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Plan prezentacji

• Architektura klastra

• Dostęp do klastra

• Prowadzenie obliczeń

• Dostęp do aplikacji i narzędzi



klaster



Widok z zewnątrz



Wnętrze węzła

Bloki wodne (nośnik ciepła: mieszanina H2O, glikol), węzeł Huawei FusionServer CH121v3

Foto: www.coolitsystems.com





Klaster obliczeniowy: eagle

eagle.man.poznan.pl

• 1032 węzły (Intel Xeon E5-2697 2 procesory po 14 rdzeni) 

łącznie 28896 rdzeni

• 64, 128 lub 256 GB RAM/węzeł

• Moc obliczeniowa 1,4 PFLOPS

• Infiniband FRD interconnect

• 1 Gbit Ethernet interconnect

• system kolejkowy: Slurm

• LUSTRE

• Kolejki (partycje) :

• standard, multi, fast



Węzły 

Nazwa
handlowa

węzła

Model 
CPU 

Liczba
węzłów

Liczba 
procesoró
w i rdzeni 

Ilość 
pamięci 
RAM w 
węźle 

Moc 
obliczenio

wa 

Nazwa 
węzła 

Tag klasy 
węzła 

HUAWEI 
CH121 V3 

Intel Xeon 
E5-2697 v3 

589 2x14 64 GB 1,1 TFLOPS h1-h1178 huawei 

HUAWEI 
CH121 V3 

Intel Xeon 
E5-2697 v3 

530 2x14 128 GB 1,1 TFLOPS h1-h1178 huawei 

HUAWEI 
CH121 V3 

Intel Xeon 
E5-2697 v3 

59 2x14 256 GB 1,1 TFLOPS h1-h1178 huawei





Inne maszyny obliczeniowe dostępne w PCSS

• Klaster: inula.man.poznan.pl 

 303,4 TFLOPS

 320 węzły 

 74 GPGPU

 System kolejkowy: PBS

• Klaster: cane.man.poznan.pl 

 150 węzłów

 1 lub 2 karty GPGPU/węzeł 

 48 lub 64 GB RAM/węzeł

• SGI UV 1000 SMP: chimera.man.poznan.pl 

 256 procesorów

 2048 rdzeni

 16 TB RAM

 Slurm



Systemy kolejkowe

System kolejkowy:

• Zarządza zasobami klastra: CPU, pamięć, przestrzeń dyskowa. Także: licencje, interfejsy sieciowe.

• Loadbalancing. Zarządza zadaniami użytkowników.

• Rezerwuje pulę zasobów na czas trwania zadania. 

• Zapewnia jednakowe środowisko uruchomieniowe na wielu węzłach

• Zbiera informacje o wykonanych zadaniach (i w trakcie) – accounting

• Ukrywa złożoność sprzętu

W PCSS używamy :

• Slurm

• TORQUE ( PBS )

Kiedyś: LSF, NQE, SGE, Loadleveler



Systemy kolejkowe : Slurm

Cechy:

- Bardzo dobrze się skaluje. Jest zainstalowany na wielu komputerach z listy Top500. 

- Wydajny. Jest w stanie obsłużyć ponad 1000 nowych zgłoszeń na sekundę.

- Bezpłatny i Open Source

- Przenośny kod, napisany w języku C.

- Wspiera zarządzanie zasilaniem. Chwilowo nieużywane węzły może wyłączyć.

- Odporność na awarię, w szczególności na awarię węzła sterującego. 

- Dodawanie nowej funkcjonalności poprzez wtyczki (analogia do pluginów w przeglądarkach).

- Zadania mogą zmieniać swoją wielkość (ilość, liczbę zasobów) w trakcie wykonywania. 

- Statusy zadań, pomagają wykryć anomalie w rozkładzie obciążenia itp..



