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POZNANIACY ZREWOLUCJONIZUJĄ NAUKĘ?

Wystarczy tylko internet
Koniec z naukowcami ślęczącymi przy mikroskopach. Teraz, siedząc w ciepłych kapciach przed domowymi komputerami,
każdy będzie mógł odkrywać nieznane właściwości materiałów i badać otchłań kosmosu.
Jedna z fantastycznych mrzonek zaczyna się właśnie spełniać w Poznaniu.

P

dla wszystkich miejscu  w
internecie  skupiæ wiele urz¹dzeñ wartych miliony dolarów. Ka¿dy zarejestrowany
u¿ytkownik bêdzie móg³ korzystaæ z tego sprzêtu.
Kto wie, mo¿e przy jego
pomocy powstan¹ nastêpne
wynalazki?

Badania na odległość
- Laboratorium wirtualne
umo¿liwia dostêp do odleg³ych przyrz¹dów badawczych
w sposób, który sprawia, ¿e
u¿ytkownik zapomina o tym,
¿e urz¹dzenie znajduje siê
kilkaset lub nawet kilka tysiêcy kilometrów od niego  t³umaczy Marcin Lawenda, cz³onek zespo³u Poznañskiego
Centrum Superkomputerowo-Sieciowego,
które
przy
wspó³pracy Instytutu Chemii
Bioorganicznej PAN oraz Katedry Radioastronomii UMK
tworzy projekt. Ca³oæ od
2002 roku finansuje Ministerstwo Nauki i Informatyzacji i
amerykañska firma SGI - jeden z czo³owych producentów superkomputerów.
- Je¿eli kto chce wykonaæ
badanie na w³asnej próbce, to
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oznañskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe na brak têgich g³ów nigdy nie
narzeka³o. W ubieg³ym roku jego informatycy
odkryli jedn¹ z najwiêkszych
wad oprogramowania w historii  dziurê w systemach
operacyjnych rodziny Windows, zreszt¹  ju¿ kolejn¹.
Informatycy z Poznania, zdziwieni medialnym zainteresowaniem, wkrótce za odkrycie
dostali nagrody wojewody.
Dzi ten zespó³ ju¿ nie istnieje, bo jego cz³onków podkupi³... Microsoft. Teraz inny
zespó³ z tej samej instytucji
chce pokazaæ wiatu swój kolejny, byæ mo¿e prze³omowy,
wynalazek: w Poznaniu powsta³o pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych na wiecie
laboratorium wirtualne. W
przeciwieñstwie do konkurencyjnych rozwi¹zañ, które
przygotowuje kilka orodków
naukowych na wiecie, to poznañskie ju¿ dzia³a.
Poznañskie laboratorium
wirtualne tworzone przy wykorzystaniu superkomputerów z PCSS, pozwoli w jednym i na dodatek dostêpnym
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oczywicie musi wczeniej
wys³aæ j¹ do laboratorium,
gdzie znajduje siê odpowiedni przyrz¹d. Gdy przyjdzie
kolej na realizacjê pomiaru,

u¿ytkownikowi wywietli siê
aplikacja s³u¿¹ca do sterowania urz¹dzeniem  t³umaczy
Marcin Lawenda.

Wszystko przez sieć
reklama

Siedzib¹ laboratorium jest
internet, laborantem mo¿e
byæ ka¿dy internauta. Tylko
urz¹dzenia badawcze s¹
prawdziwe i namacalne. Na
razie w wirtualnym laboratorium mo¿na przeprowadzaæ
eksperymenty z wykorzystaniem spektrometru Varian
300MHz pozwalaj¹cego m.in.
okrelaæ struktury zwi¹zków
chemicznych. Wkrótce do
systemu do³¹czy najwiêkszy
spektrometr w Polsce  znajduj¹cy siê na poznañskim
UAM Bruker Avance 600MHz
oraz jeden z wiêkszych w Europie radioteleskop o rednicy
32 m z Piwnic ko³o Torunia. A
nastêpne przyrz¹dy s¹ tylko
kwesti¹ czasu. Jeli kto bêdzie chcia³ z nich skorzystaæ,
bêdzie móg³ zrobiæ to wirtualnie. Wystarczy, ¿e wejdzie
na stronê http://vlab.psnc.pl,
a bêdzie móg³ badaæ, co zechce z wykorzystaniem odleg³ych o setki kilometrów
przyrz¹dów.
- Istnieje mo¿liwoæ, ¿e kilka instytucji bêdzie wspó³finansowa³o koszt zakupu
przyrz¹du i dziêki laboratorium wirtualnemu póniej korzysta³o z niego wspólnie. Takie rozwi¹zanie przyniesie
znacz¹ce oszczêdnoci  dodaje Dominik Stok³osa.
Do tej pory wiêkszoæ badañ wygl¹da tak samo. Astronom z Poznania, chc¹c pracowaæ na radioteleskopie, musi
jechaæ do Torunia. Fizyk lub
chemik, chc¹c zbadaæ strukturê materia³u na spektrometrze, szuka odpowiedniego
urz¹dzenia. A niewiele ich w
ca³ym kraju. Poza tym  do
tych bardzo drogich urz¹dzeñ, instytuty niechêtnie dopuszczaj¹ ludzi z zewn¹trz.
Ile czasu i pieniêdzy trzeba

