczywistym, sterowania aparaturą badawczą i inne wymagające tego aplikacje, 

 Usługi komunikacyjne z gwarantowanym QoS zestawiane na żądanie dla potrzeb aplikacji 

posiadających ścisłe uwarunkowania czasowe. Między innymi stworzona powinna być 

infrastruktura dla prowadzenia transmisji wykładów, seminariów,  w zadowalającej jakości i 

dostępności.   

 Rozwój narzędzi pomiarowych i analizy ruchu dla potrzeb monitorowania zasobów, sieci w 

celu określenia ich aktualnego wykorzystania i potrzeb przyszłego rozwoju. 

 Rozwój narzędzi do dynamicznego zarządzania infrastrukturą sieciową, m. in. dla zestawienia 

dedykowanych połączeń optycznych, zaawansowanych eksperymentów i innych aplikacji. 

 Budowa infrastruktury bezpieczeństwa obejmującej:  

o rozproszony system uwierzytelniania praw i atrybutów uczestników sieci,   

o  system zabezpieczania wysokiej jakości transmisji, bezpieczeństwa i gromadzenia 

danych, 



o systemy detekcji oraz unikania niepożądanych działań (intrusion detection systems, 

intrusion avoidance systems), oraz implementację polityk bezpieczeństwa. 

 Rozwój usług związanych z roamingiem do naukowej infrastruktury informatycznej w celu 

zapewnienia mobilnego dostępu dla użytkowników akademickich w obrębie instytucji 

naukowych. 

Przewidywane wymagania e-Science [3] wskazują na potrzebę rozwoju sieci komputerowych w 

następujących obszarach: 

1. Rozwój topologii sieci krajowej w zakresie budowy dodatkowych cięciw. 

2. Rozwój sieci dostępowej o dodatkowe lambdy skojarzone z budową systemów dziedzinowych, 

np. dla edukacji, telemedycyny, przy finansowaniu tych przedsięwzięć ze środków spoza nauki.  

3. Rozwój szybkiej optycznej sieci szkieletowej łączącej pięć krajowych centrów KDM. Sieć ta 

powinna umożliwiać pracę na wielu lambdach docelowo z pasmem od 40 do 160 Gbps wraz z 

rozwojem bardzo szybkich optycznych połączeń międzynarodowych łączących sieć szkieletową z 

sieciami naukowymi w Europie. Wyniesienie tych zadań do wydzielonej w hierarchii sieci obniży 

koszty funkcjonowania sieci dostępowej.  

4. Rozwój sieci MAN tak, aby zapewnić dostęp do sieci szkieletowej na właściwym poziomie, a 

także rozwój połączeń instytucji naukowo-dydaktycznych do włókien regionalnych w celu 

likwidacji istniejących jeszcze dysproporcji w dostępie do sieci. Obecnie wydaje się, że 

wykorzystanie w tym celu 10 Gbps Ethernetu jest technologią najbardziej perspektywiczną. 

5. Dostęp sieci kampusowych (LAN) do współpracy z unowocześnionymi sieciami MAN.  

6. Rozwój usług bazowych skojarzonych z siecią. 

W ramach infrastruktury sieciowej należy wyróżnić zasoby dla: 

 Sieci produkcyjnej zapewniającej tradycyjne usługi sieciowe. 

 Sieci obsługującej uniwersalne aplikacje dla e-Science oraz gridy. 

 Sieci eksperymentalne związane z wdrażaniem nowych technologii i badań, pod warunkiem 

uzasadnienia merytorycznego takich przedsięwzięć. 

Administracja zasobami i usługami sieciowymi stawać się będzie coraz trudniejsza wskutek 

zwiększania się rozmiarów sieci, dynamicznymi zmianami w zakresie konfiguracji, przeznaczenia i 

charakterystyk  oferowanych usług. Konsekwencją będą coraz większe trudności administracyjne i 

wzrost kosztów, także osobowych, o ile nie zostaną zastosowane mechanizmy samoregulacji. 

Niezbędne jest  zagwarantowanie:  

 skalowalności,  

 możliwości niezależnego rozwoju systemu w wielu miejscach przy koordynacji działań 

jedynie na poziomie stosowania jednolitego protokołu,  

 samoczynnego dokonywania podstawowych zadań rekonfiguracji,  

 możliwości wysokiej dynamiki zmian wbudowaną w architekturę systemu.  
 

