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Plan Prezentacji

Wprowadzenie Symulacje [wieloskalowe] Usługi i narzędzia  QCG



Potrzeba i możliwość wielostronnej współpracy i synergii 

?



Dział Aplikacji i Usług Wielkiej Skali

Zakres kompetencji i możliwe pola współpracy
• Pomoc w zrównoleglaniu i optymalizacji aplikacji na nowoczesne (hybrydowe) systemy obliczeniowe (MPI, OpenMP, CUDA)
• Efektywne wykonywanie symulacji na zasobach PCSS, EGI i PRACE
• Tworzenie ogólnych oraz problemowo-zorientowanych usług i narzędzi wspierających efektywne korzystanie z nowoczesnych zasobów obliczeniowych
• Pomoc w łączeniu modeli jednoskalowych w aplikacje wieloskalowe



Świat jest wieloskalowy



Mapa separacji i dekompozycji skal

Podział wieloskalowej przestrzeni problemu na połączone modele pojedynczej skali



Typy aplikacji wieloskalowych



Multiscale Modelling and Simulation Framework 
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Nanomateriały
Wieloskalowa analiza i projektowanie warstwowych kompozytów mineralnych. Poszukiwanie układów o określonych właściwościach mogących znaleźć zastosowanie w energetyce, biomedycynie, przemyśle materiałowym. Mikroskopijne struktury i mechanizmy warstwowych nanomateriałów działają na wielu różnych skalach długości, od nanometrów do mikrometrów.



Hydrologia
Wieloskalowa symulacja przepływu wody w systemie kanałów nawadniających (canal de la Bourne) – kanał główny (45 km), 4 kanały drugorzędne (85 km), 27 kanałów trzeciorzędnych (400 km).
Celem było opracowanie polityk zarzadzania zasobami wody poprzez m.in. otwieranie / zamykanie śluz z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę, zewnętrznych czynników i ograniczeń w postaci przepustowości sieci i dopuszczalnego poziomu wody.



ISR3D Tree-dimentional in-stent restenosis
Wieloskalowa symulacja procesu ponownego zwężania się naczyń krwionośnych po przeprowadzeniu zabiegu angioplastyki z umieszczeniem stentu. Aplikacja składa się z 4 podmodeli: (1) umieszczenie stentu i formowania się skrzepliny jako warunki początkowe, (2) przepływ krwi, (3) dyfuzji leków, (4) proliferacji komórek mięśni gładkich.



Biblioteka MUSCLE2 do łączenia modeli
MUSCLE 2The Multiscale Coupling Library and Environment
Biblioteka i środowisko uruchomieniowe dla łączenie wielu modeli w ramach jednej aplikacji wieloskalowejsterowanej upływem czasu.
• niezależność technologiczna kerneli obliczeniowych
• wsparcie dla kodu Java, C, C++, Fortran, Python, MATLAB, Scala code,
• Możliwość wykonywania na jednym lub wielu klastrach
• Łączenie skal i kerneli poprzez prosty opis w języku Ruby
• Separacja wykonania od procesu przygotowania danych wejściowych (konwertery).



MUSCLE-HPC
• Implementacja koncepcji MMSF
• Zredukowana liczba zależności
• Interfejs dla C/C++ (MPI 2.2+)
• Optymalizacja wydajności dla 

pojedynczego klastra
• Wykorzystanie MPI do łączenia 

modeli obliczeniowych

Jednoklastrowa wysoce wydajna alternatywa dla MUSCLE2



MUSCLE-HPC vs MUSCLE2



Usługi i narzędzia dostępowe QCG
QCG to zestaw zintegrowanych, wysoce wydajnych usług i narzędzi dostępowych do zarządzania  eksperymentami obliczeniowymi i zasobami w wieloklastrowych oraz gridowychśrodowiskach obliczeniowych.
Usługi QosCosGrid umożliwiają logiczne scalenie zasobów obliczeniowych pochodzących z wielu klastrów w jeden rozproszony system obliczeniowy.



Usługi QCG - Architektura



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)



Narzędzia dostępowe QCG - motywacja
Nie wystarczy dać zasoby, trzeba jeszcze oferować odpowiednie narzędzia

Chemia…
Fizyka Astronomia

Biologia…

PortaleRozwiązania 
mobilne

Narzędzia Tekstowe …
Narzędzia Graficzne…

Specyfika dziedziny

Przyzwyczajenia

Preferencje

Wiedzainformatyczna



QCG-Icon
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-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

24

Okno zlecania zadania
konkretnego problemu
Okno zlecania zadaniaMoże być przystosowane do konkretnego problemu



QCG-Portal
Widok listy zadań
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Konfigurowalne oknoListy Zadań



QCG-ScienceGateways

QCG-ScienceGateways : Dziedzinowo i problemowo zorientowane portale dostępowe wspierające zarządzanie obliczeniami, transferem i prezentacją danych.
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QCG-BridgeCloud Portal
Application as a Service



Wizualizacja wyników 
(remote visualization)



Powiadomienia o statusie zadania (Mail, XMPP, Mobile)



QCG Monitoring Portal



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)
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QCG-Reservation – Rezerwacja zasobów obliczeniowych
3
2

• 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)



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 Informacje
www.qoscosgrid.org



QCG Informacje
docs.plgrid.pl/qcg



Dziękuję!
Pytania: piontek@man.poznan.pl


