
  

Розвиток кластера ФМІ.
Перспективи та 
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Характеристики
(grid.ipm.lviv.ua)

Minicluster 1:
5 × 
-CPU Intel Core i5-750
-Memory DDR3 - 8GB
-HDD 250GB

Minicluster 2:
2 × 
-CPU Intel Xeon X5660 
-Memory DDR3 - 12GB
-HDD 2000GB

Master:
CPU Intel Core i7-870
-Memory DDR3 - 8GB
-HDD 2 × 1000GB

Gigabit 
Ethernet



  

Завдання проекту

 Розробка та проведення ряду навчальних семінарів 
для роз’яснення можливостей та переваг використання 
грід-ресурсів науковими працівниками інституту.
(Окреслено низку прикладних задач, які плануються до вирішення за допомогою 
кластера) 

 Пошук віртуальних організацій, діяльність яких 
спрямована на вирішення подібних наукових задач та 
які мають подібні вимоги щодо необхідного 
програмного забезпечення.
(Серед найбільш привабливих MultiScale. Якщо в планах цієї ВО є залучення 
додаткових кластерів ми готові приєднатися  ) 

 Зміна структури кластеру шляхом створення окремого 
керуючого вузла для вирішення проблеми низького 
коефіцієнту використання обчислювального кластеру 
при запуску задач з інтенсивним доступом до дискової 
підсистеми.
(Оптимізовано структуру кластера та дещо збільшено швидкість обчислень)



  

Основні задачі 

 Задачі пов’язані із проведенням розрахунків 
процесів взаємодії компонентів середовища 
з поверхнями металічних нанокластерів.
(GAMES, ORCA, DL_POLY. ~24 ядра, ~3000 год. процесорного часу.)

 Задачі пов'язані із дослідженням методів 
спікання наночастинок.
(FORTRAN. ~4 ядра, ~600 год. процесорного часу)

 Задачі обробки і розпізнавання сигналів та 
зображень.
(Octave. ~4 ядра, ~400 год. процесорного часу)



  

Плановані задачі

 Чисельний розв’язок прямих та обернених задач 
розсіювання електромагнітних хвиль на об’єктах 
великого розміру з урахуванням часової/частотної 
залежності.

 Задачі 3D-томографічної реконструкції 
просторового розподілу акустичних та фізико-
механічних характеристик матеріалу.

 Відлагодження методик моніторингу стану 
механічних обертових систем, які ґрунтуються на 
використанні сучасної теорії нестаціонарних 
випадкових процесів.



  

Технічні проблеми
 Перегрів обчислювальних вузлів
 Вихід з ладу процесора та материнської плати 

керуючого вузла
 Низька швидкість запису у спільний файловий 

масив.

Зниження коефіцієнту використання процесами процесорного часу при запуску деяких типів задач. 
Задачі з інтенсивним доступом до дискової підсистеми кластера могли перебувати в стані 
очікування десятки годин, використовуючи лише кілька годин процесорного часу.

Швидкість читання із спільного файлового масиву (протокол NFS) ~ 80 МБ/с, 
швидкість запису ~ 300 КБ/с. 

Реалізація керуючого вузла у вигляді окремого вузла системи із 
неінтегрованими мережевими картами.
На даний момент швидкість запису ~ 1.5 MБ/с.



  

Дякую за увагу


	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7