Zasoby obliczeniowe 

Przy wyborze środowisk obliczeniowych korzystnie jest wesprzeć się analizą bieżących 

trendów w zakresie wykorzystania i wydajności konkretnych typów architektur. Danych takich 

dostarczają kolejne edycje tzw. listy TOP500 [29]. Jej analiza wskazuje na istnienie kilku możliwych 

kombinacji procesor/warstwa komunikacyjna oraz organizacji dostępu do pamięci operacyjnej.  

Charakterystykę komputerów z punktu widzenia procesorów przedstawić można następująco: 

 Komputery ze specjalizowanymi procesorami (custom processors) i specjalizowaną realizacją 

warstwy komunikacyjnej (custom interconnection), np. Cray X1, BlueGene/L, maszyny 

wykorzystujące FPGA). 

 Komputery z procesorami ogólnego przeznaczenia (commodity processors) i specjalizowaną 

realizacją warstwy komunikacyjnej (custom interconnection), np. SGI Altix, Cray XT3. 

 Komputery wykorzystujące procesory ogólnego przeznaczenia i typową warstwę 

komunikacyjną (commodity processors,  commodity interconnection); typowym 

przedstawicielem są architektury klastrowe. 



Inny podział wynika z organizacji dostępu do pamięci operacyjnej. Najbardziej typowymi 

reprezentantami są architektury: 

 SMP/DSM, dla których najbardziej odpowiednim jest model programowania z 

wykorzystaniem pamięci współdzielonej i środowiska OpenMP. 

 Klastry komputerów, o pamięci rozproszonej, programowane najczęściej w modelu z 

wymianą komunikatów (MPI). 

Na podstawie analizy istniejących polskich zasobów komputerowych, typowych aplikacji 

realizowanych w poszczególnych ośrodkach oraz uwarunkowań ekonomicznych można określić 

zalecaną strukturę zasobów na dwóch poziomach szczegółowości, dotyczących najbliższego 3-

letniego okresu oraz w horyzoncie roku 2013. Przy określaniu zasobów należy mieć świadomość 2-

krotnego wzrostu wydajności w okresie 18 miesięcy (wynikającego z zasady Moore’a) oraz danych 

pochodzących z analizy listy TOP500. Można oczekiwać mocy obliczeniowych w każdym z centrów 

KDM na poziomie przekraczającym 1 Pflops pod koniec okresu realizacji PROGRAMU. 

 Rozwój zasobów w zakresie maszyn SMP/DSM. Wydaje się, że w początkowym okresie zalecaną 

zagregowaną wydajnością maksymalną (tzw. peak performance) maszyn w polskich ośrodkach 

winna być wartość 200-300 Tflop/s.  

 Rozwój zasobów klastrowych. Należy przypuszczać, że popularność klastrów linuxowych będzie 

rosła szybciej, niż wynikałoby to ze zmian średnich. Szacuje się, że pożądana zagregowana 

wydajność polskich klastrów wynosić powinna co najmniej 500 Tflops do 2010 r. 

Ze względu na szybki i nieprzewidywalny rozwój technologii analiza techniczna powinna 

zostać uaktualniona w roku 2010.  

Ważnym elementem decyzji alokacji inwestycji  powinno być kryterium zrównoważonego 

rozwoju w zakresie różnych technologii obliczeniowych, tak aby zapewnić możliwość rozwiązywania 

zadań obliczeniowych bez względu na ich algorytmiczną naturę. Efektem prac winien być rozwój 

heterogenicznych narodowych zasobów superkomputerowych oraz ich wirtualizacja, pozwalająca na 

prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie. 

Planowanie rozwoju zasobów obliczeniowych zarówno w Europie [30] jak i USA [31] 

odnoszone jest do tzw. trójkąta mocy. Wierzchołek tego trójkąta tworzą wybrane, dedykowane do 

określonej grupy aplikacji, systemy o mocy Pflopsowej. Środkowy poziom hierarchii tworzą systemy 

na poziomie krajowym o mocy, np. powyżej 100 Tflopsów na jeden system. Podstawę trójkąta tworzą 

systemy kampusowe o mocach rzędu kilku Tflopsów na system. Budowa zasobów obliczeniowych w 

Polsce powinna odzwierciedlać te tendencje z uwzględnieniem odpowiednich relacji między 

poziomami tego trójkąta. W tym obszarze, w ramach 7. Programu Ramowego, planowane są prace 

studyjne związane z organizacją współpracy systemów HPC i ich technologią (propozycja programu 

eHPC). Zakończenie prac planowane jest na rok 2009, tak aby od 2010 roku można było 

implementować wypracowane rozwiązania. 

