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Organizaţiile partenere în cadrul proiectului 
1. Universitatea „Gh.Asachi” Iaşi  - Conducător de proiect 

(UTI-CE) 
2. Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi  -  Partener 1 (UAIC-I) 
3. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi - 

Partener 2  (UMF-B) 
4. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 

„Ion Ionescu de la Brad” Iaşi - Partener 3 (USAMV-H) 
5. Institutul de Informatică Teoretică Iaşi - Partener 4 (AR-

IIT) 

1. Probleme propuse spre rezolvare  
- Construirea unui sistem grid care sǎ integreze resursele umane şi de calcul  a 4 universitǎţi şi a unui institit de 

cercetarea în informatica teoreticǎ; 
- Dezvoltarea de servicii grid de bazǎ (servicii suport pentru aplicaţii) şi servicii/aplicaţii grid orientate pe probleme; 
- Dezvoltarea de aplicaţii bazate pe serviciile grid; 
- Rezolvarea unor probleme metodologice, de modelare şi teoretice (crearea de noi modele, aspecte de optimizare 

computaţională) legate de aplicaţiile dezvoltate. 

2. Obiective  
1. Construirea unei reţele de calculatoare suport pentru gridul GRAI, distribuitǎ geografic la nivelul celor 5 parteneri;  
2. Implementarea şi testarea pe reţea a mediului soft pentru dezvoltarea de sisteme şi aplicaţii grid,  middleware Globus 

Toolkit 4 (GT4); 
3. Dezvoltarea de servicii şi aplicatii grid; 
4. Diseminarea rezultatelor, promovarea grid-ului GRAI. 

3. Rezultatele obţinute de partenerul 4, Academia Romană, Filiala Iaşi, Institutul de 
Informatică Teoretică  (AR-IIT)  
Partenerul AR-IIT a realizat doua servicii şi a tratat suplimentar o problemă de modelare. Primul serviciu se referă la 
modelarea cu sisteme mari (retele 2D) neuro-fuzzy a unor procese economice şi comerciale regionale, în care agenţii 
(actorii) adoptă una dintre mai multe strategii posibile şi metode de auto-adaptare la condiţiile pieţei. Modul de corelare 
poate fi individual sau pe grupuri, inclusiv ierarhic. Al doilea serviciu grid este destinat modelării 3D a suprafeţelor de 
teren în scopul simulării unor procese geo-fizice. O a treia problemă abordată, referitoare la sisteme raţionale fuzzy, s-a 
dovedit una rezolvabilă prim metode strict de analiză teoretică (matematică) şi a fost rezolvată. 
 

I. Specificaţiile serviciului de modelare cu sisteme mari (retele 2D) neuro-fuzzy a unor procese 
economice si sociale regionale 

Scop: Modelarea unor sisteme economice mari ce conţin sute de actori pe piaţă (firme), care aplică strategii de 
management comune la nivel de grup sau individual (la nivel de firmă). S-au propus două clase de strategii individuale: 
una bazată pe invidie „comp-benef” (companiile îşi compară beneficiile cu cele ale concurenţei şi copie reacţiile 
competitorilor cu profit mai mare, fapt bine cunoscut în literatura de specialitate), respectiv strategii de maximizare 
„max-benef” (firma calculează beneficiile obţinute pentru o creştere, scădere, sau menţinere a preţurilor de vânzare şi ia o 
decizie care să îi maximizeze profitul fără a ţine cont de celelalte firme). 
 

Fişiere de configurare model economic: 
a) Fişierul „firm.in” conţine parametrii de rulare ai fiecărui actor de pe piaţă (preţ iniţial, tip strategie, tip increment, 

tip descriere seturi fuzzy, valoare increment dacă acesta este fix). Tot în acest fişier sunt incluse şi informaţiile ce 
descriu activitatea de management a firmei – întârzierile în aflarea preţurilor concurenţei şi conexiunile pe care le 
are o firmă cu firmele concurente de pe piaţă. Pentru descrierea grupurilor de firme sunt indicate firmele 
„centrale” care coordonează activitatea grupului şi eventual funcţie de strategie influenţa pe care o are firmă 
centrală asupra firmelor din grup, pentru a descrie modul în care sunt afectate fluctuaţiile de preţ de zona în care 
este amplasată o firmă, de concurenţa vecinilor, de puterea de cumpărare a clienţilor în acea zonă etc. 

