
 
Opiekun pracy Marian Bubak (konsultacja: Eryk Ciepiela) 
Nazwa jednostki Katedra Informatyki
Temat pracy (w języku polskim i 
angielskim) 

Infrastruktura elastycznych zbiorów danych dla obliczeń 
rozproszonych 
Infrastructure for elastic data sets for distributed computing

Rodzaj pracy magisterska 
Ilość osób realizujących pracę 1 
Kierunek studiów  Informatyka 
Zakres pracy i oczekiwany wynik  Elastyczne zbiory danych to koncepcja hybrydowej technologii 

łączącej w sobie wybrane aspekty charakterystyczne dla 
dotychczasowych technologii zarządzania danymi jak: relacyjne 
bazy danych, rozproszone systemy plików czy systemy typu 
Content Management System (CMS) jak np. wiki. Synergia tych 
różnych koncepcji może doprowadzić do rozwoju infrastruktury 
zbiorów danych, które są ustruktyryzowane, przeszukiwalne, 
dynamicznie ewoluujące, w sposób ciągły i spontanicznie 
rozszerzanle oraz kooperatywnie zarządzane przez społeczności 
użytkowników na wzór internetowych x-pedii. Infrastruktura taka 
ma być zródłem danych poddawanych naukowym rozproszonym 
obliczeniom jak i miejscem publikowania reultatów tychże 
obliczeń, dlatego powinna być ona zintegorwana z polską 
infrastrukturą obliczeniową PL-Grid. 
Spodziewane rozwiązanie opierać się będzie o technologię 
GridSpace http://dice.cyfronet.pl/gridspace/. 
Możliwa wsppraca w ramach projektów badawczych 
realizowanych przez KI i CYFRONET. 

Specjalne kwalifikacje dyplomanta Praca pisana w języku angielskim; spodziewane powstanie jednej 
publikacji naukowej.  

 
Opiekun pracy Marian Bubak (konsultacja: Eryk Ciepiela) 
Nazwa jednostki Katedra Informatyki
Temat pracy (w języku polskim i 
angielskim) 

Wykonywanie i publikowanie rozproszonych obliczeń naukowych i 
ich wyników w infrastrukturze elastycznych zbiorów danych. 
Execution and publishing of scientific computations in the 
infrastructure of elastic data sets

Rodzaj pracy magisterska 
Ilość osób realizujących pracę 1 
Kierunek studiów  Informatyka 
Zakres pracy i oczekiwany wynik  Elastyczne zbiory danych to koncepcja hybrydowej technologii 

łączącej w sobie wybrane aspekty charakterystyczne dla 
dotychczasowych technologii zarządzania danymi jak: relacyjne 
bazy danych, rozproszone systemy plików czy systemy typu 
Content Management System (CMS) jak np. wiki. Synergia tych 
różnych koncepcji może doprowadzić do rozwoju infrastruktury 
zbiorów danych, które są ustruktyryzowane, przeszukiwalne, 
dynamicznie ewoluujące, w sposób ciągły i spontanicznie 
rozszerzalne oraz kooperatywnie zarządzane przez społeczności 
użytkowników na wzór internetowych x-pedii. 
Tak zorganizowane dane mają być wykorzystywane przez różne 
obliczenia naukowe, których wyniki trafią także do tej 



infrastruktury i w ten sposób będą ją w sposób ciągły rozszerzać 
nowymi danymi-rezultatami. W tym celu środowisko do 
zarządzania naukowymi obliczeniami, jakim jest wirtualne 
laboratorium GridSpace, powinno zostać zintegrowane z 
powstającą infrastrukturą elastycznych zbiorów danych. Ponadto, 
samo obliczenie być opublikowane i zapisane w tejże 
infrastrukturze. 
Spodziewane rozwiązanie opierać się będzie o technologię 
GridSpace http://dice.cyfronet.pl/gridspace/. 
Możliwa współpraca w ramach projektów badawczych 
realizowanych przez KI i CYFRONET. 

Specjalne kwalifikacje dyplomanta Praca pisana w języku angielskim; spodziewane powstanie jednej 
publikacji naukowej 

 
Opiekun pracy Marian Bubak (konsultacja: Eryk Ciepiela) 
Nazwa jednostki Katedra Informatyki
Temat pracy (w języku polskim i 
angielskim) 

Wsparcie narzędzi dla tworzenia i uruchamiania maszyn 
wirtualnych dla usług opartych o Java EE 
Tool support in creation and deployment of virtual machine images 
for Java EE services 

Rodzaj pracy magisterska 
Ilość osób realizujących pracę 1 
Kierunek studiów  Informatyka 
Zakres pracy i oczekiwany wynik  Współczesne metody dostarczania oprogramowania w postaci  

usług działających na zwirtualizowanych zasobach centrów danych 
(model „software as a service”) wymagają efektywnych 
ekonomicznie, organizacyjnie i obliczeniowo metod i narzędzi dla 
zautomatyzowanego tworzenia i uruchamiania obrazów maszyn 
wirtualnych serwujących takie usługi. 
W szczególnym przypadku usług opartych o platformę Java 
Enterprise Edition możliwy jest szereg optymalizacji zużycia 
zasobów sprzętowych i  softwarowych potrzebnych do serwowania
usług oraz automatyzacja procesu wdrażania ich nowych wersji. 
Zastosowanie istniejących rozwiązań wirtualizacyjnych (np. 
JRockit Virtual Edition), managerów infrastruktury cloudowej oraz 
narzędzi zarządzających cyklem życia oprogramowania (np. 
Maven), może  przynieść efekt w postaci wszechstronnego 
narzędzia dla tworzenia i uruchamiania maszyn wirtualnych usług 
opartych o JEE. 
Spodziewane rozwiązanie będzie mogło znaleźć zastosowanie w 
platformie GridSpace2 https://gs2.cyfronet.pl/. 
Możliwa współpraca w ramach projektów badawczych 
realizowanych przez KI i CYFRONET. 

Specjalne kwalifikacje dyplomanta Praca pisana w języku angielskim; spodziewane powstanie jednej 
publikacji naukowej 

 
Opiekun pracy Marian Bubak  (konsultant: Piotr Nowakowski) 
Nazwa jednostki Katedra Informatyki 
Temat pracy (w języku polskim i 
angielskim) 

Bezpieczne repozytorium danych oparte o zasoby cloudowe 
Secure cloud-based data repository 



Rodzaj pracy Magisterska  
Ilość osób realizujących pracę 1 
Kierunek studiów   Informatyka  

 
Zakres pracy i oczekiwany 
wynik  

Projekt VPH-Share ma za zadanie udostępnić naukowcom 
domenowym środowisko obliczeniowe, w ramach którego 
możliwe będzie wdrażanie i współdzielenie aplikacji badawczych 
oraz zbiorów danych pozwalających na prowadzenie 
eksperymentów obliczeniowych. Celem pracy jest stworzenie 
komponentu, który umożliwiałby umieszczanie zbiorów danych 
(plików binarnych) w publicznych infrastrukturach cloudowych w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie tych danych przed 
niepowołanym odczytem również ze strony administratorów ww. 
infrastruktur (m. in. poprzez zastosowanie mechanizmów 
szyfrowania i shardingu). Więcej: http://dice.cyfronet.pl/ oraz 
http://www.vph-share.eu/ ; możliwa współpraca z zespołemw  IvI 
University of Amsterdam. 

Specjalne kwalifikacje 
dyplomanta 

Praca pisana w języku angielskim; spodziewane powstanie jednej 
publikacji naukowej 

 
 
 