Skojarzonym z obliczeniami aspektem jest wizualizacja wyników obliczeń. Usługa ta na 

gruncie polskim praktycznie nie istnieje. Celowym jest zbudowanie takiej infrastruktury wizualizacji, 

która umożliwi prezentacje symulacji komputerowych w czasie rzeczywistym i będzie wspierać inne 

aplikacje społeczeństwa informacyjnego (np. tele-immersion, virtual reality).  

Infrastruktura Gridowa 

Polskie środowisko naukowe posiada bardzo duże doświadczenie wynikające z koordynacji 

europejskich projektów gridowych w 5. i 6. Programie Ramowym (Chemomentum, CrossGrid, 

GridLab, Phosphorus, RinGrid) oraz uczestnictwa w wielu takich projektach (ACGT, Ambient 

Network, BalticGrid, BREIN, Challengers, CoreGRID, EuroGrid, EGEE, EGEE-II, EXPReS, 

GridCoord, GRIDSTART, GRIP, HPC-Europa, int.eu.grid, InteliGrid, K-WfGrid, OMII-Europe, 

ViroLab, QoSCoSGrid). Ważne też jest doświadczenie zdobyte w wyniku realizacji polskich 

projektów gridowych: Progress, SGIGrid, CLUSTERIX.  

W odniesieniu do infrastruktury gridowej, obecnie mamy do czynienia z sytuacją podobną jak 

w odniesieniu do sieci komputerowych przed 15-u laty. Dzięki technologiom gridowym następuje 

integracja zasobów obliczeniowych, systemów przechowywania danych, unikatowych instrumentów  

naukowych, aplikacji i danych. Istotnym czynnikiem jest wirtualizacja zasobów oraz metodologia 

Service Oriented Architecture, dzięki którym możliwe staje się tworzenie systemu usług dla potrzeb e-

Science [32]. Aktualny stopień przygotowania do budowy infrastruktury gridowej w Polsce powinien 



skutkować uruchomieniem uniwersalnej infrastruktury na poziomie krajowym. 

W ramach 7FP planowane są prace studyjne związane z organizacją, budową  i wyborem 

technologii dla infrastruktur gridowych. Przykładem może tu być przygotowywany projekt EGI. Faza 

opracowania koncepcji zakończy sie w 2009 roku, tak aby od roku 2010 można było 

implementować przyjęte rozwiązania w skali europejskiej. Równocześnie w Europie (Phosphorus 

[34]), USA (EnLightEned Computing [35]) i Japonii (G-Lambda [36]) trwają bardzo intensywne prace 

nad zintegrowaniem usług zarządzania zasobami gridowymi z usługami zarządzania zasobami 

sieciowymi na poziomie protokołów sterowania siecią. Przewidywać można także uprzemysłowienie 

gridów poprzez zastosowanie SOA, co prowadzi do rozwoju modelu usług federacyjnych. W 

ogólności przewidywana jest integracja gridów z Web 2.0, Peer-to-Peer, Enterprise 2.0 i NGI (New 

Generation Internet) [10].  

W tej sytuacji, przy tworzeniu koncepcji oraz w trakcie kolejnych etapów polskiej, uniwersalnej 

infrastruktury gridowej można skorzystać z wielu doświadczeń dotyczących zarówno organizacji 

projektów jak i przyjętych rozwiązań technicznych. Podstawowym celem takiej infrastruktury 

powinno być dostarczanie społeczności naukowej zunifikowanych usług gridowych umożliwiających 

realizację modelu e-Science w poszczególnych dziedzinach nauki. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 

następujące działania: 

 budowę i zapewnienie działania infrastruktury gridowej w pełni kompatybilnej i 

interoperabilnej z gridem europejskim i światowym;  

 udział w tworzeniu europejskiego gridu, 

 dostarczenie wspólnej infrastruktury do budowy gridów dziedzinowych,  

 stosowanie i propagowanie standardów w odniesieniu do usług gridowych, 

 integrację, testowanie, składanie i instalowanie w infrastrukturze gridowej oprogramowania 

pochodzącego z wiodących projektów gridowych (polskich i zagranicznych), 

 zapewnienie wsparcia dla użytkowników infrastruktury gridowej poprzez organizowanie 

doradztwa i szkoleń. 

