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Plan prezentacji 

!  Czym jest ACK Cyfronet AGH 
!  Dostępne zasoby 
!  Narzędzia ułatwiające badania naukowe 
!  Dokumentacja, pomoc dla użytkowników, najbliższe szkolenia 
!  Jak zostać użytkownikiem? 

!  rejestracja kont 
!  zasady użytkowania 

!  Przykładowi użytkownicy i realizowane projekty naukowe 
!  Zasoby PL-Gridu (w Polsce) 

!  rejestracja kont 
!  przydzielanie mocy obliczeniowych 

!  zespoły i granty obliczeniowe 
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ACK Cyfronet AGH 

!  Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH powstało w 1973 roku 
! http://www.cyfronet.krakow.pl/ oraz ul. Nawojki 11, Kraków 
!  Działalność i misja 

!  rozwój i utrzymanie Miejskiej Sieci Komputerowej w Krakowie  
!  udostępnianie środowisku naukowemu mocy obliczeniowych, 

zasobów pamięci dyskowych i taśmowych. 
!  dostęp do oprogramowania naukowego i specjalistycznego dla 

użytkowników komputerów dużej mocy. 
!  badania naukowe prowadzone w ramach szeregu projektów 

badawczych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. 
!  e-Nauczanie – efektywny system Blackboard (nauczania poprzez 

sieć) dla środowiska akademickiego. 
!  organizację międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, 

poświęconych tematyce informatycznej. 
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Zasoby obliczeniowe 

Komputery Dużej Mocy 

!  Komputery SMP 
!  Baribal (256 rdzeni, 512GB, 1.5 TFLOPS) 
!  Panda (32 rdzenie, 64GB, 0.2 TFLOPS) 

!  Klaster 
!  Mars (544 rdzenie, 1TB, 5.4 TFLOPS) 

!  Klaster heterogeniczny 
!  Zeus (350 TFLOPS) 

 
!  Maszyny wirtualne  

!  Platon U3 (384 rdzenie, 1.8 TB, 3.7 TFLOPS, Windows) 

!  Platformy rekonfigurowalne FPGA 
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Zeus – klaster heterogeniczny 

Składowe klastra Zeus 

!  Zeus składa się z węzła dostępowego (UI) oraz grup węzłów o różnych parametrach 
!  tradycyjne węzły (1198 węzłów, w tym 114 węzłów z dużą ilością RAM) 
! vSMP – zespół maszyn wirtualnych (kilkanaście węzłów) 
!  GPGPU – węzły zawierające procesory graficzne GPGPU  (44 węzły, 208 kart 

GPGPU) 
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Własność Zeus Zeus bigmem Zeus vSMP Zeus GPGPU 

Szybkość CPU 2.26 -2.66 GHz 2.30; 2.40 GHz 2.66 GHz 2.93; 2.40 GHz 

RAM 16, 24 GB 192, 256 GB do 6 TB 72, 96 GB 

Ilość rdzeni na węźle 8,12  12, 64 24 – 196 (768) 12 

InfiniBand tak tak – tak 

Dodatkowe – – RAMDysk karty GPGPU 



Zasoby obliczeniowe 

Przechowywanie danych 

!  Komputery Dużej Mocy (do ~10 TB) 
!  automatyczne kopie zapasowe 

!  Dedykowane serwisy 
!  zasoby dostępne lokalnie (~ 600 TB)  
!  zasoby gridowe (~ 420 TB) 
!  serwer baz danych 

!  Urządzenia taśmowe 
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Niezawodność 

!  Zasoby utrzymywane w stanie produkcyjnym 24h na dobę, 7 dni w tygodniu 
!  stały monitoring  
!  efektywna klimatyzacja!
!  system zabezpieczeń na wypadek awarii zasilania!
 

 

 



Zeus – klaster heterogeniczny 

Zeus - stały monitoring zasobów 
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Zeus – klaster heterogeniczny 8 



Narzędzia ułatwiające badania 
naukowe 
InSilicoLab - http://insilicolab.cyfronet.pl 

!  Środowisko pracy dla chemików i biologów, z systemem  
zintegrowanych narzędzi, które 

!  umożliwiają w wygodny sposób zarządzanie procesem 
obliczeń i wynikami obliczeń 

!  bez forsowania zmiany sposobu myślenia naukowców 
!  nie rozpraszają użytkowników wykorzystywaną technologią 
!  oraz umożliwią łatwą współpracę pomiędzy badaczami 

 pracującymi nad wspólnymi projektami 
!  Testowa instancja dla astrofizyków (wersja produkcyjna po wakacjach) 

!  obliczenia hydrodynamiczne metodami objętości skończonej 
!  obliczenia dla konsorcjum Cherenkov Telescope Array (CTA) 
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Narzędzia ułatwiające badania 
naukowe 
GridSpace - https://gs2.cyfronet.pl 

