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Tier-0: komputery klasy Petaflops w PRACE

BlueGene/P 5.87 Petaflop/s 
PRACE@GCS@Jülich

Bull Cluster Curie 
2 Petaflop/s

PRACE@GENCI@CEA

CRAY XC40
7.4 Petaflop/s  

PRACE@GCS@HLRS

IBM/Lenovo SuperMUC
6.8 Petaflop/s 

PRACE@GCS@LRZ

MareNostrum
1.1 Petaflop/s 

PRACE@BSC

BlueGene/Q 2.1 Petaflop/s 
PRACE@CINECA



Granty PRACE-RI

• Project Access Tier-0 (2 razy do roku: luty, wrzesień)

• Alokacja na 1 rok

• Lub wieloletnia

• Najbliższy Konkurs Nr 14 na wnioski typu Project Access: wrzesień 2016 (jeszcze nie został ogłoszony). 

• Informacje szczegółowe:

http://www.prace-ri.eu/prace-project-access/

• Fundamentalne wymaganie dotyczące używanego oprogramowania:

Aplikacje muszą używać kodów, które zostały uprzednio przetestowane i charakteryzują się wysoką 
skalowalnością, są zoptymalizowane pod kątem uruchomienia na architekturze wielordzeniowej.

Np. (Hazel Hen) CRAY XC40 7.4 Petaflop/s  PRACE@GCS@HLRS: 7.712 węzłów,  sumarycznie 185.088 
rdzeni Intel Haswell E5-2680.

Project Access Tier-0

http://www.prace-ri.eu/prace-project-access/


Granty PRACE-RI

• Naukowy opis problemu obliczeniowego. Informacja o celach naukowych obliczeń, nowościach, 

wpływie na postęp w rozwiązywaniu problemu, ramy czasowe. 

• W jaki sposób będzie wyglądało zarządzanie przydzielonymi zasobami. 

• Metody numeryczne i algorytmy użyte w obliczeniach, lub planowane do ulepszenia i rozwijania.

• Uzasadnienie konieczności korzystania z zasobu klasy Tier-0 w PRACE.

• Dlaczego wnioskowana maszyna jest adekwatna dla wnioskowanego grantu, jak przyczyni się ona do 

rozwoju prezentowanej nauki.

• Doświadczenie w korzystaniu z zasobów HPC oraz sposób użytkowania systemu Tier-0. 

• Określenie wraz z uzasadnieniem – liczby godzin rdzeni (core-hours). 

• Wnioski są oceniane pod kątem merytorycznym (naukowym) i technicznym.

Dodatkowe wymagane informacje we wnioskach



Granty PRACE-RI

• Gdy kod nie jest dostatecznie przetestowany wówczas: … 

• Preparatory Access (wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym)

– A – alokacja 2 miesiące (Testy skalowalności)

– B – alokacja 6 miesięcy (Rozwijanie kodów i optymalizacja)

– C – alokacja 6 miesięcy (Rozwijanie kodów i optymalizacja z pomocą ekspertów PRACE)

http://www.prace-ri.eu/prace-preparatory-access/

• Ocenie podlega część techniczna wniosku wraz z planem dotyczącym rozwoju/  

poprawiania aplikacji. 

• Komisja oceniająca zbiera się jeden raz na kwartał. Najbliższy termin: wrzesień 2016.

• Wniosek typu C – realizacja może się nie odbyć z powodu czasowej niedostępności ekspertów. 

Tier-0 Preparatory Access

http://www.prace-ri.eu/prace-preparatory-access/


Granty PRACE-RI

• DECI (Distributed European Computing Initiative) na Tier-1 (2 razy do roku: ~sierpień, ~luty)

– Alokacja 1 rok

– Najbliższy termin: Styczeń 2017.

• „Mniejsze maszyny” niż Tier-0, choć obecnie już są dostępne maszyny o wydajności ponad

1 Petaflops.

• W konkursie DECI możemy aplikować o dostęp do kilku różnych architektur jednocześnie. PRACE ma 

w ofercie praktycznie wszystkie nowoczesne architektury obliczeniowe. 

• Dodatkowo, można się ubiegać o dostęp do zasobów dyskowych EUDAT (http://www.eudat.eu/) w 

ramach jednego wniosku.  Dostępna przestrzeń 150 TB na projekt – dostęp także przez 24 miesiące po 

zakończeniu projektu. 

Tier-1



Działalność szkoleniowa PRACE

• PRACE Autumn School 2016, Austria – „Modern HPC Development for Scientists and Engineers”,  27-30 września 2016, 

https://events.prace-ri.eu/event/439/

o Parallel Programming with OpenMP and MPI

o Intel Xeon Phi Programming

o Parallel IO

o PETSc: Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation

o Tools for Performance Analysis

o Advanced Parallel Programming

• PRACE Spring School 2017, Sweden – „HPC in the Life Sciences”, 10-13 kwietnia 2017.

• PRACE Summer of HPC 2016 – zgłoszenia konkursowe już rozstrzygniete. 

• Portal szkoleniowy PATC: http://www.prace-ri.eu/prace-advanced-training-centres/

https://events.prace-ri.eu/event/439/
http://www.prace-ri.eu/prace-advanced-training-centres/


Granty obliczeniowe w PCSS- KDM

• Wniosek składany drogą elektroniczną w portalu:

• https://hpc.man.poznan.pl/

• Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym

• Maksymalny czas trwania grantu: 3 lata

• Rada Użytkowników zasobów PCSS dokonuje oceny naukowej wniosku.

• Kierownik grantu wnioskuje o czas procesora na wybranej maszynie

• Sprawozdawczość 1 raz w roku. 

• Zasoby PCSS dobrym punktem startowym do prowadzenia obliczeń w PRACE Tier-0!

https://hpc.man.poznan.pl/


Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe
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