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Motywacja 

Nauka HPC 



Usługi QCG 

QCG to zestaw zintegrowanych, 
wysoce wydajnych usług i 
narzędzi dostępowych do 

zarządzania  eksperymentami 
obliczeniowymi i zasobami w 

wieloklastrowych oraz 
gridowych środowiskach 

obliczeniowych. 
 



Typy wspieranych eksperymentów obliczeniowych 

• Zadania sekwencyjne 

• Aplikacje równoległe (hybrydowe MPI/OpenMP) 

• Zadnia z wykorzystaniem akceleratorów sprzętowych 

• Zadania parametryczne z wielowymiarową 
przestrzenią parametrów 

• Zadania typu workflow z możliwością definiowania 
złożonych zależności kolejnościowych pomiędzy 
zadaniami z użyciem operatorów AND/OR i dowolnych 
stanów zadań). Możliwość definiowania zadań 
parametrycznych jako części eksperymentu typu 
workflow. 

• Aplikacje wieloskalowe (biblioteka Muscle) 



Unikalna funkcjonalność usług QCG 

• Wsparcie dla zadań interaktywnych 

• Możliwość "podłączania się" interaktywną sesją do wcześniej 
uruchomionych zadań. 

• Gwarancja wymaganej jakości usług obliczeniowych (ang. 
Quality of Service), w tym czasu wykonania zadania poprzez 
wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów rezerwacji 
zasobów z wyprzedzeniem. 

• Możliwość rezerwowania zasobów obliczeniowych i 
uruchamiania zadań na wcześniej zarezerwowanych zasobach. 

• Koalokowanie zasobów pochodzących z wielu systemów 
obliczeniowych (klastrów) 

 



Motywacja 

Nie wystarczy dać zasoby, trzeba jeszcze oferować odpowiednie narzędzia 

Chemia … 

Fizyka Astronomia 

Biologia … 

Portale 
Rozwiązania  

mobilne 

Narzędzia 
Tekstowe … 

Narzędzia 
Graficzne … 

Specyfika 
dziedziny 

Przyzwyczajenia 

Preferencje 

Wiedza 
informatyczna 



QCG-Icon 

• Aplikacja graficzna napisana dla systemów Windows, Linux oraz Mac OS. 

• Umożliwia zlecanie zadań w bardzo prosty i intuicyjny dla użytkownika 
sposób. 

• Aktualnie obsługuje aplikacje: Matlab, Mathematica, Gamess, LAMMPS, 
Molpro, Ansys-Fluent, NAMD, Gaussian-09, Ansys-CFX, a także dowolne 
skrypty BASH. 

• Istnieje możliwość dodania innych aplikacji w zależności od potrzeb 
użytkowników. 

• Pozwala m.in. na podgląd plików wyjściowych w trakcie działania aplikacji, 
śledzenie zużycia pamięci i monitorowanie efektywności obliczeń. 



QCG-Icon 
Wersja 1.0 



QCG-Icon - informacje o zadaniu 

Wersja 1.0 



QCG-Icon 2 – definiowanie zadania 
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Możliwość utworzenia 
szablonu zadania 

Podział na zakładki funkcjonalne oraz 
sekcje o różnym stopniu 

zaawansowania parametrów 



QCG-Icon 2 – zarządzanie plikami 
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Możliwość wybierania plików z 
dysku lokalnego i ze zdefiniowanych 

zasobów sieciowych (gridFTP) 

Lista plików wybranych 
do zlecenia 



QCG-Icon 2 – główne okno (lista) 
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Widok prezentujący listę zadań 
oraz szczegółowe parametry 

wybranego zadania 



QCG-Icon 2 – główne okno (tabela) 
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Widok tabelaryczny 
tożsamy z widokiem 
znanym z QCG-Icon 



QCG-Icon 2 – okno konfiguracyjne 
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Wygodny interfejs 
konfiguracji programu 



QCG-SimpleClient  

(klient tekstowy) 

• Obsługa zbliżona do poleceń systemu kolejkowego, oparta na intuicyjnych 
dyrektywach #QCG 

• Umożliwia większą kontrolę nad zleceniem zadania, transferem plików we/wy, 
wykorzystaniem modułów oraz ustawień środowiska. 

• Wykorzystuje zaawansowane mechanizmy wyboru optymalnych zasobów do 
wykonania zadania. 