!  Środowisko planowania i zlecania obliczeń w oparciu o infrastruktury 
komputerów dużej mocy 

!  Dostęp do różnych zasobów (lokalnych i gridowych) 
!  Obsługa całkowicie za pomocą przeglądarki internetowej 

!  środowisko „ukrywa” szczegóły techniczne 
!  Możliwość pisania wirtualnych eksperymentów używając 

!  wielu języków (m.in. Python, Ruby, R) 
!  wielu programów (m.in. Gaussian, Mathematica, Matlab) 
!  łączenie poszczególnych skryptów w kaskady zadań oraz 

zagnieżdżanie 
!  Używany również do tzw. executible papers we współpracy z Elsevier - 

https://collage.elsevier.com 
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Oprogramowanie 

Dostępne oprogramowanie 

!  Biologia: AutoDock/AutoGrid, BLAST, Clustal, 
CPMD, Gromacs, NAMD 

!  Chemia kwantowa: ADF, Amber, CFOUR, 
Dalton, GAMESS, Gaussian, Molpro, MOPAC, 
NWChem, Siesta, TURBOMOLE 

!  Fizyka: ANSYS Fluent, Abaqus, Meep, 
OpenFOAM, ROOT 

!  Obliczenia molekularne i symulacje: LAMMPS, 
MATLAB, Nmag, R, Wolfram Mathematica 

!  Platon: Adobe Creative Suite 5.5, Autodesk 
2012, Mathcad Prime 1.0, Statistica 10.0 

!  Możliwość instalacji dowolnego 
oprogramowania 

!  Unix/Linux 
!  Windows (Platon) 

!  Możliwość wykorzystania własnych licencji 
komercyjnych 
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Dokumentacja 

Portal Komputerów Dużej Mocy ACK Cyfronet AGH 
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Dokumentacja projektu PL-Grid 

http://kdm.cyfronet.pl 

https://docs.plgrid.pl/podrecznik_uzytkownika 
 

http://ask.plgrid.pl 
 
 

Dokumentacja projektu Platon 

System pomocy Helpdesk PL-Grid 
 

https://helpdesk.plgrid.pl lub helpdesk@plgrid.pl 

https://agh.cloud.pionier.net.pl 



Szkolenia  

W siedzibie ACK Cyfronet AGH 

!  21 czerwca  Usługi ułatwiające obliczenia naukowe dostępne w ACK Cyfronet AGH 

!  24 czerwca: Warsztaty z podstaw Linuxa 

!  27 czerwca: Efektywne wykorzystanie klastra Zeus w obliczeniach naukowych 

!  Zgłoszenia na szkolenia: yeksplo@cyfronet.pl  do 17 czerwca 2013 

!  Użytkownicy powinni mieć konto na naszych komputerach 
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Zdalne poprzez platformę Blackboard 

!  Logowanie poprzez strony https://portal.plgrid.pl/ lub https://blackboard.cyfronet.pl/ 



Jak zostać użytkownikiem   

Sposoby rejestracji 

!  Rejestracja elektroniczna przez Portal Użytkownika PL-Grid 
!  rejestracja w pełni elektroniczna (https://portal.plgrid.pl) 
!  weryfikacja użytkownika na podstawie OPI 
!  możliwość łatwego rozszerzenia konta na nowe usługi 

!  Rejestracja w KDM  
!  wymaga wypełnienia papierowego formularza (

http://www.cyfronet.pl/uslugi_obliczeniowe/?a=przyznawanie) 
!  weryfikacja na podstawie formularza 
!  jeden wniosek na jeden komputer 

 
!  Rejestracja w projekcie PLATON 

!  rejestracja elektroniczna (https://agh.cloud.pionier.net.pl) 
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Zasady użytkowania  

Dostęp nieodpłatny dla polskich naukowców 

!  Dostęp do zasobów oferowanych w ACK Cyfronet AGH jest nieodpłatny 
dla naukowców i wszystkich osób prowadzących działalność naukową, 
związaną z uczelnią lub instytutem naukowym w Polsce 

!  „Walutą” są publikacje, w których powinny znaleźć się podziękowania: 
 
"Praca została wykonana z wykorzystaniem zasobów ACK Cyfronet AGH.” 

 
lub 
 

"This research was supported in part by computing resoruces of ACC 
Cyfronet AGH." 
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Nasi użytkownicy  

!  Dziedziny nauki najbardziej aktywne!
!  nauki biologiczne!
!  chemia kwantowa!
!  nanotechnologia i technologia 

materiałów 
!  Rekordy obliczeń 

!  symulacje działania antybiotyków 
– 165 lat CPU!

