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    Gridová technológia vstupuje do iPhone a Sony PlayStation 3 
 
 

     Uppsala, Švédsko, 13. apríl 2010 
 
 
 
EGEE (Enabling Grids for E-sciencE – Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu) je najväčší multidisciplinárny 
grid sveta, podporujúci výskum tisícov vedcov a spájajúci výpočtovú kapacitu stoviek tisícov počítačov z celého 
sveta. Grid a softvér, ktorý to všetko spája, nazývaný stredná vrstva (middleware) sú navrhnuté tak, aby bežali 
na rôznorodom sortimente počítačov. Riešiteľský tím z Írska nedávno adaptoval gridový softvér gLite na 
zbiehanie na Play Station 3. Iná skupina v Taliansku je schopná použiť iPhone na prístup ku gridovým digitálnym 
úložiskám dát. 
 
Od roku 2007 výskumníci z Trinity College Dublin (TCD) a Royal College of Surgeons Ireland (RCSI) 
spolupracujú na počítačových výzvach v oblasti výskumu liekov, a tak keď v druhej polovici roku 2008 Symbiosis 
Ltd predstavila PS3 port pre svoj projekt objavovania liekov eHITS, kolektív TCD začiatkom roku 2009 začal 
zvažovať úpravu alebo portovanie gridového middlewaru gLite na platformu PS3. Odvtedy sa ich PS3 klaster 
rozrástol na 16 počítačov, ktoré možno použiť na skúmanie interakcií medzi možnými kandidátmi na lieky a 
chorobami, ktoré by mali liečiť. Podstatou prístupu je prítomnosť siedmych synergických spracovacích prvkov 
(Synergistic Processing Elements), ktoré dávajú počítaču PS3 jeho výpočtový výkon za relatívne nízku cenu. 
Tieto prvky sú špeciálne navrhnuté pre podporu zložitých 3D vektorových výpočtov, umožňujúcich spúšťanie 
graficky intenzívnych hier – ale ako sa ukazuje, sú ideálne vhodné aj pre objavovanie liekov. 
 
Eamonn Kenny – vedúci tímu TCD – bol nadšený, ako dobre ich prácu prijala komunita EGEE: „EGEE 
predstavuje významnú platformu pre európsku vedu a jeho podnet smerom k multiplatformovej podpore je 
mimoriadne užitočný.“ 
 
Výpočtový grid EGEE je známy tým, že dodáva obrovský výpočtový výkon. Okrem toho poskytuje rámec, ktorý 
dovoľuje jednoduché prepojenie databáz a iných informačných zdrojov. Tímy, ktoré zvažujú tvorbu globálnych 
digitálnych úložísk, môžu využiť grid na poskytnutie prístupu ku svojim prostriedkom výskumníkom z celého 
sveta. Na základe smart telefónov a rýchlych 3D sietí, ktoré sa rýchlo dostávajú do hlavného prúdu, uvidela 
skupina výskumníkov z INFN Catania a University of Catania na Sicílii príležitosť pre aplikáciu, ktorá poskytne 
ľuďom prístup k digitálnym úložiskám kdekoľvek a kedykoľvek. 
 
Použitím digitálnej knižnice gLibrary, ktorá je založená na strednej vrstve gLite, je možné organizovať, napĺňať, 
prezerať, vyhľadávať a pristupovať ku knižniciam digitálnych objektov, uloženým na distribuovanom gridovom 
systéme. Prístup k týmto prostriedkom je jednoduchý z používateľovho domáceho počítača, ale je oveľa 
problematickejší, keď je výskumník na cestách. Tu ukazujú svoju silu smart telefóny a multimediálne zariadenia 
ako napríklad iPhone a prichádzajúci iPad. Tieto zariadenia sú navrhované na prístup k informáciám počas 
pohybu a majú schopnosť pracovať s rôznymi typmi dát, ako sú video, audio súbory, obrázky, dokumenty, 
tabuľky a iné. 
 