by³o straciæ, ¿eby przeprowadziæ odpowiednie badania,
wiedz¹ najlepiej przedstawiciele biednej polskiej nauki.
Dzi wiêkszoæ polskich wynalazków latami czeka na
zbadanie, bo ich twórców po
pierwsze nie staæ na testy, po
drugie  maj¹ problemy z dotarciem do odpowiednich
przyrz¹dów. St¹d tak wielu
polskich naukowców i in¿ynierów, aby co osi¹gn¹æ, wyje¿d¿a na Zachód. Byæ mo¿e
teraz nie bêd¹ musieli tego
robiæ?
Ale korzyci z tworzenia laboratoriów wirtualnych zobaczyli równie¿ naukowcy z
krajów, które dysponuj¹
znacznie wiêkszymi bud¿etami na naukê. Równie¿ stanêli
do wycigu. Dlaczego? Bo
wirtualne laboratorium pomaga w jednym miejscu skupiæ niemal ca³e dostêpne
oprzyrz¹dowanie. To tak, jakby z ca³ej Polski w jedno miejsce zwieæ wszystkie wpiête w system urz¹dzenia. Z
Polski? Ba, mo¿e nawet z ca³ego wiata, bo w miarê rozwoju laboratorium bêd¹ siê
mog³y pod³¹czaæ do niego kolejne przyrz¹dy. Na co takiego nie móg³by sobie pozwoliæ
nawet najbogatszy zwyczajny orodek.

Nauka i biznes
 Nasz system mo¿e byæ
równie¿ wykorzystywany do
przeprowadzania szkoleñ dla
studentów, którzy w normalnych warunkach nie mieliby

mo¿liwoci zapoznania siê z
tak unikatowymi przyrz¹dami  dodaje Marcin Okoñ, kolejny z cz³onków zespo³u. 
Aby uzyskaæ dostêp do laboratorium wystarczy zwyk³a
przegl¹darka
internetowa.
System zosta³ tak zaprojektowany, aby jego obs³uga by³a
mo¿liwie jak naj³atwiejsza, a
u¿ytkownicy nie musieli instalowaæ u siebie dodatkowych programów  t³umaczy.
Jedynym
ograniczeniem
dla u¿ytkowników jest koniecznoæ posiadania konta
w systemie. Ka¿dy, kto go nie
ma, mo¿e zapoznaæ siê z wersj¹ demonstracyjn¹. To jedno
z zabezpieczeñ, które ma
chroniæ ca³y system przed
wykorzystaniem przez osoby
niepowo³ane. Jedynym powa¿nym kosztem funkcjonowania systemu s¹ koszty dzia³ania przyrz¹dów do niego
pod³¹czonych, trudno wiêc,
¿eby mia³y s³u¿yæ komu do
zabawy. Dlatego na razie z laboratorium bêd¹ korzystaæ
g³ównie naukowcy. W przysz³oci bêd¹ to mog³y robiæ
równie¿ firmy.

A teraz USA
 Z tego, co nam wiadomo,
w kilku orodkach naukowych na wiecie s¹ prowadzone podobne prace. Ogólnie dziedzina laboratoriów
wirtualnych jest stosunkowo
nowa i wszelkie dzia³ania
prowadzone w tym kierunku
s¹ nowatorskie, ¿eby nie powiedzieæ - pionierskie. Tak
jest równie¿ w naszym przypadku  t³umaczy Tomasz
Rajtar, jeden z twórców laboratorium.  Wiele z zastosowanych przez nas rozwi¹zañ
nie ma swych odpowiedników w wiecie i zosta³y przez
nas stworzone od podstaw 
dodaje Piotr Mierzyñski.
Poznaniacy ju¿ chwalili siê
swoim wynalazkiem na wiecie. Teraz licz¹, ¿e kolejne instytuty zamiast próbowaæ
tworzyæ kopiê tego systemu,
po prostu siê do niego pod³¹cz¹ ze swoimi urz¹dzeniami 
zw³aszcza, ¿e sama idea jest
udostêpniana za darmo. Wtedy w jednym, ale za to dostêpnym z ka¿dego miejsca
na wiecie, mog³oby powstaæ
doskonale wyposa¿one laboratorium
 Najbli¿sze plany obejmuj¹ równie¿ przygotowania
wdro¿enia systemu na uczelniach w Stanach Zjednoczonych  zapowiada Damian
Kaliszan.
Leszek WALIGÓRA

Jak działa poznańskie laboratorium
W dużym uproszczeniu – internauta korzystając z komputera będzie mógł
„kręcić” pokrętłami przyrządu i badać, co zechce. Sama idea wydaje się
prosta. Jednak trzeba ją było tak opracować, aby była bezpieczna dla
przyrządów, dla prowadzonych badań oraz zrozumiała dla wykorzystujących ją ludzi. Specjalnie stworzony w tym celu program – również wynalazek poznaniaków – pozwoli gromadzić i przetwarzać dane. Serce całego
systemu zostało tak pomyślane, że kolejne urządzenia, nawet bardzo różne nie będą wymagały wielkich zmian, ani zdobycia dodatkowych umiejętności przez internautów.

