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ACK Cyfronet AGH



Główne	  kompetencje



Infrastruktura	  PLGrid



PLGrid to...

Infrastruktura	  obliczeniowa	  

dla	  polskich	  naukowców.

Udostępnia	  usługi	  informatyczne	  

o	  satysfakcjonującym	  

i	  gwarantowanym	  

poziomie	  jakości



Centrum	  Informatyczne	  Trójmiejskiej	  
Akademickiej	  Sieci	  Komputerowej

Poznańskie	  Centrum	  
Superkomputerowo	  
Sieciowe	  w	  Poznaniu

Interdyscyplinarne	  Centrum	  
Modelowania
Matematycznego	  i	  Komputerowego	  
w	  Warszawie

Wrocławskie	  Centrum
Sieciowo	  -‐ Superkomputerowe	  we	  
Wrocławiu

Akademickie	  Centrum	  Komputerowe	  
CYFRONET	  AGH	  w	  Krakowie
(koordynator)

Struktura	  konsorcjum



W	  infrastrukturze	   liczy	  blisko	  3000 użytkowników.

Efektem	  prac	  prowadzonych	  z	  pomocą	  Infrastruktury	   jest	  ponad	  500	  publikacji.

Znakomita	  większość	  publikacji	   jest	  znajduje	  się	  w	  czasopismach	  z	  Listy	  Filadelfijskiej	  oraz	  jest	  

wysoko	  punktowana	  przez	  MNiSW

Infrastruktura	  PLGrid

Z	  infrastruktury	   	  korzystają:

Pracownicy	  naukowi	   i	  dydaktyczni

Doktoranci

Magistranci	  w	  ramach	  prac	  dyplomowych

Studenci

Inne	  osoby	  uczestniczące	  w	  badaniach	  
naukowych	   (w	  tym	  obcokrajowcy)

Histogram	  liczby	  publikacji	  wobec	  punktacji	  MNSIW	  
czasopism	  z	  Listy	  Filadelfijskiej



Rozwój	  PLGrid

Dziedzinowe	  Usługi	  Nowej	  
Generacji	  w	  Infrastrukturze	  
PLGrid dla	  Polskiej	  Nauki

Centrum	  Kompetencji	  
w	  Zakresie	  Rozproszonych	  

Infrastruktur	  obliczeniowych
Typu	  Gridowego -‐ PLGridCore



Oferta



Główne	  usługi



Parametry	  zasobów	  obliczeniowych

588,02	  TFLOPS

40	  288	  rdzeni

107,9	  TB	  RAM

5.8	  PB	  dysków



TOP	  500	  Czerwiec	  2015

Lista	  systemów	  z	  Polski

49 -‐ Prometheus (ACK	  Cyfronet AGH)	  -‐ 1,65	  PFLOPS	  (PLGrid)

126 – Tryton	  (TASK)	  – 0,63	  PFLOPS	  (część	  dostępna	  w	  PLGrid)

135 – Bem	  (WCSS)	  – 0,63	  PFLOPS	  (część	  dostępna	  w	  PLGrid)

155 – Centrum	  Informatyczne	  Świerk	  – 0,49	  PFLOPS

269 – Zeus	  (ACK	  Cyfronet AGH)	  – 0,37	  PFLOPS	  (PLGRrid)

380 – Orion	  (ICM)	  – 0,20	  PFLOPS

418 – Nostromo	  (ICM)	  – 0,19	  PFLOPS	  



Parametry	  zasobów	  obliczeniowych	  2015

2,5+	  PFLOPS

85	  000+	  rdzeni

300+	  TB	  RAM

15+	  PB	  dysków



Dostępne	  rodzaje	  procesorów
Intel	  Xeon	  4-‐,	  6-‐,	  12-‐,	  14-‐rdzeniowe	  (do	  28	  rdzeni	  na	  węźle)
AMD	  Opteron 6-‐,	  12-‐,	  16-‐rdzeniowe	  (do	  64	  rdzeni	  na	  węźle)

Akceleratory	  obliczeń
karty	  GPGPU	  NVidia Tesla	  (do	  8	  kart	  na	  węźle)
Intel	  Xeon	  Phi	  (do	  2	  kart	  na	  węźle)

