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Jan Paweł
 

II do świata nauki

Polska –
 

tylko najważniejsze:
• KUL 1979
• Skałka 1979
• Rada Papieskiego Wydz. Teol.
• DHC KUL 1983
• PAT 1983
• KUL 1987 (aula, Msza św.)
• Łódź

 
katedra 1987

• PAT (nowa siedziba) 1991
• 600 lat Wydz. Teolog. UJ 1997 (KRASP!)
• Bibl. UW 1999



Rekonfigurowalne
 

Systemy Obliczeniowe



Potrzeby obliczeniowe systemów nieustannie rosną

•

 

szybkość

 

akwizycji 1000 do 5000 obrazów na sekundę
•

 

rozdzielczość

 

128x128 i 256x256

•

 

napływ pikseli do 327,68 MHz

 

(3,1 ns)
•

 

standardowo 14,75 MHz

 

(67,8 ns)



•
 

1280 x 1024 x 628 = 823 MHz
 

(823 132 160 Hz)
•

 
10 bitów/piksel



Akademickie Centrum Komputerowe 
CYFRONET AGH 

1973-2008

1973
 

Powstanie CYFRONETu
 

(Środowiskowe Centrum 
Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW)

1975
 

Instalacja komputera  CDC CYBER 72 
w Centrum

1990
 

Instalacja pierwszego w Krakowie węzła sieci 
EARN/BITNET (komputer IBM 4381)

1991
 

Convex
 

120
 

–
 

pierwszy komputer wektorowy 
w Europie Środkowo-wschodniej
Pierwsze internetowe połączenie międzymiastowe  
z

 
Warszawą

Początek budowy Miejskiej Sieci Komputerowej w 
Krakowie



Komputery Dużej Mocy Obliczeniowej KDMO



HP Blade System 7000

• System operacyjny Linux
• 512 procesorów 4-rdzeniowych Intel
• 4 TB pamięci operacyjnej
• 30 TB Pamięci dyskowej

• Teoretyczna moc obliczeniowa ~ 20 TFLOPS

• TOP500!



SGI Altix  3700system operacyjny: 
Linux

konfiguracja: 
• 256 procesory Intel Itanium

 
2 

z zegarem 1.5 GHz
• pamięć

 
operacyjna 512 GB 

• pamięć
 

dyskowa 4,75 TB
•

 
Moc obliczeniowa  1,5 Tflops



SGI Altix  4700
system operacyjny: 

Linux
konfiguracja: 
• 32 procesory Intel Itanium

 
2 z 

zegarem 1.66 GHz
• pamięć

 
operacyjna 64 GB 

• pamięć
 

dyskowa 1,8 TB
•

 
Moc obliczeniowa  212 Gflops

Dodatkowo zawiera węzeł
 z procesorami programowalnymi

 FPGA -
 

Virtex
 do akceleracji obliczeń



Klaster serwerów 
HP Integrity

 
rx2600

•
 

56 procesorów Intel Itanium2
•

 
56 GB pamięci operacyjnej

•
 

2 TB pamięci dyskowej
•

 
Moc obliczeniowa  291 Gflops

Klaster komputerów PC
• 384 procesorów Xeon
• 440 GB pamięci operacyjnej
• 17.4 TB pamięci dyskowej
• Moc obliczeniowa  2071 Gflops
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Wykorzystanie SGI Altix
 

3700
 w roku 2007 w/g dyscyplin naukowych

chemistry

medicine

electronics engineering

material

 

science biology

physics

mechanics

computer

 

science

agriculture CrossGrid

geology

construction

 

industry

electrical

 
engineering



Aplikacje chemiczne

ACCELRYS

•

 

InsightII

 

-

 

do modelowania dużych molekuł

 

biologicznych 

•

 

Cerius2 -

 

do modelowania małych molekuł

 

i ciała stałego 
•

 

Quanta -

 

do modelowania molekularnego przeznaczony z 
zakresu krystalografii 

•

 

Catalyst

 

-

 

pakiet do projektowania leków 

SYBYL -

 

pakiet programów do modelowania i analizy struktur 
molekularnych. Celem  oprogramowania jest budowanie, 
analiza i manipulacja molekułami.