Dyski

• Organizacja przestrzeni dyskowej – węzeł DOSTĘPOWY

miron@eagle:~$ df -h

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/xvda1             50G  6.6G   41G  15% /

tmpfs 1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm

eagle-nfs:/GPFS01/home/inula

698T  505T  193T  73% /home

eagle-nfs:/GPFS01/clusters/inula/exp_soft

698T  505T  193T  73% /opt/exp_soft

eagle-nfs:/GPFS01/clusters/inula/Modules

698T  505T  193T  73% /usr/share/Modules



Dyski – węzeł obliczeniowy 
miron@e0036:~$ df -h

df: `/etc/nhc/nhc.conf': Permission denied

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on

rootfs 698T  505T  193T  73% /

devtmpfs 63G  184K   63G   1% /dev

tmpfs 63G     0   63G   0% /dev/shm

eagle-nfs:/GPFS01/rootfs/eagle/eagle-wn/eagle-wn-slc6-rev.3

698T  505T  193T  73% /

[…]

none                  1.0G   91M  934M   9% /etc/sysconfig/network-scripts

eagle-nfs:/GPFS01/home/inula

698T  505T  193T  73% /home

eagle-nfs:/GPFS01/clusters/inula/exp_soft

698T  505T  193T  73% /opt/exp_soft

eagle-nfs:/GPFS01/clusters/inula/Modules

698T  505T  193T  73% /usr/share/Modules

eagle-qcg:/etc/grid-security/certificates

50G  4.3G   43G  10% /etc/grid-security/certificates

/dev/shm 100K  8.0K   92K   8% /tmp/gangliastats

172.16.47.91@o2ib:172.16.47.92@o2ib:/scratch

3.6P  181T  3.2P   6% /mnt/lustre



Slurm : użyteczne polecenia

Przydatne zmienne środowiskowe Slurm (dostępne na węzłach):

• SLURM_JOBID

• SLURM_SUBMITDIR

• SLURM _JOB_NODELIST

sbatch skrypt.sh : zlecanie zadań – najczęściej w trybie wsadowym
squeue , squeue -u username : status zadań
scancel ID_ZADANIA : usuwanie zadania z kolejki
sinfo , scontrol show jobs/nodes : informacje dodatkowe
srun --pty /bin/bash : tryb interaktywny



Systemy kolejkowe PBS i Slurm

Zbliżona funkcjonalność poleceń

qsub sbatch

qstat squeue

qdel scancel

pbsnodes scontrol show nodes ; sinfo

PBS O WORKDIR SLURM SUBMITDIR

PBS JOBID SLURM JOBID

PBS NODEFILE SLURM JOB NODELIST

#PBS -N JobName #SBATCH --job-name=JobName

#PBS -q kolejka #SBATCH -p partycja

#PBS -l nodes=1:ppn=4 
#SBATCH --nodes=1 

#SBATCH --ntasks-per-node=4

#PBS -l procs=128 #SBATCH --ntasks=128

#PBS -l 
walltime=30:23:59:59 #SBATCH --time=30-23:59:59



Użytkownik <-> komputer



Wymagania zasobowe

Określenie wymagań zasobowych dla zadania:

• Liczba rdzeni

• Liczba węzłów

• Czas obliczeń (Wall Time) 

• Maksymalne wymagania ilości pamięci operacyjnej <- węzły są różne pod względem ilości RAM!

Można zaufać ustawieniom domyślnym dla kolejki, albo:

Podając choćby przybliżone wartości – zadanie krótsze uruchomi się szybciej! 

Skąd wiadomo ile czasu potrzebuje moje zadanie?

- Z doświadczenia w uruchamianiu poprzednich podobnych zadań.

- Szacowanie na podstawie próbek w związku ze skalowalnością zadania; czy zadanie dobrze się skaluje? 

- Można z góry policzyć liczbę operacji FP – dla wytrwałych ;)

Gdy nic nie wiadomo o zadaniu:

- Trafi do domyślnej kolejki (fast)

- Może tam dłużej poczekać na uruchomienie

- Może zabraknąć pamięci i zadanie zakończy się błędem. 



Jakie zasoby?

miron@eagle:~$ sinfo

PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST

fast*        up    1:00:00      2  fail* e[0251,0695]

fast*        up    1:00:00     17  down* e[0059-0063,0230,0240,0266,0294-0295,0358,0505,0652,0680,0713-0714,0721]

fast*        up    1:00:00    356  idle~ e[0066-0070,0072-0078,0080-0083,0085-0086,0090-0095,0097-0111,0113,0115-0129,0147-0151,0154,0156-0184,0187-0193,0195-0210,0212,0214-0216,0219-0220,0222,0227-0228,0232-0238,0244,0246-0250,0252-0253,0276-0283,0285-

