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2Blokowanie grantów obliczeniowych
ze wględu na wykorzystanie zasobów

Prawidłowy ID grantu - w chwili obecnej minełą data rozpoczecia i jeszcze nie 
nadszedł czas zakończenia oraz pozostały niewykorzystane zasoby

Obowiązuje wyłącznie w stosunku do zasobów obliczeniowych

Dotyczy zarówno grantów właściwych i osobistych

Zablokowanie poprzedzone będzie notyfikacjami e-mail o zbliżaniu się limitu 
wykorzystania

Wprowadzenie automatyki poprzedzone okresem ręcznej obsługi

Zarys polityki blokowania grantów:

Poziom wykorzystania grantu Działanie

80% (całego grantu) Notyfikacja

100% (całego grantu) Blokada grantu (we wszystkich ośrodkach). Możliwość liczenia do 110% na 
wniosek.

100% (dla jednego ośrodka) Blokada grantu w tym ośrodku. Możliwość liczenia do 110% na wniosek.

110% (dla jednego ośrodka) Blokada ostateczna w tym ośrodku.

110% (całego grantu) Blokada ostateczna. Możliwa formalna renegocjacja grantu lub nowy grant.



3Normalizacja zasobów 
obliczeniowych

Od 1.01.2014 jednostką czasu obliczeniowego w Infrastrukturze PL-Grid stała się 
godzina znormalizowana.

PL-Grid rozlicza zasoby w czasie rzeczywistym (tzw. walltime). Normalizacja 
zasobów obliczeniowych ma na celu rozliczanie wykorzystanych zasobów 
obliczeniowych adekwatnie do mocy przez nie oferowanej.

Więcej podczas prezentacji o 16.15 „Implementation of Computing Resources 
Normalization...”



4Platforma Cloud Computing

Umożliwia uruchomienie i zarządzanie maszyną wirtualną z uprawnieniami 
administratora

Dostępne obrazy: Ubuntu, Debian, SL, Windows Server 2012R2 (prototypowo)

Obrazy można zapisywać i współdzielić w zespole

Przykłady wykorzystania

Hosting własnych aplikacji webowych 

Środowisko pracy wymagające uprawnień administratora

Testowanie na różnych dystrybucjach

Ograniczenia

Prywatne adresy IP, dostęp przez PL-Gridowy VPN

Możliwy dostęp poprzez port na publicznym IP (przekierowanie)

Brak rozliczania wykorzystania

Status

>50 użytkowników

>100 działających maszyn wirtualnych

Plany

2014: migracja do OpenStack

Audyt bezpieczeństwa, integracja z systemem grantów



5Narzędzia współpracy zespołowej

Dostępne dla każdego użytkownika PL-Grid w zakładce „Moje konto”

Wideokonferencje

Dostęp do Adobe Connect 

Współdzielenie ekranu, prezentacji (ograniczenia w linux)

Ułatwienia dla głosowania on-line

Dokumentacja, śledzenie zadań, repozytoria (w przygotowaniu)

Dostęp do pakietu narzędzi Atlassian:

Confluence - przestrzeń

JIRA - projekt

Stash – repozytorium
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Dziękuję!


