
E-infrastruktura CESNET  
- 

partner výzkumné infrastruktury pro  
biologická data ELIXIR CZ  



• Slovník komponent 
 
• Gramatika (interakce) 
 
• Souvislosti a sítě                     
 (diagramy ) 
 
• Atlas – topologie a umístění 
 
• funkčnost a její determinanty
 (simulations) 
 
• disfunkce systému a jeho 
   opravy 

Life Science - od molekul k systému 



Life Sciences a Data 



Růst nároků na Core Resources, 2000-2010* 

a. Nucleodide sequences in 
the European Nucleotide 
Archive 

b. Genomes in Ensembl & 
Ensembl Genomes 

c. Gene expression: 
hybridisations in the Array 
Express Archive 

d. Protein sequences in 
UniParc 

e. Macromolecular 
structures in PDBe 

f. Protein families, motifs 
and domains from entries 
in InterPro 

 
 
*případně od okamžiku spuštění 

 



Strategie využitelnosti a životnosti dat 



Life Sciences Data a jejich využití 



Co je ELIXIR? 
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• ESFRI vědecká infrastruktura globálního významu 

• Společná  iniciativa evropských zemí  která buduje 
distribuovanou infrastrukturu pro společností podporovaný 
základní výzkum  v oblasti Life Sciences , především v oblasti 
archivace dat a práci s nimi 

• Infrastruktura umožňující evropským vědcům získat 
integrované informace o živých systémech a jejich chování v 
danném ekosystému pro porozumění  v nich probíhajících 
procesů. 

www.elixir-czech.org 



Proč ELIXIR? 
• Vytvoření rosbustní infrastruktury pro biologická data je 

větší úkol než zvládne jakákoli jednotlivá výzkumná 
organizace sama. 

• Biologická komunita je v současnosti největší vědeckou 
komunitou která zahrnuje: 

~3 million vědeckých pracovníků v Evropě 

>10 million žádostí o služby  na zatím největší instituci EMBL-EBI 

~1 million unikátních uživatelů ročně 

• Je nezbytné rozložit tuto zátěž mezi země evropské unie a 
vybudovat udržitelnou infrastrukturu pro data v biologických 
vědách 



Evropský prostor BMS Infrastruktur 



ELIXIR – Research Infrastructure for Biological Data 



ELIXIR Program 

11 



Služby ELIXIR_CZ?  
Laboratoře v ČR 
poskytují data 
která ELIXIR CZ 

archivuje 

Klasifikuje 

Sdílí s ostatními v 
rámci ELIXIR 

Analyzuje 

… a poskytuje 
uživatelsky 
přístupné 

nástroje celé 
vědecké 

komunitě 

EBI’s 
role 



ELIXIR_CZ - organizační uspořádání 



ELIXIR_CZ  konzorcium 

• Mezi členy ELIXIR CZ konzorcia patří 5 univerzit, 3 nová 
Bioimedicinální centra, 5 ústavů AV ČR a e-infrastruktury CESNET 
a CERIT-SC 
 

• Nabízí unikátní nástroje a data prostřednictvím centrálního 
ELIXIR_CZ uzlu 

 
• Sídlo národního distribuovaného uzlu je na UOCHB AV ČR, 
  technické zabezpečení provozu centrálního uzlu CESNET 
 
• Spolupracuje s ostatními BMS infrastrukturami 
. 





Hlavní těžiště spolupráce  
ELIXIR_CZ a CESNET 

-Úložiště 
-Sítě 
-Výpočetní kapacity 
-Federated Identity management 
 



Technologie ukládání dat 

• Pro velkoobjemová data ze sekvenací,  se 
iRODS jeví jako perspektivní technologie a je 
již používána na několika spičkových 
pracovištích  - např. Sanger and Broad. V 
současnosti je implementována ve Švédsku.  

• Alternativní large-scale file systems jsou 
testovány pro využití v této oblasti. 

• Vývoj v rámci EUDAT a podobných evropských 
projektech budou implementována i v ELIXIR. 



ELIXIR data 

V režimu Open Access v nejširším možném měřítku 
 
Centrální úložiště  ELIXIR hub/EMBL-EBI 
• – Často používaná data , e.g. EMBL, UniprotKB, … 
• – Seznam všech ELIXIR dat s informací o zdroji dat, i.e. odkud mohou být 

data získána 
  
Mirror sites 
• Core data set mohou být zrcadlena na lokálních ELIXIR uzlech z kapacitních 

důvodů, vyvážit zájem uživatelů z Evropy který je heterogení 
• Velkoobjemová data by měla být uložena u výpočetních zdrojů. 