GAUSSIAN -

 

system przeznaczony do obliczeń

 

orbitali 
molekularnych przy użyciu metod półempirycznych

 

i ab initio.

GAMESS -

 

wszechstronny pakiet do obliczeń

 

chemii kwantowej.



Centralne zasoby
 

pamięci dyskowej 
o pojemności 541 TB, w tym:
•6 TB na dyskach FC
•211 TB na dyskach FATA
•324 TB na dyskach SATA

Zasoby Systemu Składowania Danych:
Macierz dyskowa HP XP12000:
• przestrzeń

 

dyskowa 7 TB  
(dyski FC)

Macierz dyskowa HP EVA 8000;
•

 

przestrzeń
 

dyskowa 120 TB 
(dyski FATA)

Macierz dyskowa HP EVA 8100 
•

 

przestrzeń
 

dyskowa 96 TB 
(dyski FATA)

Hierarchiczny system składowania danych 
–

 
zasoby



Zasoby Systemu Składowania Danych c.d.
Serwery storage’owe

 

SUN:  324 TB

Serwer dyskowy SUN X4500:
•2 dwurdzeniowe procesory AMD Opteron;
•16 GB pamięci RAM; 
•przestrzeń

 

dyskowa serwera 36TB;
•jeden port 10 Gigabit Ethernet.

Sześć

 

serwerów dyskowych Sun X4540: 
•2 czterordzeniowe procesory AMD Opteron;
•32 GB pamięci RAM;
•przestrzeń

 

dyskowa pojedynczego serwera 48TB;
•dwa porty 10 Gigabit Ethernet.

Biblioteka taśmowa HP ESL712e 
•6 napędów HP LTO-3 Ultrium;
•4 napędy HP LTO-4 Ultrium;
•636 slotów na taśmy LTO.

Hierarchiczny system składowania danych 
–

 
zasoby (c.d)



Eksperymenty LHC w
 

CERN

Large
Hadron
Collider

CERN
European Organisation

 
for 

Nuclear Reseach

LHCb

Atlas

Alice

CMS



Eksperymenty LHC w
 

CERN



Eksperymenty LHC w CERN

CMS

LHCb

Uczestnik 
projektu – 
(dla ustalenia 
skali…)

ALICE

ATLAS



Kraje dostarczające zasoby komputerowe
Kraje planujące dołączenie do EGEE/LCG 

In EGEE-0 (LCG-2):
> 100 sites
> 10 000 cpu
~ 5 PB storage

Współpraca LCG z projektem UE EGEE 
zasoby komputerowe

 
–

 
kwiecień

 
2005

From

 

F. Gagliardi

 

at

 

HP-CAST

Z udziałem trzech polskich instytucji
- ACK

 

Cyfronet Kraków
- ICM Warszawa
- PCSS

 

Poznań

Polska finansuje infrastrukturę
EGEE pomaga w obsłudze



Current
 

diagram of CPU commitments

• ROC -
 

ACK
– Polska
– Węgry
– Austria
– Słowacja
– Słowenia
– Czechy
– Chorwacja



Current
 

diagram of storage
 

commitments

• ROC -
 

ACK
– Polska
– Węgry
– Austria
– Słowacja
– Słowenia
– Czechy
– Chorwacja



Konsorcjum PL-GRID

•

 

W listopadzie 2006 roku w Warszawie, z inicjatywy 
ACK CYFRONET AGH, zostało zawarte porozumienie pomiędzy 
przedstawicielami:

•
 

ACK CYFRONET AGH –
 

koordynator Programu PL-Grid, 
ICM UW, PCSS, CI TASK, WCSS -

 

uczestnicy,

•

 

będącymi członkami-

 

założycielami Programu PL-Grid. Sygnatariusze 
niniejszego porozumienia powołali Radę

 

Programu PL_Grid, która 
będzie czuwać

 

nad tworzeniem i rozwojem polskiego gridu, 
wykorzystującego dotychczasowy dorobek polskich zespołów w tej 
dziedzinie i w pełni zintegrowanego z gridem

 

europejskim.  