!  modelowanie molekularne – 21 
lat CPU!

!  modelowanie reakcji 
chemicznych – 17 lat CPU!
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!  Badanie własności magnetycznych 
nanostruktur kobaltu!

!  Badanie przepływu turbulentnego ze 
spalaniem!

!  Dynamika płynów w ośrodkach porowatych!
!  Rozpoznawanie mowy i badania języka 

naturalnego!
!  Rentgenowska mikroanaliza fluorescencyjna!
!  Przetwarzanie obrazów w środowiskach 

rozproszonych!
!  Badania przemian fazowych, m.in. ciekłych 

kryształów!
!  Badanie zwarć wysokorezystancyjnych w 

sieciach jednofazowych!
!  Problem degeneracji pasm w 

półprzewodnikach!
!  Małe ciała Układu Słonecznego – 

pochodzenie i dynamika!
!  … to tylko część zestawienia z kilkuset 

realizowanych projektów 



Chemia kwantowa 

Główne zadanie – obliczenia struktury elektronowej molekuł 

!  wykorzystywane do: 
!  badania oddziaływań pomiędzy cząsteczkami 
!  modelowania reakcji i procesów chemicznych oraz katalitycznych 
!  badania materiałów o znaczeniu przemysłowym i poszukiwania nowych 

o zadanych właściwościach, np. polimerów, materiałów magazynujących energię 
!  główne dziedziny zastosowania: chemia, fizyka i biologia 
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Biologia i nauki pokrewne 

Główne zastosowania 

!  przewidywanie struktury białek, 
!  poszukiwanie nowych leków, 
!  analiza krótkich sekwencji DNA, 
!  badanie własności enzymatycznych białek, 
!  modelowanie procesu zwijania (fałdowania) białek 
!  badania zjawisk elektrycznych w komórkach serca 
!  przewidywania własności biopolimerów i ich zastosowania 
!  opis aktywności komórek nerwowych mózgu i siatkówki oka 
!  projektowanie i wdrażanie systemów pomiarowych na potrzeby neurobiologii 
!  badania nad gruźlicą – własności inhibitorów primazy i ligazy DNA 
!  … 
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Biologia i nauki pokrewne 

Główny użytkownik infrastruktury, zastosowania 

!  Najaktywniejszy użytkownik – badania aktywności antybiotyków przeciwgrzybiczych 
(Politechnika Gdańska) – ponad 165 lat CPU 
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!  zastosowanie nowoczesnego 
interfejsu sieciowego 
(Infiniband) wraz ze specjalnie 
przygotowanymi wersjami 
oprogramowania pozwoliło 
przyspieszyć obliczenia ponad 
5x.  

!  również dla innych pakietów 
oprogramowania podobne 
usprawnienia są wdrożone lub 
w trakcie wdrożenia 

 

Podziękowania: Jacek Czub, Anna Neumann, PG  



Fizyka Wysokich Energii 

Współpraca z CERN 

!  Wspieramy wszystkie eksperymenty Wielkiego Zderzacza Hadronów!
!  klaster Zeus wykonał około 1.5% obliczeń wykonanych 

w trakcie poszukiwania Bozonu Higgsa 
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Projektowanie układów scalonych 

Użycie własnej licencji na oprogramowanie komercyjne 

!  Efektywne modelowanie poprawności działania chipu możliwe dzięki 
wykorzystaniu wielu rdzeni jednocześnie 
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Podziękowania: Michał Dwużnik, Krzysztof Świętek, AGH 



Astronomia 

Cherenkov Telescope Array (CTA) 

!  Inicjatywa mająca na celu budowę sieci nowej generacji naziemnych detektorów 
promieniowania γ pracujących w zakresie 10 GeV do 100 TeV 

!  Projekt został zakwalifikowany jako kluczowy dla nauki w Europie przez ESFRI 
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!  Dane zbierane przez dostępne 
przyrządy: CANGAROO, H.E.S.S. , 
MAGIC, MILAGRO oraz VERITAS są 
przechowywane na infrastrukturze PL-
Grid w ACK Cyfronet AGH i na bieżąco 
analizowane przez polskich astronomów 

Materiały za: G. Lamana, D. Torres, CTA 



Zootechnika 

Badania sezonowych zmian zawartości komórek somatycznych (SCS) 
w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej 

!  SCC i SCS (logarytm z SCC) – 
powszechnie używane w hodowli 
bydła jako wskaźniki stanu 
zdrowotności wymienia 

!  Badania: analiza statystyczna SCS 
na podstawie ok. 12 mln danych dot. 
ok. 900 000 krów 

!  funkcja okresowa (stały okres 12 
miesięcy, parametry: średnia, 
amplituda i przesunięcie fazy) 
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Podziękowania: Ewa Ptak, Maciej Gierdziewicz, WHBZ UR, Kraków 



