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Plan wyst ąpieniaPlan wyst ąpienia

�Projekt PL-Grid

�Aplikacje du Ŝej skali – motywacja zmian

�Usługi

�Aplikacje - wyniki

�Marketing

�Pytania



Projekt Projekt PLPL--GridGrid –– Informacje podstawoweInformacje podstawowe

�Nazwa projektu: „Polska Infrastruktura Polska Infrastruktura 

Informatycznego Wspomagania Nauki w Informatycznego Wspomagania Nauki w 

Europejskiej Przestrzeni Badawczej Europejskiej Przestrzeni Badawczej –– PLPL--GridGrid "

�Okres realizacji : 01.01.2009 r. – 31.12.2011 r.

�Wartość projektu: 83 257 494,53 zł.

�Wartość dofinansowania: 79 984 613,38 zł w tym 

udział UE: 67 986 921,37 zł.

�Beneficjentem jest Akademickie Centrum Komputerowe 
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Projekt Projekt PLPL--GridGrid -- CeleCele

� Celem projektu jest dostarczanie polskiej społeczno ści naukowej 
usług informatycznych opartych na gridowych klastrach
komputerowych, słu Ŝących e-Science w ró Ŝnych dziedzinach ; 
infrastruktura musi być kompatybilna z gridem europejskim i 
światowym. 

� W wyniku projektu powstanie otwarta ogólnopolska infrastruktura 
gridowa wspierająca uprawianie nauki w sposób umoŜliwiający 
integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych 
symulacji komputerowych, przy czym badania będą mogły być 
prowadzone przez geograficznie rozproszone zespoły.

� Podstawowym celem projektu jest uzyskanie znaczącego wzrostu 
udostępnianej mocy obliczeniowej – o ok. 215 TFLOPS oraz 
pamięci dyskowej o ok. 2500 TB, a takŜe zbudowanie systemu 
gridowego umoŜliwiającego efektywne i innowacyjne 
wykorzystywanie powstałej infrastruktury sprzętowej. 
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Projekt Projekt PLPL--GridGrid -- PartnerzyPartnerzy
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PLPL--GridGrid -- ZadaniaZadania

Organizacyjnie projekt jest podzielony na zadania, koordynowane przez poszczególnych Partnerów 
Konsorcjum PL-Grid:

� Z1 - Zarządzanie Projektem – ACK CYFRONET AGH (Kraków) 

� Z2 - Infrastruktura sprzętowa – TASK (Gdańsk)

� Z3 - Centrum Operacyjne – ACK CYFRONET AGH (Kraków)

� Z4 - Rozwój oprogramowania e-infrastruktury i narzędzi uŜytkownika – PCSS (Poznań)

� Z5 - Szkolenia i wsparcie uŜytkowników – ICM (Warszawa)

� Z6 - Bezpieczeństwo infrastruktury – WCSS (Wrocław)
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Projekt Projekt PLPL--GridGrid -- strukturastruktura
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Oprogramowanie e-infrastruktury 
będzie obejmowa ć:

• narzędzia u Ŝytkownika , takie jak: 
portale, systemy zarz ądzania i 
monitorowania aplikacji, systemy 
wizualizacji wyników i inne zgodne 
z uŜywanym w Projekcie 
oprogramowaniem ni Ŝszych 
warstw,

• biblioteki programistyczne ,
• system wirtualnych organizacji : 

podsystemy certyfikatów i kont, 
rozliczanie wykorzystania zasobów, 
podsystem bezpiecze ństwa,

• system zarz ądzania danymi : 
katalogi metadanych, zarz ądzanie 
replikami, transfer plików,

• system zarz ądzania zasobami : 
zarządzanie zadaniami, 
monitorowanie aplikacji, usług 
gridowych i infrastruktury, 
zarządzanie licencjami, zarz ądzanie 
lokalnymi zasobami.