b) Fişierele „fuzzy.in1”, „fuzzy.in2”,..., „fuzzy.inN” folosite la descrierea sistemelor fuzzy SF1 pentru calcul 
beneficiilor. Conţin descrierea fuzzy a conceptelor de „preţ” şi „beneficiu”, precum şi a regulilor de inferenţă 
aplicate de o firmă în calculul profitului obţinut.  S-a considerat că nu toate firmele din model trebuie să 
folosească acelaşi set de reguli fuzzy, funcţii apartenenţă fuzzy şi că se pot folosi descrieri diferite de la o firmă la 
alta. S-au folosit  doar două fişiere la rulări, dar utilizatorul poate defini mai multe. 

c) Fişierul „fuzzy.inc” – utilizat de sistemul fuzzy SF2 de calcul al incrementului fuzzy. Conţine regulile şi 
variabilele şi funcţiile de apartenenţă aplicate la calculul incrementului fuzzy.  S-a presupus că este acelaşi pentru 
toate firmele, dar se poate uşor face o generalizare, prin introducerea mai multor descrieri. 

 



Fişier de ieşire: 
După rulare fişierul de output „firm.out” conţine pe mai multe coloane preţurile şi beneficiile obţinute de fiecare 

firmă la fiecare moment de timp (ciclu de iteraţie). Numărul de linii este dat de numărul de paşi de iteraţie. Analiza 
acestor valori permite determinarea duratei regimului tranzitoriu şi modul în care s-a realizat stabilizarea preţurilor. 
 

Facilităţi model: 
 Flexibilitate mare datorată fişierelor de configurare. Utilizatorul poate simula diferite modele prin modificarea 

fişierelor de configurare (se pot schimba variabilele fuzzy de intrare şi ieşire, regulile de inferenţă fuzzy etc.). Pentru 
generarea automată a fişierului de configurare „firm.in” a fost dezvolat un instrument gen_firm.exe 

 Posibilitatea folosirii mai multor tipuri de operatori fuzzy, nu numai cei clasici (în sens Mamdani) „AND”-min şi 
„OR”-max, respectiv a tipului de implicaţie fuzzy. Se modifică în codul sursă variabilele corespunzătoare şi se 
recompilează aplicaţia. 

 Utilizatorul poate defini orice graf care să descrie conexiunile dintre firmele incluse în modelul economic (diverse 
topologii), prin matricea de întârzieri din fişierul „firm.in”. Prin zerorificarea valorilor se indică nonexistenţă unei 
conexiuni între două noduri ale grafului (firme). Funcţie de valorile întârzierilor se pot delimita arii de influenţă 
locale  

 Pentru optimizarea timpilor de rulare a fost dezvoltat un planificator de sarcini care stabileşte ordinea de distribuire a 
task-urilor la nodurile de calcul de către nodul central, funcţie de timpii de rulare estimaţi pentru calculul 
beneficiului fiecărei firme 

 
Recomandări: 

Se recomandă utilizarea modelor pentru studiul dinamicii neliniare a sistemelor în buclă de decizie. Numărul de firme 
poate fi câteva sute;pentru numărul de paşi de iteraţie nu există o limitare. În simulări s-a constatat o stabilizare a 
sistemului după 200-300 de paşi. Pentru interpretarea datelor de ieşire a fost conceput separat un instrument care 
determină durata regimului tranzitoriu şi tipul de stabilizare a sistemului. 
 

II. Specificaţiile serviciului GRID pentru modelarea 3D a suprafeţelor de teren în scopul 
simulării unor procese geo-fizice 

Scopul serviciului: 
Serviciul GRID AppGen3D_Server este un sistem distribuit destinat modelării 3D a suprafeţelor de teren, cu 

aplicabilitate în aplicaţii de tip Sistem de Informaţii Geografice. Modelul 3D este necesar pentru a putea realiza simularea 
unor procese geo-fizice ce ar putea pune în pericol siguranţa teritoriului, şi permite identificarea măsurilor necesare 
pentru a realiza un sistem de protecţie împotriva dezastrelor naturale. 

