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Národní gridová infrastruktura
Grid = distribuované prostředí pro sdílení výpočetních zdrojů
motivací je optimální využití zdrojů
přenesení nárazové zátěže na volnější zdroje
a využití jiných zdrojů při výpadku
poskytnutí vlastních dočasně volných zdrojů

možnost pořídit si cluster jen na standardní požadavky
spolupráce týmů z různých organizací, sdílení dat
myšlenka platí i pro další zdroje, včetně software
MetaCentrum
součást e-infrastruktury spravované CESNETem
jednotný účet, propojené služby

pracuje v koordinaci s dalšími projekty IT4 a CERIT-SC
snažíme se rozšířit rozsah služeb, typů výpočtů
rozšiřujeme záběr do zpracování rozsáhlých dat
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Výpočetní grid
clustery a výkonné servery, úložné kapacity
Plzeň, Praha, Brno, Ostrava, ČB

aktuálně 9000 jader, 3700 vlastní CESNET
clustery CEITEC, CERIT-SC, ZČU, JČU, UK, MU

přes 1000 TB diskových prostor na zpracování dat
centrální správa uzlů, účtů, úloh, aplikačního software
dalších 4000 jader a 2 PB přes FZU do EGI (LHC)
orientace na dávkové úlohy, hromadné zpracování,
dlouhé vědecké výpočty
"placení" formou publikací s poděkováním
přístup všem akademickým pracovníkům a studentům
bez omezení, bez podávání projektů
publikace využívány pro určení priority uživatele
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Novinky v oblast hardware

CESNET
GPU cluster, předpokládáné zprovoznění v listopadu
30 uzlů po 16 jádrech, 64 GB RAM,
každý uzel 2x NVIDIA Tesla K20
100 TB home

CERIT-SC
cluster v Jihlavě
zigur, 32 uzlů po 8 CPU a 128 GB RAM
zapat, 112 uzlů po 16 jádrech a 128 GB RAM
370 TB home

SGI UV v Brně, předpokládáné zprovoznění v listopadu
48x Intel E5-4617, tj. celkem 288 jader, 6 TB RAM
72 TB scratch
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Příklad č.1
Samostatný, začínající uživatel
otevřený přístup pro všechny akademické uživatele
priorita řízená propočítaným časem (-) a publikacemi(+)
přístup k odlišným konfiguracím clusterů
SMP stroje s velkou pamětí versus menší servery
některé clustery se sdíleným scratch filesystémem pro
paralelní zpracování velkých dat
NVIDIA GPU karty, podpora v aplikačním software

aplikační software
dlouhý seznam, komerční i opensource
matematika, výpočetní chemie, molekulární biologie,
bioinformatika, technické a materiálové simulace

snaha pořizovat licence pokrývající celé Metacentrum
nebo dokonce celou ČR
Fluent, použitelný na vlastní pracovní stanici
pro nejpoužívanější podrobnější dokumentace
příklady pro paralelní úlohy, využití GPU karet ...
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Příklad č.2 I
Menší skupina
úspěšně u nás počítají, skupina se rozrůstá
aplikační software
vývojové prostředí, MPI, debuggery
instalace volně dostupného software podle požadavků
možnost instalace uživatelského software do našeho
prostoru, zviditelnění ostatním

přes Peruna vlastní skupina
adresáře přístupné jen jim

data přístupná přes NFSv4, přístup i na svazky DU
plánuje pořízení vlastní clusteru
pomoc při vyladění zadaní technické specifikace
možnost zkusit si předem různé možnosti
pomoc při přípravě výběrového řízení
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Příklad č.2 II
Zapojení clusteru do MetaCentra
začlenění clusteru do Metacentra
možnost přetečení úloh na centrální zdroje
možnost poskytnout vlastní dočasně volné zdroje
kde licence dovolí, aplikační software pokryje i cluster

různá úroveň integrace do MetaCentra
vlastní správce versus centrální správa
oddělený versus centrální dávkový systém
přístup ostatních uživatelů volný, omezený, zakázaný

možnost využití našich nástrojů pro správu
systému, uživatelů, úloh

instalace lokálního clusteru přitáhne další zájemce
poskytujeme školení na místě, obecné nebo laděné na
speciální aplikaci
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Příklad č.3 I
Skupiny s odlišným typem práce s úlohami
dávkové úlohy a jednotné prostředí nevyhovuje všem
virtualizovaná infrastruktura umožňuje změny
upravený nebo vlastní systém na pracovních uzlech
vlastní ovládání uzlů nebo úloh (BOINC)
uzavřené ve VLAN
VLAN může být tunelována i do lokální sítě uživatele

cloud přístup dává možnost připravit si celé prostředí
jiný operační systém, odlišná verze knihoven ...
vlastní grafické rozhraní (např. Galaxy portal)
po odladění provozováno v cloudu nebo obraz přenesen
i do MetaCentra
při možnosti využití dalšími uživateli pomoc s integrací
autentizace, přístup k našemu software
offload úloh do MetaCentra
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Příklad č.3 II

zpracování velkých dat
na clusteru sdílené velké scratch filesystémy
desítky TB pro data vzniklá/zpracovávaná výpočtem

v každém městě sdílený home filesysten
stovky TB, semipermanentní data, dostupná všude

možnost přenášet data na archivní úložiště DU
pokusy s Hadoop výpočty na cloudu i gridu
odlišné verze, ladění prostředí ...
naším cílem je pomoci s odladěním provozní verze
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Příklad č.4 I
Projekt vznikající jako část mezinárodní infrastruktury, ESFRI
zdroje MetaCentra pro rychlé nastartování
pro začátek i dedikovány (CESNET, CERIT-SC)
nebudou použity pro produkční provoz

mezinárodní projekt často vyžaduje svoje prostředí
clustery začleněné do EGI beži SL6
odlišné nástroje pro správu dat, úloh

EGI – evropská gridová infrastruktura
spravujeme služby nutné pro začlenění uživatelské
skupiny do EGI (jejich VO)
podpora projektů Auger, Belle
včetně poskytnutí našich zdrojů do mezinárodní
spolupráce

se spolupráci s CERIT-SC i analýza výpočetních úloh,
optimalizace, společný vývoj nových metod
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Příklad č.4 II

Příklad Elixir
zrychlení přistoupení do Elixir konsorcia
lepší pochopení požadavků nové uživatelské komunity
odladění prostředí podle jejich potřeb
rozšíření aplikačního portfolia podle potřeb
bioinformatiků pro celé MetaCentrum
na prvních skupinách odladěno základní prostředí,
přidáváme další aplikační skupiny
diskuze nad zprovozněním webového rozhraní pro další
bioinformatiky, optimalizacemi aplikací (nebo jejich
správou)
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Shrnutí na závěr – služby NGI

Uživatelé: přístup k distribuované výpočetní infrastruktuře
gridový i cloudový přístup, virtualizovaná infrastruktura
HTC, HPC, zpracování dat
zahrnuje i přístup k centrálně spravovanému
aplikačnímu software
Organizace: zapojení clusteru do infrastruktury
do MetaCentra, EGI, cloudu
správa, případně i hostování, instalace, výběr
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