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Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
(LU MII) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) no 2.
līdz 6. jūlijam organizē projekta „BalticGrid” vasaras skolu. Tās
mērėis – sekmēt „Grid” tehnoloăiju aktīvāku izmantošanu
zinātnisko aprēėinu veikšanai, kā arī sagatavot jaunos
speciālistus darbam šajā vidē.
Eiropas zinātnieku „Grid” tīkls, tāpat kā savulaik vispasaules tīmeklis,
tapis CERN (Eiropas organizācija kodolenerăijas pētījumiem) paspārnē.
Faktiski – šī tehnoloăija tika radīta, lai varētu risināt kodolfizikas
uzdevumus. Šodien pasaulē „Grid” tīklus aktīvi izmanto zemestrīču
prognozēšanai un to seku modelēšanai, gruntsūdeĦu piesārĦošanas un
attīrīšanas procesu pētīšanai, cilvēka arteriālās sistēmas modelēšanai.
Ir pat atsevišėas programmas, kas, izmantojot „Grid”, meklē zāles pret
vēzi vai palīdz veikt pētījumus ăenētikā. Arī tādās jomās kā bioėīmija,
gēnu inženierija, vides zinātnes, datorlingvistika, kvantu datoru
pētījumi un daudzās citās vairs neiztikt bez „Grid” tīklu iespējām.
Praksē tas nozīmē, ka „Grid” vidē matemātiskos aprēėinus veic
vienlaikus uz vairākiem procesoriem. Tādā veidā tiek taupīts laiks, kas
vajadzīgs pat „superdatoriem”, lai atrisinātu pietiekami lielus un
komplicētus uzdevumus. Šādus uzdevumus var „saskaldīt” vairākās
daĜās, katru no kurām pēc tam rēėina savs procesors.
Tiesa, lai varētu izmantot šo tehnoloăiju piedāvātās iespējas, vispirms
ir nepieciešams sagatavot programmas, kas ir spējīgas veikt aprēėinus
uz vairākiem procesoriem vienlaikus. Ar šo programmu sagatavošanu
un pielāgošanu tad arī zinātnieki nodarbosies projekta „BalticGrid”
vasaras skolā.
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Pasākumā piedalīsies zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Baltkrievijas, Zviedrijas un Polijas. Tā laikā dalībniekiem būs iespēja
praktiski risināt jautājumus, kas saistīti ar „Grid” tīklu izmantošanu, kā
arī smelties pieredzi no saviem kolēăiem citās valstīs. Papildus
informāciju par „BalticGrid” vasaras skolu var atrast pasākuma mājas
lapā: http://bgss2007.lumii.lv/
Informāciju sagatavoja Jānis RiĦėis,
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta (LU MII)
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