Projekt Projekt PLPL--GridGrid -- strukturastruktura
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Zadanie 4: Rozwój 
oprogramowania gridowego i 

narzędzi u Ŝytkownika

Nowe wymagania aplikacyjne 
i uŜytkowników



Wymagania aplikacyjneWymagania aplikacyjne

� zapotrzebowanie na moc obliczeniową przekraczającą moŜliwości pojedynczego 
zasobu (klastra), konieczność równoczesnej rezerwacji róŜnych typów zasobów,

� transparentny dostęp do złoŜonych środowisk obliczeniowych,
� specyficzne wymagania zasobowe dla róŜnych grup procesów,
� specyficzne wymagania komunikacyjne (topologie).
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Dekompozycja Dekompozycja wielozasobowawielozasobowa ((wieloklastrowawieloklastrowa))
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� przyspieszenie obliczeń
� moŜliwość analizy/rozwiązania większych instancji problemu



Dekompozycja Dekompozycja wielozasobowawielozasobowa ((wieloklastrowawieloklastrowa))

� Konieczność synchronizacji zasobów obliczeniowych, sieciowych 
i dyskowych poprzez mechanizmy rezerwacji
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Projekt Projekt QosCosGridQosCosGrid

�� QosCosGridQosCosGrid -- “Quasi “Quasi OpportunisticOpportunistic SupercomputingSupercomputing for for ComplexComplex Systems Systems 
inin GridGrid”

� 6 Program Ramowy Unii Europejskiej
� Zakończenie projektu: czerwiec 2009

� Cel: zaprojektowanie, stworzenie i wdroŜenie systemu:
� scalającego logicznie zasoby obliczeniowe pochodzące z wielu klastrów

w jeden rozproszony system obliczeniowy,
� pozwalającego na uruchamianie równoległych zadań o wymaganiach 

przekraczających moŜliwości pojedynczego klastra z uwzględnieniem 
topologii komunikacyjnych, umoŜliwiającego modelowanie systemów 
złoŜonych.

� ZałoŜenia: Przezroczysta dla uŜytkowników integracja z środowiskami 
równoległymi:
� OpenMPI (C/C++)
� ProActive (Java)
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Usługi Usługi GridoweGridowe

QosCosGridQosCosGrid -- Architektura systemuArchitektura systemu
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Domena AdministracyjnaDomena Administracyjna

QCGQCG--ProActiveProActive
QCGQCG--OpenMPIOpenMPI

SMOA MOA ComputingComputing
SMOA SMOA NotificationNotification

System kolejkowySystem kolejkowy
(LSF, SGE, (LSF, SGE, PBSProPBSPro, , TorqueTorque))

Data Data 
MovementMovement
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OpenMPIOpenMPI

� Projekt Open MPI jest wspólną inicjatywą twórców takich implementacji jak: 
FT-MPI, LA-MPI, LAM/MPI,  PACX-MP, 

� Zgodny ze standardem MPI-2,
� Modułowa architektura (ang. Modular Component Architecture - MCA),
� Wsparcie dla wielu środowisk sieciowych oraz systemów kolejkowych,
� OpenMPI w projekcie QosCosGrid:

� oparty na wersji 1.3,
� dodatkowy moduł zapewniający łączność pomiędzy procesami 

uruchomionymi na róŜnych klastrach poprzez mechanizmy ,,Zakresu 
Portów’’ i ,,Proxy’’,

� integracja z pozostałymi usługami QosCosGrid – koordynacja 
uruchomienia pojedynczej aplikacji równocześnie na wielu klastrach,

� wsparcie dla topologii - twórca aplikacji ma moŜliwość sprawdzenia 
,,odległości’’  do innego procesu.
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ProActiveProActive

� Środowisko do tworzenia i uruchamiania aplikacji rozproszonych dla języka 
Java,

� Rozwijane przez INRIA i ActiveOn,
� Oparte o technologię Java RMI,
� Przeniesienie paradygmatu programowania obiektowego do środowiska 

rozproszonego, 
� Biblioteka ProActive w projekcie QosCosGrid: 

� oparta na wersji 3.9,
� implementacja modułu transportowego dedykowanego dla środowisk z  