Sprawność
 

rozległej sieci komputerowej

• infrastruktura kablowa

• serwery i przełącznice (w ACK i w terenie)

• modyfikacja sprzętu i oprogramowania

• dzierżawa łączy

• dzierżawa pomieszczeń

• serwis 

• dyżury i nadzór



Infrastruktura światłowodowa MSK
 

–
 

2008



Schemat instalacji ATM  -
 

2008



Konsorcjum sieciowe PIONIER 
1. Uniwersytet

 

Techologiczno-Przyrodniczy

 

w Bydgoszczy

 2. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH 
Przewodnictwo Rady

 3. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN –

 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

4. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
5. Naukowa i Akademicka Sieć

 

Komputerowa NASK 
6. Politechnika Białostocka 
7. Politechnika Częstochowska 
8. Politechnika Gdańska 
9. Politechnika Koszalińska 
10. Politechnika Łódzka 
11. Politechnika Radomska 
12. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 
13. Politechnika Szczecińska 
14. Politechnika Śląska Centrum Komputerowe 
15. Politechnika Świętokrzyska 
16. Politechnika Wrocławska 
17. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, LubMAN

 

UMCS 
18. Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
19. Uniwersytet Opolski 
20. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
21. Uniwersytet Warszawski 
22. Uniwersytet Zielonogórski 



Infrastruktura Sieci PIONIER

2x10 Gbs

1 Gbs



Szybki Internet



•
 

Konsultacje w trybie 
wideokonferencji

•
 

Wirtualne konsylia
•

 
Zdalny dostęp do urządzeń, 
wirtualne laboratoria 

•
 

Transmisja zabiegów operacyjnych 
•

 
Wspomaganie kształcenia poprzez 
interaktywne symulatory i systemy 
szkoleniowe

•
 

Multimedialne systemy 
informacyjne  dla pacjentów

•
 

Istnieje uzasadniona potrzeba 
wprowadzania usług zdalnej 
diagnostyki wstępnej pomiędzy 
szpitalami rejonowymi, a dużymi  
klinikami, np. w dziedzinie chirurgii 
urazowej







ERA

Europejska Przestrzeń
 

Badawcza

Wspólne ramy 
polityczne

Lepsze 
wykorzystanie 

środków

Polityka

naukowa Europy

Mobilizacja instytucji europejskich, 
państw, regionów, wspólnoty 

naukowej i sektora gospodarczego

Redukcja 
fragmentaryzacji 

badań

Trwałe 
partnerstwo



Społeczeństwo informacyjne

• Internet szerokopasmowy dla wszystkich

• Komputer dla każdego

» NIE 



Przemiany cywilizacyjne

Ewolucja walutowa:
– ziemia
– energia, surowce, kapitał
– wiedza



Przemiany cywilizacyjne

Ewolucja systemu zarządzania:
– autorytarny
– hierarchniczny
– rozproszony, sieciowy



Przemiany cywilizacyjne

Ewolucja narzędzi pracy:
– łopata, pług
– maszyna parowa, narzędzia 

zmechanizowane
– komputer (PC, HPC, …)



Przemiany cywilizacyjne

Nowa era:
– agrarna
– przemysłowa
– informatyczna



Społeczeństwo informacyjne

•
 

Społeczeństwo informacyjne i gospodarki 
opartej na wiedzy:
–

 
większość

 
obywateli zajmuje się

 
wytwarzaniem i 

przetwarzaniem wiedzy
–

 
niewiele osób jest w stanie wytworzyć

 
dobra materialne

–
 

wiedza kluczem do nowego podziału władzy (świata)
–

 
tak jak nim była ziemia/pieniądze/informacja

–
 

jednym z narzędzi komputer i internet



Społeczeństwo informacyjne i gospodarki 
opartej na wiedzy

• Znaczenie internetu:
– nic już

 
nie będzie takie jak przedtem,

– szanse i zagrożenia 
• anonimowość, brutalizacja …
• kopalnia wiedzy …
• nowe możliwości