0292,0297,0303,0320,0323-0332,0334-0338,0340-0346,0351,0355-0357,0359-0360,0362-0365,0367-0370,0372-0373,0375-0388,0390,0393-0394,0556,0558-0560,0562-0566,0568-0573,0575-0603,0605-0621,0623,0625-0628,0630-0644,0646-0651,0655-0657,0660-0665,0667-0668,0670,0674,0676-

0679,0682-0688,0690-0694,0696-0697,0701,0707-0708,0712,0715-0717,0724-0726,0728-0732,0734-0739,0741,0743-0744,0747-0749]

fast*        up    1:00:00      3   down e[0217,0561,0746]

fast*        up    1:00:00     15   drng e[0155,0225-0226,0242-0243,0272-0273,0299-0300,0305-0306,0310-0311,0316-0317]

fast*        up    1:00:00    256  drain e[0001,0031-0058,0064,0071,0079,0131-0146,0185,0194,0211,0213,0221,0223,0255-0265,0267-0270,0312,0333,0339,0349-0350,0371,0374,0396-0504,0506-0555,0557,0574,0604,0622,0629,0645,0673,0675,0681,0689,0698-0699,0703,0705,0710-

0711,0722,0727,0733,0740,0745]

fast*        up    1:00:00     28    mix e[0003-0008,0010-0011,0013,0016,0019-0020,0022,0024-0027,0084,0089,0096,0153,0186,0218,0254,0700,0718-0720]

fast*        up    1:00:00     71  alloc e[0002,0009,0014-0015,0017-0018,0021,0023,0028-0030,0065,0087-0088,0112,0114,0130,0152,0224,0229,0231,0239,0241,0245,0271,0274-0275,0284,0293,0296,0298,0301-0302,0304,0307-0309,0313-0315,0318-0319,0321-0322,0347-0348,0352-

0354,0361,0366,0389,0391-0392,0395,0567,0624,0653-0654,0658-0659,0666,0669,0671-0672,0702,0706,0709,0723,0742,0750]

fast*        up    1:00:00      2   idle e[0012,0704]

standard     up 7-00:00:00      2  fail* e[0251,0695]

standard     up 7-00:00:00     17  down* e[0059-0063,0230,0240,0266,0294-0295,0358,0505,0652,0680,0713-0714,0721]

standard     up 7-00:00:00    356  idle~ e[0066-0070,0072-0078,0080-0083,0085-0086,0090-0095,0097-0111,0113,0115-0129,0147-0151,0154,0156-0184,0187-0193,0195-0210,0212,0214-0216,0219-0220,0222,0227-0228,0232-0238,0244,0246-0250,0252-0253,0276-0283,0285-

0292,0297,0303,0320,0323-0332,0334-0338,0340-0346,0351,0355-0357,0359-0360,0362-0365,0367-0370,0372-0373,0375-0388,0390,0393-0394,0556,0558-0560,0562-0566,0568-0573,0575-0603,0605-0621,0623,0625-0628,0630-0644,0646-0651,0655-0657,0660-0665,0667-0668,0670,0674,0676-

0679,0682-0688,0690-0694,0696-0697,0701,0707-0708,0712,0715-0717,0724-0726,0728-0732,0734-0739,0741,0743-0744,0747-0749]

standard     up 7-00:00:00      3   down e[0217,0561,0746]

standard     up 7-00:00:00     15   drng e[0155,0225-0226,0242-0243,0272-0273,0299-0300,0305-0306,0310-0311,0316-0317]

standard     up 7-00:00:00    256  drain e[0001,0031-0058,0064,0071,0079,0131-0146,0185,0194,0211,0213,0221,0223,0255-0265,0267-0270,0312,0333,0339,0349-0350,0371,0374,0396-0504,0506-0555,0557,0574,0604,0622,0629,0645,0673,0675,0681,0689,0698-0699,0703,0705,0710-

0711,0722,0727,0733,0740,0745]

standard     up 7-00:00:00     28    mix e[0003-0008,0010-0011,0013,0016,0019-0020,0022,0024-0027,0084,0089,0096,0153,0186,0218,0254,0700,0718-0720]

standard     up 7-00:00:00     71  alloc e[0002,0009,0014-0015,0017-0018,0021,0023,0028-0030,0065,0087-0088,0112,0114,0130,0152,0224,0229,0231,0239,0241,0245,0271,0274-0275,0284,0293,0296,0298,0301-0302,0304,0307-0309,0313-0315,0318-0319,0321-0322,0347-0348,0352-