Oprogramowanie gridowe powinno obejmować: 

 narzędzia użytkownika takie jak: portale, systemy konstruowania workflow i złożonych 

aplikacji gridowych, narzędzia do interaktywnej wizualizacji, moduły przedstawiania 

informacji o aktualnym statusie wybranych aplikacji; 

 biblioteki programistyczne;  

 system wirtualnych organizacji: podsystemy certyfikatów i kont, rozliczanie wykorzystania 

zasobów, podsystem bezpieczeństwa; 

 system zarządzania danymi: katalogi metadanych, zarządzanie replikami, transfer plików, 

dostęp do rozproszonych baz danych; 

 system zarządzania zasobami: zarządzanie zadaniami, monitorowanie aplikacji, usług 

gridowych i infrastruktury, zarządzanie licencjami, zarządzanie lokalnymi zasobami.  

Zasoby archiwizacji i udostępniania danych 

Według informacji opublikowanych przez Unię Europejską [37,38], główny nacisk w 7. 

Programie Ramowym położony jest na zagadnienia związane z danymi, w ramach budowy Scientific 

Data Infrastructure. Problematyka ta dotyczy pozyskiwania (generacji i odkrywania), zbierania, 

walidacji, zarządzania, analizy (data mining), indeksowania i tworzenia metadanych oraz opisu 

semantycznego, reprezentacji ontologicznej i pozyskiwania wiedzy. Wymieniony zbiór problemów 

wynika z gwałtownego przyrostu objętości surowych danych, pochodzących z różnych źródeł. Ocenia 

się, że wielkość istniejących w 2002 r danych różnego typu wynosiła 50 mln TB. Roczna produkcja 

dysków w 2004 wyniosła 785 PB, oczekiwana w 2009 wyniesie 8,000 PB, co daje wzrost roczny ok. 

60% [39].
 
 Wynika także z rozwoju aplikacji, w których przetwarzanie dużych zbiorów danych (data 

intensive applications) jest źródłem wiedzy o nowych faktach naukowych (np. nauki przyrodnicze, 

wirtualne laboratoria badawcze). Dodatkowym motorem napędzającym jest rozwój usług 

szerokopasmowych oraz wykorzystanie tych usług do budowy społeczeństwa informacyjnego. 

Przykładem może być rozwój sieci sensorowych, technologii audio, video oraz szeroko rozumiana 

cyfryzacja. Technologie te wykorzystywane są w wielu dziedzinach, jak wspomniane nauki 

przyrodnicze, ale również w naukach humanistycznych (biblioteki cyfrowe, cyfrowy zapis wartości 

dziedzictwa kulturowego), w obszarach związanych z bezpieczeństwem (monitorowanie miast, 



dużych obszarów leśnych), z medycyną, telewizja cyfrową itp.  

Istotnego więc znaczenia nabierają systemy przechowywania i udostępniania danych, w których 

szczególną uwagą objęto dostępność usługi, podwyższoną niezawodność i efektywność oraz 

zwiększony poziom bezpieczeństwa. Konieczne jest monitorowanie stanu infrastruktury sieciowej i 

systemów archiwizacji oraz wirtualizacja zasobów. Szacuje się, że pojemność dyskowa systemów 

archiwizacji w pięciu polskich centrach KDM wynosi około 350 TB, natomiast urządzenia taśmowe 

oferują około 580 TB. Dostęp do zasobów zorganizowany jest najczęściej poprzez dedykowane sieci 

typu SAN.  

Rozwój zasobów archiwizacji i udostępniania danych powinien odbywać się dwuwątkowo 

obejmując zasoby lokalne w sieci SAN - wydajne macierze z dyskami FC, uzupełnione macierzami o 

większej pojemności, lecz mniej wydajnych dyskach (np. FATA/SATA) i zasoby taśmowe: 

podsystemy HSM (Hierarchical Storage Management) oraz podsystemy tworzenia kopii zapasowych 

(backup).  