Różne	  konfiguracje	  węzłów	  obliczeniowych
od	  8	  do	  64	  rdzeni	  na	  węzeł
do	  512	  GB	  RAM	  na	  węzeł
vSMP (Intel	  Xeon)	  – do	  6	  TB	  RAM	  oraz	  768	  rdzeni

Pełna	  konfiguracja	  na	  stronie:
www.plgrid.pl/oferta/zasoby_obliczeniowe/opis_zasobow/HPC

Parametry	  zasobów	  obliczeniowych



PLGrid to	  różne	  sposoby	  dostępu	  do	  zasobów
lokalne	  systemy	  kolejkowe	  na	  klastrach	  (CLI	  oraz	  GUI)
oprogramowania	  pośredniczące	  (UNICORE,	  QosCosGrid,	   gLite)
maszyny wirtualne	  
portale	  sieciowe	  (InSilicoLab,	  GridSpace2,	  PLG-‐Data,	  DataNet,...)

Zarządzanie	  dostępem	  do	  usług	   poprzez	  Portal	  Użytkownika	  PLGrid
(https://portal.plgrid.pl)

Katalog	  usług
usługi	  ogólne	   -‐ https://docs.plgrid.pl/uslugi
usługi	  dedykowane	  wybranym	  dziedzinom	   nauki	  -‐

https://docs.plgrid.pl/uslugi_dziedzinowe

Sposoby	  dostępu



Chemia	  i	  Biologia:	  ADF,	  AMBER,	  CFOUR,	  Dalton,	  
GAMESS,	  Gaussian,	  Molcas,	  Molpro,	  MOPAC,	  
NWChem,	  Open	  Babel,	  TURBOMOLE,	  
AutoDock/AutoGrid,	   BLAST,	  Clustal,	  Siesta,	  
Quantum	  Espresso,	  VASP	  (na	  licencjach	  własnych	  
użytkownków),	   CPMD,	  Gromacs,	  NAMD
Fizyka: FLUENT,	  Meep,	  OpenFOAM
Nanotechnologia:	  ABINIT,	  Quantum	  Espresso,	  
NAMD
Interdyscyplinarne:	  Mathematica,	  MATLAB,	  
Simulink
Kompilatory	  i	  narzędzia:	  Intel,	  PGI,	  GNU	  compilers,	  	  
MKL,	  CUDA,	  MPI,	  OpenMP,	  Alinea,	  Python,	   R,	  Ruby
Bazy	  danych
Możliwość	  instalacji	  dowolnego	  oprogramowania

https://aplikacje.plgrid.pl/

Oprogramowanie



https://submit.plgrid.pl

Rimrock – Robust Remote	  Process and	  Job	  Controller
Ułatwia	  pracę z	  zadaniami	  obliczeniowymi	  na	  zdalnych	  zasobach	  
Umożliwia	  pracę	  z	  zadaniami	  wsadowymi	  oraz	  uruchomienie	  interaktywnej	  
aplikacji

dostarcza	  prostego	  interfejsu	  RESTowego do	  wysyłania	  i	  odbioru	  
danych	  oraz	  kontroli	  zadań
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Rimrock



PLG-‐Data

https://data.plgrid.pl

Dostęp	  do	  danych	  przez	  przeglądarkę	  internetową



http://www.qoscosgrid.org/trac/qcg-‐icon

Lekka	  aplikacja	  graficzna	  do	  zarządzania	  zadaniami	  gridowymi
Szerokie	  portfolio	  wspieranych	  aplikacji	  z	  chemii	  obliczeniowej

Gaussian
GAMESS
Molpro
Dalton
Turbomole
ADF
CRYSTAL09	  

integracja	  z	  GaussView

QCG-‐Icon



http://insilicolab.grid.cyfronet.pl

Środowisko	   pracy	  z	  systemem	  zintegrowanych	  narzędzi,	   które:
wspomagają	  zarządzanie	  złożonymi	  obliczeniami
automatyzują	  powtarzalne	  cykle	  obliczeń
umożliwiają	  w	  wygodny	  sposób	  zarządzanie	  procesem	  obliczeń
ułatwiają	  zarządzanie	  rozproszonymi	   danymi	  eksperymentu
umożliwiają	  wspólną	  analizę	  rezultatów	  wielu	  równoległych	  obliczeń
ułatwiają	  współpracę	  pomiędzy	  badaczami	  pracującymi	  nad	  wspólnymi
projektami
nie	  rozpraszają	  użytkowników	   wykorzystywaną	  technologią	   -‐ bez
forsowania	  zmiany	  sposobu	  myślenia	  naukowców
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InSilicoLab