Serviciul este destinat procesării rapide a modelelor şi permite procesarea modelelor de dimensiuni foarte mari, care 
nu pot fi procesate secvenţial.  
 

Structura serviciului: 
Modelarea 3D constă în realizarea unei descrieri a suprafeţei prin triunghiuri 3D, pornind de la o descriere prin 

puncte, linii sau poligoane. Pentru transmiterea datelor sunt utilizate fişiere de tip „shape” care reprezintă unul dintre 
standardele utilizate de Sistemele de Informaţii Geografice. 

Serviciul AppGen3D realizează modelarea suprafeţelor de teren 3D prin divizarea domeniului,  în funcţie de 
parametrii specificaţi de utilizator: 

- in prima etapă, domeniul este divizat (procesul master) in funcţie de: 
o numărul minim de puncte pentru care un subdomeniu este candidat la divizare, 
o numărul maxim de procesoare disponibile.  

- subdomeniile sunt procesate secvenţial (procesele slave). În această etapă sunt generate modelele 3D ale 
subdomeniilor folosind un algoritm de triunghiularizare de tip Delaunay. 

- modelele generate de procesele slave sunt unificate (procesul master). În această etapă este generată şi 
suprafaţa corespunzătoare spaţiului dintre subdomenii (suprafaţa reprezentată de diferenţa între 
înfăşurătoarea convexă a mulţimii de puncte de intrare şi înfăşurătoarele convexe ale punctelor din fiecare 
subdomeniu). 
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Schema de utilizare a serviciului GRID proiectat şi implementat 

 
Condiţii de utilizare 
Serviciul a fost testat pe seturi de 500.000 puncte de descriere, pentru care procesarea durează cu aproximaţie 12 

minute, pentru divizarea domeniilor mai mari de 10.000 puncte, fără limitarea numărului de subdomenii generate. Timpul 
necesar procesării depinde însă de distribuţia punctelor de descriere. Pentru o distribuţie uniformă a acestora se obţine o 
încărcare optimă a procesoarelor şi un timp de execuţie mai scurt. 
 

Mod de apelare  
Transmiterea informaţiilor necesare procesării se face prin intermediul unui fişier de comandă a cărui cale completă 

este trimisă ca parametru în linia de comandă. Toate informaţiile necesare serviciului sunt incluse în acest fişier de 
comanda. 

Input: 
 Fişierul de comanda este de tip text şi are structura descrisa in continuare: 

 
<nume_fisier_intrare>    
<nume_fisier_iesire_model_3D> 
<nume_fisier_iesire_divizare> 
<precizie> 
<numar_minim_puncte_divizare> 
<metoda> 
<confirmare> 

unde: 
- <nume_fisier_intrare> reprezintă numele fişierului de intrare. Acest fişier este e tip „shape” şi conţine 

descrierea modelului 3D iniţial. Modelul poate fi specificat prin puncte, linii sau poligoane, care trebuie să 
conţină şi coordonata z a punctelor de descriere. În cazul in care descrierea este de tip 2D (fără z), execuţia 
serviciului se încheie cu un mesaj de eroare. Acest fisier se va afla in acelasi director cu fi;ierul de comanda. 

- <nume_fisier_iesire_model_3D> indică numele fişierului de ieşire care este generat ca rezultat al prelucrării.. 
Fişierul generat este de tip shape, modelul fiind descris prin poligoane 3D (triunghiuri). 

- <nume_fisier_iesire_divizare> indică numele fişierului de ieşire auxiliar, care va conţine (tot în format shape) 
descrierea limitelor subdomeniilor prelucrate. 

- <precizie> are semnificaţia unui prag de distanţă sub care punctele de descriere sunt unificate. A fost necesară 
introducerea acestui parametru pentru a evita condiţiile de coliniaritate in procedurile de triunghiularizare. 

- <numar_minim_puncte_divizare> permite indicarea numărului minim de puncte de descriere pentru care un 
subdomeniu devine candidat la divizare. 