0354,0361,0366,0389,0391-0392,0395,0567,0624,0653-0654,0658-0659,0666,0669,0671-0672,0702,0706,0709,0723,0742,0750]

standard     up 7-00:00:00      2   idle e[0012,0704]

multi        up 7-00:00:00      2  fail* e[0251,0695]

multi        up 7-00:00:00     17  down* e[0059-0063,0230,0240,0266,0294-0295,0358,0505,0652,0680,0713-0714,0721]

multi        up 7-00:00:00    356  idle~ e[0066-0070,0072-0078,0080-0083,0085-0086,0090-0095,0097-0111,0113,0115-0129,0147-0151,0154,0156-0184,0187-0193,0195-0210,0212,0214-0216,0219-0220,0222,0227-0228,0232-0238,0244,0246-0250,0252-0253,0276-0283,0285-

0292,0297,0303,0320,0323-0332,0334-0338,0340-0346,0351,0355-0357,0359-0360,0362-0365,0367-0370,0372-0373,0375-0388,0390,0393-0394,0556,0558-0560,0562-0566,0568-0573,0575-0603,0605-0621,0623,0625-0628,0630-0644,0646-0651,0655-0657,0660-0665,0667-0668,0670,0674,0676-

0679,0682-0688,0690-0694,0696-0697,0701,0707-0708,0712,0715-0717,0724-0726,0728-0732,0734-0739,0741,0743-0744,0747-0749]

multi        up 7-00:00:00      3   down e[0217,0561,0746]

multi        up 7-00:00:00     15   drng e[0155,0225-0226,0242-0243,0272-0273,0299-0300,0305-0306,0310-0311,0316-0317]

multi        up 7-00:00:00    256  drain e[0001,0031-0058,0064,0071,0079,0131-0146,0185,0194,0211,0213,0221,0223,0255-0265,0267-0270,0312,0333,0339,0349-0350,0371,0374,0396-0504,0506-0555,0557,0574,0604,0622,0629,0645,0673,0675,0681,0689,0698-0699,0703,0705,0710-

0711,0722,0727,0733,0740,0745]

multi        up 7-00:00:00     28    mix e[0003-0008,0010-0011,0013,0016,0019-0020,0022,0024-0027,0084,0089,0096,0153,0186,0218,0254,0700,0718-0720]

multi        up 7-00:00:00     71  alloc e[0002,0009,0014-0015,0017-0018,0021,0023,0028-0030,0065,0087-0088,0112,0114,0130,0152,0224,0229,0231,0239,0241,0245,0271,0274-0275,0284,0293,0296,0298,0301-0302,0304,0307-0309,0313-0315,0318-0319,0321-0322,0347-0348,0352-

0354,0361,0366,0389,0391-0392,0395,0567,0624,0653-0654,0658-0659,0666,0669,0671-0672,0702,0706,0709,0723,0742,0750]

multi        up 7-00:00:00      2   idle e[0012,0704]

> sinfo



Partycje (Kolejki)
miron@eagle:~$ scontrol show partitions

PartitionName=fast

AllowGroups=admins,staff,users,graphite,plgrid-users,others AllowAccounts=ALL AllowQos=ALL

AllocNodes=eagle,eagle-qcg,e[0001-1032] Default=YES QoS=N/A

DefaultTime=01:00:00 DisableRootJobs=YES ExclusiveUser=NO GraceTime=0 Hidden=NO

MaxNodes=UNLIMITED MaxTime=01:00:00 MinNodes=1 LLN=NO MaxCPUsPerNode=UNLIMITED

Nodes=e[0001-0750]

Priority=1 RootOnly=NO ReqResv=NO Shared=YES:4 PreemptMode=REQUEUE

State=UP TotalCPUs=21000 TotalNodes=750 SelectTypeParameters=N/A

DefMemPerCPU=2048 MaxMemPerNode=UNLIMITED

PartitionName=standard

AllowGroups=admins,staff,users,graphite,plgrid-users,others AllowAccounts=ALL AllowQos=ALL

AllocNodes=eagle,eagle-qcg,e[0001-1032] Default=NO QoS=N/A

DefaultTime=1-00:00:00 DisableRootJobs=YES ExclusiveUser=NO GraceTime=0 Hidden=NO

MaxNodes=UNLIMITED MaxTime=7-00:00:00 MinNodes=1 LLN=NO MaxCPUsPerNode=UNLIMITED

Nodes=e[0001-0750]