Należy zmierzać do większej homogenizacji lokalnych zasobów dyskowych, co ułatwi ich 

wirtualizację on-line. W zakresie systemów HSM i archiwizacji wymagane jest zwiększenie 

pojemności do ok. 10-krotnej wartość pojemności dostępnej on-line. Współpraca w zakresie 

narodowych zasobów obliczeniowych i archiwizacyjnych oraz rozwoju nowoczesnych usług 

wykorzystujących duże ilości danych, wymaga rozważenia zasadności stosowania dodatkowych 

technik, m.in. global file system, technik opartych na distributed hash tables, sieci P2P oraz Publish-

Subscribe jako metody udostępniania danych. Inwestycje powinny dotyczyć rozwoju środowisk dla 

potrzeb wirtualizacji archiwizacji i zdalnego dostępu do danych, z uwzględnieniem zagadnień 

efektywności, problemów bezpieczeństwa i poufności danych w kontekście rozproszenia 

infrastruktury pomiędzy wiele organizacji odległych geograficznie. 

Reasumując, niezbędne jest wypracowanie oraz wdrożenie metod archiwizacji zapewniających: 

 zwiększenie niezawodności na poziomie systemu zarządzania danymi, 

 bezpieczeństwo danych w systemie rozproszonym, 

 bezpieczeństwo niezawodnej i efektywnej komunikacji pomiędzy rozproszonymi 

geograficznie  punktami dostępowymi, 

 równoważenie obciążenia i zarządzania zasobami, 

 zarządzanie i rozliczanie wykorzystania zasobów pomiędzy centrami składowania danych.  

Po stronie aplikacji należy natomiast zadbać o:  

 obronę przed zalewem serwerów archiwizacyjnych danymi o niskiej użyteczności dla 

rozwoju nauki i technologii,  

 eliminację nieuprawnionego dostępu do danych.  

6. ZASADY I FORMY FINANSOWANIA 

Cele programu realizowane będą przez jednostki naukowe i akademickie oraz konsorcja 

złożone z jednostek naukowych i akademickich, podmiotów gospodarczych, organów administracji 

rządowej i samorządowej, przy założeniu współfinansowania wymienionych zadań zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Uprawnionymi podmiotami do otrzymania wsparcia 

finansowego z MNiSzW są jednostki naukowe i akademickie.  

Finansowanie programu będzie miało różnorodny charakter, tak, aby w maksymalnym stopniu 

wykorzystać możliwości nie tylko krajowe, ale i środki dostępne w ramach Funduszy Strukturalnych 

UE. Dofinansowanie może być realizowane w formie dotacji celowych, dotacji podmiotowych, 

projektów inwestycyjnych, projektów zamawianych, celowych i rozwojowych, jak również 

ustanowionych w tym obszarze przedsięwzięć i programów.  

Przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu planuje się stosowanie procedur konkursowych. 

W przypadku  decyzji o dofinansowaniu specyficznych projektów planuje się wykorzystanie 

mechanizmów konkurencyjności i wybór projektów, które zapewnią najkorzystniejsze parametry 

jakości i wydajności do kosztów.  



Planowany zakres dofinansowania/finansowania, z uwzględnieniem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawnych Polski i UE, trybów i zasad przydzielania środków finansowych w 

szczególności obejmuje: 

1. Dofinansowanie inwestycji sieciowych i aparaturowych, ogólnokrajowych, regionalnych i 

lokalnych, uwzględniające ich znaczenie dla środowiska, z priorytetem dla inwestycji 

współfinansowanych z innych źródeł. 

2. Utrzymanie łączności międzynarodowej oraz dofinansowanie utrzymania w gotowości sieci 

PIONIER, MAN i centrów KDM, w formie SPUB. 

3. Dofinansowanie inwestycji w zakresie modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby zasobów 

sprzętowych centrów KDM i sieci PIONIER/MAN. 

4. Dofinansowanie ośrodków KDM, jako centrów usług i obliczeń dużej mocy i składowania dużych 

zasobów danych, w tym serwisów typu biblioteki cyfrowe nauki, naukowych baz danych, 

infrastruktury gridowej oraz oprogramowania naukowo-badawczego. Dofinansowanie to może 

dotyczyć także jednostek MAN współpracujących z ośrodkami KDM w poszczególnych tematach.  

