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METACentrum 227. března 2006

Hlavní poslání

ØVytvářet a dále rozvíjet Gridové prostředí v ČR
Ø Integrovat externí zdroje
vVýpočetní kapacity
vDatové kapacity

ØPropojovat národní Grid do mezinárodního 
prostředí
ØPodporovat uživatele
ØRozvíjet middleware a aplikační projekty



METACentrum 327. března 2006

Nezbytné předpoklady

ØTechnické vybavení
vVýpočetní zdroje – clustery
vÚložné kapacity – DiDaS
vZálohovací a archivační kapacity – páskoví roboti

ØGridový middleware
vPBSPro
vEGEE/VOCE

ØBezpečnost
ØMonitorování infrastruktury



METACentrum 427. března 2006

Provoz

ØRobustní prostředí
ØPropojení různých Gridů (společně s výzkumem)
vgLite
vCONDOR
vPBSPro

ØAnalýza plánovacích a dávkových systémů
ØZálohování a archivace
vVčetně využití vysokorychlostních linek mezi duálními 

páskovými knihovnami



METACentrum 527. března 2006

Plánované technické rozšíření

ØNový cluster
vAMD architektura
vZřejmě dual CPU quad core Opteron
vZvažován Infiniband (i wide area)

ØRozvoj zálohování
vDalší předřazené diskové kapacity
vExperimenty s Hierarchical mass storage

ØDalší diskové kapacity??



METACentrum 627. března 2006

Uživatelská podpora

ØVirtuální organizace
vSpráva různých skupin uživatelů a zdrojů
vNapojení na ostatní komponenty
§ Plánování
§ Bezpečnost
§ …

ØPortál
vSpráva informací
§ Přístup pomocí certifikátů

vPřístup ke Gridu (též přes CLI)



METACentrum 727. března 2006

Vývoj

ØDiskuse nad novou strukturou METACentra
vPlánovací systém
vVyšší integrace zdrojů?
vDatové kapacity
vNové přenosové protokoly – Infiniband?

Ø Integrace s dalšími Gridy
ØMonitorování infrastruktury a monitorovací

infrastruktura
vOverlay a peer to peer sítě



METACentrum 827. března 2006

Bezpečnost

ØUniverzální single sign on
vPrimární autentizace přes certifikáty
vInterně Kerberos
vIntegrace s Eduroam, globální AAAI (GridSchib?)



METACentrum 927. března 2006

Projekty

Ø MediGRID
vSpolečně s VPS

Ø PADS (Protokoly a aplikace distribuovaných datových 
skladů)
vFond rozvoje sdružení CESNETu

Ø EGEE
vZahájí od 1.4.2006

Ø Externí spolupráce
vCoreGRID (MU, Network of Excellence)
vVZ MU (FI+ÚVT MU, Rozsáhlé paralelní a distribuované

systémy)
Ø Hledání nových námětů pro projektu EU



METACentrum 1027. března 2006

Projekt EGEE II

Ø Budování celoevropské Gridové infrastruktury
vHlavní nositel CERN, rozpočet cca 19 MEuro/ročně
vPokračování EGEE

Ø CESNET se účastní provozu, podpory aplikací,školicích a 
disemnačních aktivit a dále i vývoje middleware (gLite)
v cca 10 úvazků
vPolovina určena na vývoj
§ Primárně Logging & Bookkeeping a Job Provenance

vNejvětší účastník ze střední Evropy
Ø Zastoupení v PMB, zástupce Střední Evropy



METACentrum 1127. března 2006

Tým

ØCca 20 lidí včetně EGEE/EGEE II (bez lékařů)
ØMU, ZČU a UK
ØVedoucí skupin
vProvoz: Zdeněk Salvet
vUživatelská podpora: Jan Kmuníček
vMonitoring: Miroslav Ruda
vBezpečnost: Dan Kouřil
vEGEE vývoj: Aleš Křenek



METACentrum 1227. března 2006

Budoucnost Gridů a Superpočítání

ØPříprava 7. rámcového programu
vCeloevropská diskuse 
vEGO a HPC infrastruktury

ØVyužití Strukturálních fondů v ČR
vCETI
vNárodní Grid (předkladatel Ústav jaderné fyziky Řež)