Priority=1 RootOnly=NO ReqResv=NO Shared=YES:4 PreemptMode=REQUEUE

State=UP TotalCPUs=21000 TotalNodes=750 SelectTypeParameters=N/A

DefMemPerCPU=2048 MaxMemPerNode=UNLIMITED

PartitionName=multi

AllowGroups=admins,staff,users,graphite,plgrid-users,others AllowAccounts=ALL AllowQos=ALL

AllocNodes=eagle,eagle-qcg,e[0001-1032] Default=NO QoS=N/A

DefaultTime=1-00:00:00 DisableRootJobs=YES ExclusiveUser=NO GraceTime=0 Hidden=NO

MaxNodes=UNLIMITED MaxTime=7-00:00:00 MinNodes=1 LLN=NO MaxCPUsPerNode=UNLIMITED

Nodes=e[0001-0750]

Priority=1 RootOnly=NO ReqResv=NO Shared=YES:4 PreemptMode=REQUEUE

State=UP TotalCPUs=21000 TotalNodes=750 SelectTypeParameters=N/A

DefMemPerCPU=2048 MaxMemPerNode=UNLIMITED



Prowadzenie obliczeń: skrypt obliczeniowy : Slurm

#!/bin/bash

#SBATCH --nodes=1

#SBATCH --cpus-per-task=1

pwd

echo $SLURM_JOBID

sleep 200



Prowadzenie obliczeń: skrypt obliczeniowy : zlecenie

zadania

• sbatch skrypt.sh



Prowadzenie obliczeń: sprawdzenie statusu zadania

• squeue , squeue -u nazwa_użytkownika



Prowadzenie obliczeń: skrypt obliczeniowy : usuwanie

zadania

• scancel ID_Zadania



Wyniki zadania

miron@eagle:~/kdm$ ls -la

total 0

drwxr-xr-x  2 miron staff 4096 Jun 24 13:34 .

drwx------ 10 miron staff 4096 Jun 24 13:05 ..

-rw-r--r-- 1 miron staff  131 Jun 24 13:05 skrypt.sh

-rw-r--r-- 1 miron staff  101 Jun 24 13:35 slurm-776817.out

miron@eagle:~/kdm$ cat slurm-776817.out

/home/staff/miron/kdm

slurmstepd-e0202: *** JOB 776817 ON e0202 CANCELLED AT 2016-06-24T13:35:11 ***

miron@eagle:~/kdm$

Wyjścia stderr i stdout są kierowane do pliku: slurm-JOBID.out



Prowadzenie obliczeń: skrypt obliczeniowy : kompilacja

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

int main ( void ) {

printf("Hello ! \n");

}

hello.c

Kompilujemy na węźle obliczeniowym!
- Węzeł dostępowy ma niewielkie zasoby i służy tylko do nawiązania połączenia z 

klastrem.
- Uruchamiamy zadanie tam, gdzie była kompilacja – mamy pewność, że nie będzie 

problemów z bibliotekami, lub niekompatybilnymi instrukcjami. 



Prowadzenie obliczeń: skrypt obliczeniowy : kompilacja

> srun --pty /bin/bash - przechodzimy do trybu interaktywnego

> module load gcc – ładujemy moduł

> gcc –o hello hello.c – kompilujemy 



Zadanie sekwencyjne: skrypt obliczeniowy : Slurm

#!/bin/bash

#SBATCH --job-
name=example_sbatch

#SBATCH --
output=example_sbatch.out

#SBATCH --
error=example_sbatch.err

#SBATCH --time=00:05:00

#SBATCH --nodes=1

#SBATCH --ntasks-per-node=1

# informacja na temat węzła 
roboczego

echo "Zadanie wykonuje sie na 
wezle " 

/bin/hostname

echo "" 

# tworzymy katalog TMPDIR :

TMPDIR=/tmp/lustre_shared/

$USER/$SLURM_JOBID

mkdir -p $TMPDIR

# przechodzimy do katalogu 
$TMPDIR

cd $TMPDIR

echo "Katalog TMPDIR to :"

pwd

echo ""