NAT’em (ang. Network Address Translation) 
� integracja z pozostałymi usługami QosCosGrid - koordynacja 

uruchomienia pojedynczej aplikacji równocześnie na wielu klastrach.
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SMOA SMOA ComputingComputing & & NotificationsNotifications

� Efektywny, zdalny dostęp do systemów kolejkowych poprzez interfejsy DRMAA,
� RóŜne modele uwierzytelniania oraz autoryzacji uŜytkowników,
� Zlecanie, monitoring i kontrola zadań,
� Interfejs OGSA-BES (HPC BES Basic Profile),
� opis zadań w formacie JSDL (HPC-Profile),
� Implementacja w ANSI C – wysoka wydajność,
� MoŜliwość rezerwacji zasobów (Advance Reservation) i zlecanie zadań w ramach 

utworzonych wcześniej rezerwacji,
� Integracja z Platform LSF, Sun Grid Engine, Condor (bez rezerwacji), PBS, 

Torque/Maui,
� Ewidencjonowanie wykorzystania zasobów,
� Rozszerzalna architektura (moduły Python),

� Notyfikacje zgodne ze standardem WS-Notifications.
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GridGrid ResourceResource Management SystemManagement System

� Metascheduler zlecający, kontrolujący i monitorujący wykonywanie,

� Opis zadań w formacie JSDL i GRMS-JD,

� Integracja z SMOA-Computing/Notifications, GT2, GT4,

� Wsparcie dla złoŜonych eksperymentów typu workflow (DAG),

� Wsparcie dla zadań parametrycznych,

� Wsparcie dla zada ń równoległych (OpenMPI/ProActive),

� Wsparcie dla topologii komunikacyjnych i grup procesów,

� Wsparcie dla wymagań i preferencji uŜytkowników,

� Wsparcie dla zadań z wymaganiami czasowymi,

� Modularna architektura,

� Zdefiniowany standard wtyczek szeregujących zgodny z GSSIM,

� Monitoring i ewidencjonowanie wykorzystania zasobów (accounting),

� Konfigurowalny/elastyczny system autoryzacji uŜytkowników.
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Środowisko testoweŚrodowisko testowe
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Dortmund, Niemcy
50 core’ów

Poznań, Polska
10 core’ów



FoodFood Web ModelWeb Model
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Modelowanie relacji w ekosystemie
za pomoc ą systemu agentowego



Porównanie wydajno ściPorównanie wydajno ści
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Projekt Projekt PLPL--GridGrid –– środowisko obliczenioweśrodowisko obliczeniowe
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PLPL--GridGrid –– strona projektustrona projektu

www.plgrid.plwww.plgrid.pl
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Jak zosta ć uŜytkownikiem Jak zosta ć uŜytkownikiem PLPL--GriduGridu??

Aby uzyska ć dost ęp do infrastruktury PL-Grid, nale Ŝy wysła ć na adres plgrid-
rejestracja AT rt.grid.cyfronet.pl (zamieniaj ąc AT na symbol @) e-mail z 
następującymi informacjami (dodatkowe uwagi poni Ŝej formularza):

� 1. Nazwisko:
� 2. Imię:
� 3. Login:
� 4. Instytucja naukowa:
� 5. Dziedzina nauki:
� 6. Tematyka badań:
� 7. Adres do rekordu w bazie OPI:
� 8. Jestem / Nie jestem pracownikiem projektu PL-Grid
� 9. Numer telefonu komórkowego:

23



PLPL--GridGrid Projekt Projekt –– ankietaankieta

www.plgrid.plwww.plgrid.pl/ankieta/ankieta
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ZasobyZasoby

� Projekt PL-GRID – www.plgrid.pl
� Projekt QosCosGrid – http://node2.qoscosgrid.man.poznan.pl

� Wiki Techniczne (ang)
� Instalacja ze źródeł: http://larix.man.poznan.pl/wiki/QosCosGrid_Tutorial
� Maszyny wirtualne: http://larix.man.poznan.pl/wiki/QosCosGrid_Instant_Installation
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