• Możliwość uruchamiania zadań interaktywnych oraz „podłączania się” do 
aktualnie wykonywanych zadań 

• Monitorowanie wyjścia i stanu zadań - notyfikacje poprzez e-mail oraz XMPP 
(Jabber) 



QCG-SimpleClient 

(klient tekstowy)  

Polecenia 

qcg-cancel 

qcg-connect 

qcg-info 

qcg-list 

qcg-peek 

qcg-refetch 

qcg-resub  

qcg-sub 

qcg-rcancel 

qcg-reserve 

qcg-rinfo 

qcg-rlist 

#!/bin/bash 
 
#QCG host=nova 
#QCG queue=plgrid 
#QCG note=Naphthalene 
 
#QCG output=${JOB_ID}.output 
#QCG error=${JOB_ID}.error 
 
#QCG stage-in-file=Naphthalene.gjf 
#QCG stage-in-file=gaussian.ntf 
#QCG stage-out-dir=.->result 
 
#QCG nodes=1:1 
#QCG walltime=PT10M 
 
#QCG notify=xmpp:tomasz.piontek@plgrid.pl 
#QCG watch-output=20,gaussian.ntf 
 
#QCG application=g09 
#QCG argument=Naphthalene.gjf 

Dyrektywy #QCG 
application 

argument 

environment 

error/output 

host 

memory 

nodes / procs 

note 

notify / watch-output 

preprocess / postprocess 

queue 

stage-in-dir/file 

stage-out-dir/file 

walltime 

… więcej  



QCG-Portal 
Widok zlecenia zadania 
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Okno zlecania zadania 
Może być przystosowane do 

konkretnego problemu 



QCG-Portal 

Widok listy zadań 
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Konfigurowalne okno 
 Listy Zadań 



QCG-Portal 
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Definiowalne filtry okna 
 Listy Zadań 



QCG-Portal 
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Okno zarządzania Danymi 



QCG-Portal 

Prototyp widoku Informacji o zadaniu 
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Okno informacji o zadaniu 



QCG-Portal 

Widok  prezentacji wyników 
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Okno analizy i interpretacji 
wyników 



QCG-ScienceGateways 

QCG-ScienceGateways : 
Dziedzinowo i problemowo 

zorientowane portale dostępowe 
wspierające zarządzanie 

obliczeniami, transferem i 
prezentacją danych. 
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Powiadomienia o statusie zadania (Mail, XMPP, Mobile) 

 



QCG-Monitoring 

• Usługa portalowa pozwalająca na bieżąco 
monitorować postęp i poprawność 
długotrwających eksperymentów 

• Wspiera prezentację wyników w postaci 
tekstowej, tabel, wykresów, obrazów itd. 

• Możliwość dodawania specyficznych, 
dziedzinowych wzorców prezentacji 

• Predefiniowane style zawierające tabele, 
wykresy, obrazy dla wybranych aplikacji 
(aktualnie gaussian oraz piernik, ogólny) 

• Możliwość wyświetlania dowolnego tekstu z 
każdej aplikacji 

• Pełna integracja z narzędziami QCG 



QCG Monitoring Portal 



QCG Monitoring (II) 

 



QCG Monitoring (III) 

 



QCG-Vis (wizualizacja in-situ) 

• Możliwość wizualizacji 
dużych wolumenów danych 
„in-situ” 

• Wizualizacja w trakcie 
obliczeń 

• Możliwość dynamicznego 
sterowania przebiegiem 
symulacji w trakcie jej 
trwania 
(wstrzymywanie/wznawianie
, modyfikacja parametrów 
symulacji trakcie jej trwania) 

30 



QCG-Reservation – Rezerwacja zasobów obliczeniowych 
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1 

• Rezerwacja zasobów  
(gwarancja dostępu w 
czasie) możliwa jest w 
uzasadnionych przypadkach 
 

• Ułatwia planowanie 
eksperymentów i 
prowadzeni dydaktyki 
 

• Narzędzia QCG wspierają 
zlecanie do utworzonych 
rezerwacji (QCG i 
systemowych) 

 



Katalog Aplikacji https://aplikacje.plgrid.pl  

Okno wyszukiwania 
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https://aplikacje.plgrid.pl/


Katalog Aplikacji 

Widok zaawansowanego wyszukiwania 
 

33 



Katalog Aplikacji 

Widok informacji o aplikacji 
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Katalog Aplikacji 

Monitoring aplikacji 
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QCG Success Stories 

• Krajowe i europejskie projekty  

• Ogólnopolskie wdrożenie w ramach projektu PLGrid’u 

• EGI & PSNC/QCG MoU (2012) 

• BCC-UNG&PSNC/QCG MoU (2013) 

• EGI Unified Middleware Distribution 



QCG Success Stories 

 



QCG Informacje 

www.qoscosgrid.org 



QCG Informacje 

docs.plgrid.pl/qcg 



 
 

Dziękuję! 
 

Pytania: piontek@man.poznan.pl 