# kopiujemy pliki potrzebne do 
obliczeń do katalogu $TMPDIR

cp $SLURM_SUBMIT_DIR/hello 
$TMPDIR

# Wykonujemy obliczenia

./hello >  wynik.txt

# kończymy obliczenia, katalog 
$TMPDIR kopiujemy do katalogu 
z którego zakolejkowano 
zadanie

cp -r $TMPDIR 
$SLURM_SUBMIT_DIR/

# sprzątamy po sobie

rm -rf $TMPDIR

# koniec skryptu

Slurm.sh



Prowadzenie obliczeń: mpi

#include "mpi.h"

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#define MASTER   0

int main (int argc, char *argv[])

{

int numtasks, taskid, len;

char hostname[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];

MPI_Init(&argc, &argv);

MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numtasks);

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&taskid);

MPI_Get_processor_name(hostname, &len);

printf ("Hello from task %d on %s!\n", taskid, hostname);

if (taskid == MASTER)

printf("MASTER: Number of MPI tasks is: %d\n",numtasks);

MPI_Finalize();}

hello.c



Prowadzenie obliczeń: skrypt obliczeniowy : mpi

#!/bin/bash

#SBATCH --job-
name=example_sbatch

#SBATCH --
output=example_sbatch.out

#SBATCH --
error=example_sbatch.err

#SBATCH --time=00:05:00

#SBATCH --nodes=1

#SBATCH --ntasks-per-node=10

#SBATCH –p=multi

# załadowanie modułu

module load mpich

# informacja na temat węzła 
roboczego

echo "Zadanie wykonuje sie na 

wezle "

/bin/hostname

echo ""

# tworzymy katalog TMPDIR :

TMPDIR=/tmp/lustre_shared/

$USER/$SLURM_JOBID

mkdir -p $TMPDIR

# przechodzimy do katalogu 
$TMPDIR

cd $TMPDIR

echo "Katalog TMPDIR to :"

pwd

echo ""

# kopiujemy pliki potrzebne do 
obliczeń do katalogu $TMPDIR

cp $SLURM_SUBMIT_DIR/hello 
$TMPDIR

# Wykonujemy obliczenia

mpiexec ./hello >  wynik.txt

# kończymy obliczenia, katalog 
$TMPDIR kopiujemy do katalogu 
z którego zakolejko
wano zadanie

cp -r $TMPDIR 
$SLURM_SUBMIT_DIR/

# sprzątamy po sobie

rm -rf $TMPDIR

Slurm.sh



Master/slave 

#!/bin/bash 

#SBATCH --job-name=ms

#SBATCH --output=o_ms.txt 

#SBATCH --ntasks=4 

#SBATCH --time=10:00 

#SBATCH --mem-per-cpu=100

srun --multi-prog ms.conf

Plik konfiguracyjny ms.conf:
0 echo 'I am the Master' 

1-3 bash -c 'printenv SLURM_PROCID'

Wynik w pliku o_ms.txt:
I am the Master 

1 2 3



Arrays

Zadania niezależne

#!/bin/bash 

#SBATCH --job-name=arrayJob

#SBATCH --output=arrayJob_%A_%a.out

#SBATCH --error=arrayJob_%A_%a.err

#SBATCH --array=1-16 

#SBATCH --time=01:00:00 

#SBATCH --partition=multi

#SBATCH --ntasks=1 

#SBATCH --mem-per-cpu=400 

###################### 

# Begin work section 

# ###################### 

# Print this sub-job's task ID 

echo "My SLURM_ARRAY_TASK_ID: " $SLURM_ARRAY_TASK_ID 

# Do some work based on the SLURM_ARRAY_TASK_ID 

# For example: 

# ./my_process $SLURM_ARRAY_TASK_ID 

# # where my_process is you executable

Identyfikatory zadania:
JOBID_1 
JOBID_2 
JOBID_3
JOBID_4
…



Prowadzenie obliczeń: sprawdzanie parametrów zadania: Slurm

• squeue -u nazwa_użytkownika - wyświetlanie listy wszystkich zleconych przez użytkownika zadań

• sinfo - ogólne informacje o kolejkach

• scontrol show partition nazwa_kolejki – szczegółowe informacje o kolejce

• scontrol show jobs JOBID : szczegółowe informacje o zadań

• scontrol show node nazwa_węzła - szczegółowe informacje o węźle



Informacje historyczne

saact

miron@eagle:~$ sacct

JobID JobName Partition    Account  AllocCPUS State ExitCode

------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --------

782422            miron fast                     1     FAILED      2:0

782423        skrypt.sh       fast                     1  COMPLETED      0:0

782423.batch      batch                                1  COMPLETED      0:0

Polecenie `squeue –u username’ – nie zwróci informacji o zadaniach 
zakończonych.