Dostępne	  domeny	  badawcze

Chemia	  kwantowa	  oraz	  biochemia
obliczenia	  pakietami	  Gaussian,	  GAMESS,	  Turbomole
Trajectory Sculptor -‐ półautomatyczne	  przycinanie dużych	  układów	  
molekularnych	   (np.	  wyników	  symulacji	  MD)
możliwość	  łączenia	  obu	  typów	  eksperymentów

Astrofizyka
obliczenia	  hydrodynamiczne	  metodami	  objętości	  skończonej
obliczenia	  dla	  konsorcjum	   Cherenkov Telescope Array (CTA)
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InSilicoLab



Adobe	  Connect -‐ to	  cenione	  na	  rynku	  
rozwiązanie	  do	  prowadzenia	  telekonferencji	  do	  
50	  uczestników	   jednocześnie.	  

Confluence -‐ to	  przestrzeń	  typu	  "wiki”
do	  agregowania	  wiedzy.

Jira -‐ to	  narzędzie	  do	  planowania	  pracy	  
i śledzenia	  jej	  efektów.	  

Stash -‐ oprogramowanie	  do	  śledzenia	  zmian
w	  kodzie	  źródłowym	  

Narzędzia	  pracy	  zespołowej



Dostęp	  do	  Infrastruktury



Portal	  PLGrid

Rejestracja	  elektroniczna	  przez	  Portal	  Użytkownika	  PLGrid (https://portal.plgrid.pl)
Weryfikacja	  użytkownika	  na	  podstawie	  nr	  OPI	  i	  danych	  w	  bazie	  Ludzie	  Nauki
(http://www.nauka-‐polska.pl/)

Po	  rejestracji	  użytkownik	   uzyskuje	  możliwość:
Zarządzanie	  dostępem	  do	  usług	   i	  wielu	  aplikacji
Monitoring	   zużycia	  zasobów
Zarządzanie	  grantami	  obliczeniowymi
Zarządzanie	  certyfikatami	  gridowymi
Dostęp	  do	  wszystkich	  zasobów	  przy	  użyciu	  jednego	  konta	  i	  jednego	  hasła	  (lub	  certyfikatu	  
gridowego)



Wnioskowanie	  o	  zasoby

Granty	  w	  PLGrid

Pakiet	  na	  start
grant	  osobisty

Grant	  właściwy
negocjowanie	  zasobów	  w	  5	  ośrodkach	  bezpośrednio	   z	  administratorami
gotowy	   formularz	  wniosku
jasne	  zasady	  rozliczania	  grantu
gwarancja	  uzyskania	  zasobów
gwarancja	  bezpieczeństwa



Co	  nas	  wyróżnia?



Szkolenia
zdalne	  	  -‐ https://portal.plgrid.pl/ lub	  
https://blackboard.cyfronet.pl/
z	  trenerem	  -‐ informacje	  na
http://www.cyfronet.krakow.pl/

Podręcznik	  Użytkownika
Dostępny	  online:
https://docs.plgrid.pl/podrecznik_uzytkownika

Wsparcie	  użytkownika

Konsultacje	  z	  ekspertami
Za	  pośrednictwem	  Helpdesk PLGrid:
https://helpdesk.plgrid.pl
helpdesk@plgrid.pl

Forum	  użytkowników
https://zapytaj.plgrid.pl/



Efektywne	  wykorzystanie	  klastra	  Zeus	  w	  chemii	  obliczeniowej
termin:	  czwartek,	  3.09	  godz.	  8:00-‐11:00
miejsce:	  ACK	  Cyfronet AGH,	  ul.	  Nawojki	  11,	  sala	  303

Środowisko	   InSilicoLab dla	  chemii	  obliczeniowej
termin:	  piątek,	  4.09	  godz.	  8:00-‐10:00
miejsce:	  ACK	  Cyfronet AGH,	  ul.	  Nawojki	  11,	  sala	  303	  

Zapisy
na	  stoisku	  PLGridu w	  trakcie	  trwania	  konferencji

Możliwości	  PLGrid – warsztaty	  na	  konferencji



Rejestracja:	  https://portal.plgrid.pl

helpdesk@plgrid.pl

+48	  12	  632	  33	  55	  wew.	  312