 
Permanent identifikátory datových souborů 
•  může být řešeno pomocí doi  (Digital Object Identifier System) 



Tok dat v rámci ELIXIR data deposition 

Ústav, univerzita 

Výzkumná skupina 

Ústav, univerzita 

Výzkumná skupina 

Data obecné důležitosti(”core data”)  
jsou deponována do ELIXIR hub 

Ostatní data jsou pouze registrována v 
ELIXIR hub ale ukládána na národním uzlu 



Data search – ScénářA 

Ústav, univerzita 

Výzkumná skupina  

2. Nalezení dat v rámci  
EMBL-EBI 

Core data deponovaná a uložena na ELIXIR hub (EMBL-EBI) 



Data search – Scénář B 

Ústav, univerzita 

Výzkumná skupina 

3. Vyhledání dat  
v rámci ELIXIR uzlu 

4. Přenos dat 

Data která npatří mezi ELIXIR core data jsou uložena na jednom z 
ELIXIR uzlů. 
Data která z legislativních důvodů nesmí opustit zemi. 



Data search – Scénář C 

Ústav, univerzita 

Výzkumná skupina 

3. Nalezení dat na nejbližším 
Lokálním ELIXIR uzlu 

Data která jsou kopií původních dat z důvodů kapacitních/rychlostních 



Síťové komunikace 

• K dosažení  nezbytné přenosové rychlosti , i.e. 
>> 10 Gbit/s ELIXIR s největší 
pravděpodobností potřebuje vlastní high-
speed internet connections.  

• Toho může být dosaženo použitím 
dedikovaných vlnových délek pro transfer dat 
mezi ELIXIR uzly podobně jako je tomu pro 
přenos dat např. v CERN 

 



Výpočetní kapacity 

• V závislosti na národních prioritách jsou tyto 
kapacity rozmístěny a využívány 
nestejnoměrně 

• GRID nebo CLOUD řešení se jeví jako obecně 
nejvhodnější 

• Některé úlohy vyžadují lokální zdroje a jejich 
vytížení je v rámci instituce 100% 

 



Výoj a testování lokálně 

Rozmístění a využití ve výpočetních centrech 

Nároky a výzvy: 
 
Je třeba spravovat 2 prostředí 
 
Není dedikovaný local sysadmin support 

Jak zkombinovat tyto nároky? 
IT support 

Uživatelé 

Obvyklé řešení v Evropě – výpočetní centra 

Tradiční výpočetní servis 



Výhody: 
Koncový uživatel 

- nepohybuje se ve 2 různých prostředích 
- vidí lokálně daleko větší zdroje 

Vědecké skupiny/department/institute 
-Méně lokálního hardware 

Výpočetní uzel 
- Méně prostoru pro nestandartní řešení 

Virtualizované výpočty– nové prostředí 

Infrastructure as a Service - IaaS 



 IaaS in ELIXIR 

Lightpath or 

internet
Maintained as a 

part of ELIXIR

Infrastructure 

by the Hub

ELIXIR 

data mirror

ELIXIR compute node 

Cluster capacity

Biomedical organisation services

Specialized 

biomedical 

data 

resources

High level services

Site 

specific 

data

EBI data 

mirror

Specialized 

biomedical 

data 

resources

Fast internal 

network

Service platform

Expert

annotator

portal

End user 

portal

Programmatic 

Access

Authentication and authorization

Basic local 

capacity

Virtual  

capacity

Service interface
Cluster nodes and storage 

through cloud interface

Software tool environments

Batch level integration

AA based on identity 

federation



Cloud IaaS – rozdělení činností 

IaaS cloud service expert 

• Poskytuje 

– zdroje(compute, storage) 

– Interface  k přístupu do systému 

• Podporuje využití cloud, ale 
nemusí spravovat  Virtual 
Machines (VM) 

• Neví co běží na VMs 

 

Lokální IT administrátor 

• Řídí Virtual Machines  

– Root práva pro VMs 

– Instaluje and spravuje Operační 
systém a další software pro VM  

– Platí licence na software 

• Může propojovat existující 
výpočetní/ úložné zdroje instituce 
pomocí private network solution 

 



Federated Identity Management 

• Federated identity management je ideálním 
řešením pro ELIXIR: 
– Unikátní identifikátory pro generovaná data z různých 

zdrojů 
– Dovoluje řízení přístupu je li to nutné (e.g. Limitované 

datové soubory či databáze) 

• Několik možných technických řešení: 
– eduGAIN (http://www.edugain.org) 
– certifikáty 
– Nově vyvíjené prostředky, cf. Terena 

(https://tnc2012.terena.org/getfile/1554) 

 

http://www.edugain.org/


Cíle spolupráce ELIXIR CZ -  CESNET 

• IT řešení v rámci národní infrastruktury pro 
biologická data s přihlédnutím k heterogení 
BMS komunitě 

• Nakládání s daty se speciálním režimem 
přístupu 

• Dedikované datové sítě mezi výpočetními uzly 
a integrace projektů 

• Interface s ostatními IT infrastrukturami 

 



Děkuji za pozornost 