sacct

> man sacct

AllocCPUS AllocGRES AllocNodes AllocTRES

Account           AssocID AveCPU AveCPUFreq

AveDiskRead AveDiskWrite AvePages AveRSS

AveVMSize BlockID Cluster           Comment

ConsumedEnergy ConsumedEnergyRaw CPUTime CPUTimeRAW

DerivedExitCode Elapsed           Eligible          End

ExitCode GID               Group             JobID

JobIDRaw JobName Layout            MaxDiskRead

MaxDiskReadNode MaxDiskReadTask MaxDiskWrite MaxDiskWriteNode

MaxDiskWriteTask MaxPages MaxPagesNode MaxPagesTask

MaxRSS MaxRSSNode MaxRSSTask MaxVMSize

MaxVMSizeNode MaxVMSizeTask MinCPU MinCPUNode

MinCPUTask NCPUS             NNodes NodeList

NTasks Priority          Partition         QOS

QOSRAW            ReqCPUFreq ReqCPUFreqMin ReqCPUFreqMax

ReqCPUFreqGov ReqCPUS ReqGRES ReqMem

ReqNodes ReqTRES Reservation       ReservationId

Reserved          ResvCPU ResvCPURAW Start

State             Submit            Suspended         SystemCPU

Timelimit TotalCPU UID               User

UserCPU WCKey WCKeyID



Aplikacje naukowe : moduły

Listę aplikacji można uzyskać wydając polecenie:

> module avail

Aplikacje/biblioteki ładujemy za pomocą polecenia:

> module load nazwa_modułu

Lista załadowanych modułów:
> module list

Currently Loaded Modulefiles:

1) gmp/5.1.3(default)        2) mpfr/3.1.2(default)       3) libmpc/1.0.1(default)     4) 

gcc/4.8.2-14(default)     5) icc/15.0.3(default)       6) ifort/15.0.3(default)     7) 

impi/5.0.3.048(default)

Listy dostępnych modułów są różne na węźle dostępowym i obliczeniowym. 



Najczęściej używane aplikacje

• abaqus 6.12

• amber 14

• gaussian G09d

• matlab

• namd

• quantum espresso 5.2.0



Narzędzia programistyczne dostępne na maszynach

obliczeniowych

• kompilatory GNU (C/C++/Fortran)

• kompilatory Intel

• kompilatory Open64

• biblioteki MPI

• biblioteki MKL, ACML, Scalapack

• biblioteki CUDA, Boost, MPFR

• profilowanie : Intel Cluster Toolkit i AMD CODEXL

Jeśli czegoś brakuje – proszę o informację. Zainstalujemy!



Dostęp do maszyny obliczeniowej : SSH

• za pomocą protokołu SSH (secure shell)

• to nie jest ograniczenie ! ... bo ssh ma bardzo duże możliwości:

• przekierowanie interfejsu okienkowego ( ssh -X )

• kopiowanie plików (scp/sftp)

• tunelowanie połączeń sieciowych

• i wiele innych.. 

• GSISSH – z użyciem certyfikatów infrastruktury PKI. 



Dostęp do maszyny obliczeniowej : linux - ssh

Klient SSH dla linux-a/unix-a : ssh



Dostęp do maszyny obliczeniowej : Windows - putty

Klient SSH dla Windows : putty http://www.putty.org/

http://www.putty.org/


Dostęp do maszyny obliczeniowej : pliki

FileZilla https://filezilla-project.org

WinSCP https://winscp.net

https://filezilla-project.org/
https://winscp.net/


Przydatne informacje

• dokumentacja Slurm-a : http://slurm.schedmd.com/documentation.html

• ściąga poleceń różnych systemów kolejkowych : http://slurm.schedmd.com/rosetta.html

• WIKI: http://wiki.man.poznan.pl/kdm/

• Portal HPC na stronach PCSS : http://hpc.man.poznan.pl (system składania wniosków)

Wszelkie pytania, problemy dotyczące maszyn obliczeniowych KDM-PCSS

należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres systemu obsługi (TTS):

support-hpc@man.poznan.pl



Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań, 

tel : (+48 61) 858-20-01, fax: (+48 61) 850-25-01,

e-mail: office@man.poznan.pl, http://www.pcss.pl

afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN,