- <metoda> permite indicarea metodei de procesare ce urmează a fi efectuate. Poate avea valorile: 1 – este 
folosită triunghiularizarea Delaunay clasică fiind luate în considerare doar coordonatele punctelor de descriere, 
2 – este folosită triunghiularizarea Delaunay cu restricţii. Folosirea acestei metode este posibilă doar în cazul în 
care modelul iniţial este specificat prin linii 3D şi are ca scop păstrarea segmentelor iniţiale în modelul obţinut 
prin procesare.   



- <confirmare> a fost utilizat numai în faza de testare şi indică faptul că fereastra consolă a aplicaţiei server 
aşteaptă o confirmare a utilizatorului (press any key) înainte de a fi închisă automat. 

 
Output: 
Rezultatul procesării este transmis utilizatorului prin intermediul codului de retur şi al fişierelor de ieşire al căror 

nume complet a fost comunicat prin intermediul fişierului de comandă descris mai sus: 
- codul de retur al serviciului, cu valorile: 0 – in cazul apariţiei unei erori, 1 – în cazul in care execuţia s-a încheiat 

cu succes.  
- modelul 3D al suprafeţei de analizat, sub forma fişierului shape de ieşire. 
- fişierul de ieşire al consolei care conţine informaţii legate de numărul de subdomenii procesate, timpii de execuţie 

precum şi informaţii legate de eventualele erori apărute în cursul procesării. Aceste informaţii pot fi afişate pe 
ecran şi salvate la cerere într-un fişier text. 

 
Serviciul este destinat utilizării de către aplicaţiile de tip SIG. Pentru vizualizarea rezultatelor procesării a fost 

proiectată şi implementată o aplicaţie de vizualizare 3D, folosind biblioteca OpenGL. Codul realizat este portabil, 
aplicaţia poate fi compilată pentru sistemele de operare Windows şi Linux (GTK).  
 

4. Diseminarea informatiilor 
Au fost organizate manifestări ştiinţifice şi mese rotunde în cadrul cărora au fost prezentate rezultatele activităţi de 
cercetare desfăsurate în cadru proiectului GRAI.  
Astfel, conducǎtorul proiectului a organizat workshop-ul  SE-EGRID (Workshop on Scientific and Educational Grid 
Applications) în cadrul Simpozionului internaţional SACCS 2007 ( 9th International Symposium on Automatic Control 
and Computer Science, Iasi, Romania, November 16-18, 2007), coordonatori: Mitică Craus şi  Horia-Nicolai Teodorescu, 
http://www.saccs07.tuiasi.ro/workshop.htm. (Doua lucrari din cadrul acestui workshop se afla sub tipar în Memoriile 
Sectiilor Academiei Romane).  
De asemenea, conducǎtorul proiectului împreună cu partenerul AR-IIT a organizat simpozionul “Grid Applications”, 
coordonatori Horia-Nicolai Teodorescu şi  Mitică Craus,  http://www.iit.tuiasi.ro/ecit2008/.  
Prof.dr.ing. Horia-Nicolae Teodorescu împreuna cu prof.dr. Mitică Craus au organizat o sesiune invitată “Grid and 
Advanced Computing in Applications”,  în cadrul conferinţei CSCS16, 16th International  Conference on Control 
Systems and  Computer Science, Mai 22-25, 2007, Universitatea Politehnica,  Bucureşti. 
In urma invitaţiei primite din partea ICIA Bucureşti, un grup de specialişti de la Institutul de Informatică Teoretică au co-
organizat şi participat la seminarul de cercetare “Actualităţi în domeniile calculului paralel şi distribuit, Procesarea 
limbajului natural şi Tehnologia vorbirii şi inferenţele între domenii” Institutul de Informatica Teoretica – Institutul de 
Cercetare în Inteligentă Artificială – ICIA - (institute ale Academiei Române) – 25- 26 aug. 2008, Bucureşti (la sediul 
Academiei Române). 
Rezultatele obţinute demonstrează viabilitatea proiectului GRAI. Reţeaua de calculatoare suport pentru gridul GRAI este 
funcţională. Prin serviciile şi aplicaţiile grid realizate a fost construită o platformă de calcul de mare putere şi amploare. 
Noutatea şi importanţa proiectului au permis autorilor să publice rezultatele de valoare în reviste de impact, să participe 
cu lucrări la conferinţe, simpozioane, workshop-uri internaţionale importante în domeniu. 
 