5. Utrzymanie ciągłości powszechnego dostępu środowiska naukowego do zasobów cyfrowych 

nauki poprzez długofalowe dofinansowanie takich przedsięwzięć, jak zakup licencji na dostęp do 

pełnotekstowych baz czasopism, książek i danych, ze szczególnym naciskiem na dorobek polski, 

poprzez rozbudowę bibliotek cyfrowych publikacji naukowych (w tym dofinansowanie do 50% 

kosztów zakupu licencji baz danych i elektronicznych wydawnictw naukowych). 

6. Wsparcie pozostałych zadań wymienionych w pkt.3 z zachowaniem priorytetów oraz 

efektywności ekonomicznej i rangi naukowej, w szczególności rozwoju dostępu do usług i 

serwisów, naukowych baz danych, projektów ułatwiających integrację nauki ze społeczeństwem. 

Priorytety dotyczą kolejno: poziomu ogólnopolskiego, inwestycji uniwersalnych, usług 

dostępnych sieciowo z zachowaniem standardów otwartych, projektów o dużym potencjale 

wdrożeniowym z udziałem współfinansowania ze środków spoza nauki.  

Przyznawanie dofinansowania powinno być poprzedzone studiami wykonalności i analizą 

efektywności inwestycji, z priorytetem dla projektów naukowych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych 

i wdrożeniowych najbardziej efektywnych ekonomicznie i o najwyższym poziomie naukowym. 

Zalecane jest stosowanie obiektywnych miar oceny wniosków o dofinansowanie poprzez 

wykorzystanie w tym celu analiz typu SWOT, RAS i innych obiektywnych narzędzi analizy jakości 

inwestycji i efektywności projektów.  
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SZACOWANE MINIMALNE NAKŁADY NA REALIZACJĘ 

PROGRAMU lata 2007-2013 
 

 
 Ostateczny rozdział środków na poszczególne formy działalności będzie wynikać ze stanu złożonych 

wniosków o dofinansowanie i oceny merytorycznej wartości projektów, zgodnie z zasadami 

zdefiniowanymi w pkt. 6 i w przepisach ogólnych o finansowaniu nauki. 

 Zakłada się systematyczny wzrost nakładów z roku na rok na poziomie nie mniejszym niż 10%. 

 Szczegóły techniczne programu będą aktualizowane w miarę rozwoju technologii informacyjno-

telekomunikacyjnych. 

 

 

Zadanie 

 

nakłady w 

milionach zł. 

2007-2013 

 

A.1. Infrastruktura techniczna – utrzymanie SPUB:  

A.1.1.infrastruktura krajowej sieci PIONIER i sieci miejskich MAN oraz 

koszty łączności zagranicznej; 

A.1.2. centra KDM wraz z utrzymaniem zasobów, w tym bazowej 

infrastruktury gridowej; 

A.1.3. dofinansowanie oprogramowania, baz danych oraz bibliotek 

wirtualnych nauki.  

 

 

900 

 

A.2. Infrastruktura techniczna – inwestycje:  

A.2.1. sieciowe PIONIER, MAN, LAN; 

A.2.2. dedykowane, specjalizowane instalacje komputerów SMP, klastry 

obliczeniowe, pamięci masowe i archiwizatory, umiejscowione w 

centrach KDM oraz infrastruktura centrów KDM; 

 A.2.3. serwery usług dostępowych; 

A.2.4. środki monitorowania i ochrony sieci. 

 

 

1200 

 

 

 

A.3. Infrastruktura usług bazowych, oprogramowania i zasobów cyfrowych* 

A.3.1.projekty infrastrukturalno-aplikacyjne o charakterze technologicz-

nym i/lub usługowym (projekty zorientowane na wykonanie takich 

usług dodanych, jak np. zintegrowane platformy świadczenia 

zaawansowanych usług informatycznych i informacyjnych itp); 

A.3.2. tworzenie zasobów cyfrowych i usług dla e-społeczeństwa; 

A.3.3. projekty badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe dla e-społeczeństwa. 

* projekty finansowane głównie ze środków innych niż środki budżetu nauki przeznaczone na 

infrastrukturę informatyczną nauki 

≥ 1800 