Konferencje  

Cracow Grid Workshop ‘13  

!  Międzynarodowa konferencja o e-Nauce oraz rozproszonych 
środowiskach obliczeniowych 

! http://www.cyfronet.krakow.pl/cgw13/ 
!  Miejsce: Kraków, 4-6 listopada 2013  
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Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy 

!  Prezentacja planów rozwoju działu KDM 
!  panel dyskusyjny z użytkownikami 

!  Prezentacje wyników swoich prac użytkowników 
!  Warsztaty ćwiczeniowe 
!  Miejsce: Zakopane, przełom lutego i marca 2014 



Czym jest PL-Grid 

Konsorcjum polskich Centrów Komputerowych 

25 

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) 



Zasoby PL-Gridu  

Sześć klastrów obliczeniowych 

!  ponad 23000 rdzeni obliczeniowych – 230 TFLOPS  
!  3,6 PB zasobów dyskowych 

!  szybkie dyski na pliki tymczasowe 
!  Procesory: 

!  Intel Xeon 4 oraz 6 rdzeni  
!  AMD Opteron 6, 12, 16 rdzeni 
!  karty GPGPU NVidia Tesla  

!  Różne konfiguracje węzłów obliczeniowych 
!  od 8 do 64 rdzeni na węzeł 
!  do 256 GB RAM na węzeł 
! vSMP (Intel Xeon) – do 6TB RAM oraz 768 rdzeni 

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

Portal Użytkownika PL-Grid 

!  Rejestracja do infrastruktury oraz usług – https://portal.plgrid.pl 
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Rejestracja wymaga 
!  imienia i nazwiska 
!  adres e-mail 
!  PESEL 
!  numer telefonu 
!  numeru w Bazie OPI osób Polskiej Nauki 
!  organizacji naukowej 

 
Jeden login i hasło do wszystkich usług 
O wszystkie usługi aplikuje się w jednym miejscu 



Koszt dostępu 

Dostęp nieodpłatny dla polskich naukowców 

!  Dostęp do zasobów oferowanych w ramach projektu PL-Grid jest 
nieodpłatny dla naukowców i wszystkich osób prowadzących 
działalność naukową, związaną z uczelnią lub instytutem 
naukowym w Polsce 

!  „Walutą” są publikacje, w których powinny znaleźć się 
podziękowania: 

 
"Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury PL-Grid.” 

 
lub 
 

"This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure." 
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Sposoby dostępu  

Dostęp lokalny i gridowy 

!  Zasoby PL-Gridu dostępne (obliczenia w ramach jednego klastra) 
!  Zeus (ui.cyfronet.pl) w tym Zeus vSMP i GPGPU 
!  REEF (ui.reef.man.poznan.pl) 
!  Galera PLUS (ui.grid.task.gda.pl) w tym vSMP 
 

!  Wszystkie zasoby dostępne gridowo 
!  Sposoby dostępu gridowego 

! gLite 
!  UNICORE 
! QosCosGrid 
! GridSpace 
! InSilicoLab 
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Przydzielanie mocy obliczeniowych 

Zespoły użytkowników 

!  Motywacja 
!  Zespół odzwierciedla zespół badawczy istniejący 

w rzeczywistości 
!  samoorganizacja zespołu - dynamiczne zarządzanie 

członkostwem 
!  współdzielenie i kontrola dostępu do danych 

!  Koncepcja 
!  zakładanie grup ad hoc 
!  rola Szefa Zespołu 

!  automatycznie przydzielana założycielowi 
!  może być nadana innemu członkowi grupy 
!  zarządzanie grupą 

!  szef może być jedynym członkiem grupy 
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Przydzielanie mocy obliczeniowych 

Granty Obliczeniowe 

!  Motywacja 
!  umożliwienie konfiguracji zasobów stosownie do wymagań 

użytkownika 
!  określenie dodatkowych warunków zapewnienia przestrzeni 

dyskowej, mocy obliczeniowej (wymagania jakościowe) 
!  Planowanie wykorzystania zasobów 

!  Koncepcja 
!  Grant = przydział zasobów + warunki/gwarancje 
!  Podmiotem grantu jest Zespół 
!  Zespół może zaproponować własne warunki i gwarancje 
!  Ilość zasobów i warunki podlegają negocjacji 
!  Zasoby mogą pochodzić z kilku ośrodków 
!  Wykorzystanie zasobów i warunki dostarczenia są 

monitorowane celem rozliczenia 
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Kontakt 32 

Helpdesk PL-Grid – https://helpdesk.plgrid.pl lub helpdesk@plgrid.pl 
 
 

Klemens Noga – klemens.noga@cyfronet.pl 
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