– e-edukacja, e-nauka, e-wychowanie, e-praca, 
e-medycyna, e-rozrywka, e-biznes, e-administracja, 
e-polityka, 

– Rada Lizbońska –
 

Europejska Przestrzeń
 

Badawcza,
– eEuropa, ePolska,



Społeczeństwo informacyjne i gospodarki 
opartej na wiedzy

• Rozwój społeczeństwa informacyjnego:
– wynik celowych działań

 
gospodarczych i politycznych

– celem utrwalenie i wzmocnienie obecnego podziału
 (liderzy nauki i gospodarki, poziom uprzemysłowienia …) 

– nie można przeciwdziałać
 

(?), można się
 

przyłączyć
 

(!)
– po której stronie chcemy być

 
…



Społeczeństwo informacyjne i gospodarki 
opartej na wiedzy

• Rozwój społeczeństwa informacyjnego:
– a Polska …
– gdzie jesteśmy
– jaka strategia Państwa
– jakie priorytety rozwoju
– czy mamy dynamizm II RP
– po której stronie chcemy być

 
…



Społeczeństwo informacyjne i gospodarki 
opartej na wiedzy

• Rozwój społeczeństwa informacyjnego:
– po której stronie chcemy być

 
…

– jak ocalić
 

w tych warunkach wartości
– jak włączyć

 
te osiągnięcia w nasz system wartości

– jak wykorzystać
 

do rozwoju naszego systemu wartosci
 

!!
– e-wychowanie

 
…



Społeczeństwo informacyjne i gospodarki 
opartej na wiedzy

• Nauczanie Jana Pawła II 
a rozwój społeczeństwa informacyjnego:
– nie wprost
– wiele wypowiedzi i wystąpień

 
o roli nauki

– całokształt
• Pontyfikatu
• formacji
• stylu

– jak wykorzystać
 

do rozwoju naszego systemu wartości !!



Społeczeństwo informacyjne i gospodarki 
opartej na wiedzy

• Nauczanie Jana Pawła II 
a rozwój społeczeństwa informacyjnego:

– szansa czy zagrożenie ??

– nie lękajcie się
 

!!!

– wykorzystajcie odważnie i rozumnie
 do dalszego rozwoju 



mur przy ACK –
 

kwiecień
 

2006





Nie lękajcie się
 

!

















• Ileż
 

portali internetowych
• Ileż

 
wiedzy

• Ileż
 

przemówień
• Transmisji
• MP3



• pokoleniowy kod kulturowy
• autorytet internetu
• wirtualizacja życia

• nowe wyzwania …







mur przy ACK –
 

kwiecień
 

2005
znalezione w internecie

 
…



… człowiek współczesny was potrzebuje. Potrzebuje waszej naukowej 
dociekliwości, waszej wnikliwości w stawianiu pytań

 
i uczciwości 

w szukaniu na nie odpowiedzi. Potrzebuje tej swoistej transcendencji, 
jaka jest właściwa uniwersytetom. Poszukiwanie prawdy, nawet wówczas, 
gdy dotyczy ograniczonej rzeczywistości świata czy człowieka, 
nigdy się

 
nie kończy, zawsze odsyła  ku czemuś, co jest ponad  

bezpośrednim przedmiotem badań, ku pytaniom otwierającym dostęp 
do Tajemnicy. 

Jak ważne jest, by ludzka myśl nie zamykała się
 na rzeczywistość

 
Tajemnicy, by człowiekowi nie brakowało wrażliwości 

na Tajemnicę, by nie brakowało mu odwagi pójścia w głąb!
 …

cytat –
600 lat Wydziału Teologicznego UJ 1997 (KRASP) 



mur przy ACK –
 

pażdziernik
 

2009



Nie lękajcie się
 

!!!
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