Použitím aplikácie, ktorú vyvinul tím z Catanie, môže používateľ prezerať digitálne knižnice uložené na gride zo 
svojho iPhonu, dotazovať sa, prezerať metadáta objektov a jednoduchým ťuknutím na obrazovku sťahovať 
kópiu z najbližšieho úložiska. Najbližší zdroj môže zvoliť výberom zo zoznamu lokalít alebo zistením aktuálnej 
polohy pomocou zabudovaného GPS. Počas konferencie boli predvedené ukážky prezerania digitálneho 
úložiska starovekých rukopisov (kultúrne dedičstvo) a dát zo satelitu (vedy o zemi), vytvorené za pomoci 
gLibrary. 
 
Oba tieto projekty používajú komerčne dostupné platformy na vykonávanie alebo pripojenie k EGEE softvéru. 
Toto demonštruje flexibilitu a prenositeľnosť softvéru EGEE, rovnako ako reálnu aplikáciu pre distribuovaný 
prístup k digitálnym úložiskám 24 hodín denne a 7 dní v týždni, využívajúcu infraštruktúru EGEE. 
 
Prostriedky, ktoré v súčasnosti koordinuje EGEE, budú od mája 2010 manažované prostredníctvom Európskej 
gridovej infraštruktúry (European Grid Infrastructure EGI). Gridové infraštruktúry jednotlivých krajín budú v EGI 
spravované prostredníctvom Národnej gridovej iniciatívy NGI. Takýto model umožní ďalší posun vpred vo 
výskumných infraštruktúrach, slúžiacich na podporu spoločného vedeckého objavovania. EGI zaistí výdatnú 
vysokokvalitnú počítačovú podporu pre európsku a globálnu výskumnú komunitu na mnoho nasledujúcich rokov. 
Viac informácií nájdete na webovej stránke www.egi.eu . 
 
 
OBRÁZKY SÚ K DISPOZÍCII NA POŽIADANIE 
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Poznámky pre editorov 
 
5. používateľské fórum EGEE - v spolupráci s EGI (Európska gridová iniciatíva) a NDGF - bude v dňoch 12. - 15. apríla 2010 
v Uppsale vo Švédsku, usporiadateľmi sú SNIC, UPPMAX a PDC. Hlavný sponzor udalosti je Microsoft. Mediálni sponzori sú 
HPCwire, International Science Grid This Week a GridCast. 
 
5. používateľské fórum EGEE sa koná od 12. do 15. apríla 2010 na Univerzite v Uppsale. V prípade záujmu zúčastniť sa 
a informovať o konferencii prosíme kontaktujte tlačového manažéra EGEE - Neasan O'Neill n.oneill@qmul.ac.uk . 
 
Ďalšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke http://egee-uf5.eu-egee.org/index.php?id=703   
 
Ak sa nemôžete zúčastniť konferencie, aktuálne informácie nájdete: 
 
User Forum Blog  - http://gridtalk-project.blogspot.com/search/label/egeeuf10  
EGEE v spolupráci s projektom GridTalk Vám prináša aktuálne informácie z konferencie na blogu GridCast. 
 
Obrázky z konferencie  – http://www.flickr.com  
Obrázky hľadajte po začiatku konferencie. 
 
Twitter  – http://www.twitter.com/enablinggrids  
Na konferencii sa bude používať značka #egee. 
 
O projekte EGEE: 
 
Projekt EGEE (Enabling Grids for E-sciencE – Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu) je spolufinancovaný Európskou 
komisiou. Cieľom projektu je poskytnúť výskumníkom z akademickej oblasti ako aj z priemyslu prístup k významným 
výpočtovým prostriedkom nezávisle od ich geografickej polohy. 
 
Hlavné ciele projektu EGEE sú: 

1. Vybudovať bezpečnú, spoľahlivú a masívnu gridovú infraštruktúru 
2. Dodávať výpočtové služby mnohým vedeckým disciplínam 
3. Pritiahnuť, zaujať a podporovať široké rozpätie používateľov z vedy ako aj z priemyslu a poskytnúť im rozsiahlu 

technickú a školiacu podporu. 
 
http://www.egee-eu.org   
 


