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Nº DE PROCESADORES SOLICITADOS POR
TRABALLO NO SUPERDOME

necesitan moitos procesadores e non

tamén verán diminuir o seu tempo

poden ser divididos en anacos inde-

de espera para proceso.

pendentes. Por outro lado, están os

FIG.2

(XANEIRO - AGOSTO 2004)

problemas de tipo HTC (High throug-

Loxicamente, os traballos derivados

hput computing) que se caracterizan

cara ao SVG deberán ser aqueles con

porque poden dividirse en procesos

necesidades de memoria non moi

máis pequenos máis o menos inde-

grandes (inferiores a 1 GB), xa que

pendentes. A grandes rasgos, en HPC

se ben esta plataforma proporciona

resólvese un problema moi grande

un rendemento moi aceptable para

mentres que en HTC se resolven

traballos monoprocesador, o sistema

moitos problemas máis pequenos.

actual non foi pensado nin dimensio-

Aplicacións como o tratamento masi-

nado para facer programación cun

vo de datos, os cálculos paramétri-

alto grao de paralelización. Os usua-

cos e os métodos evolucionistas,

rios que utilicen aplicacións parale-

revélanse como moi adecuadas para

las, seguirán utilizando os outros

ser resoltas baixo este paradigma.

sistemas xa existentes, máis axeitados para este fin.

Está a disposición dos usuarios desde
primeiros do mes de novembro. O
novo cluster integrarase na infraestructura do proxecto europeo EGEE
(Enabling Grids for E-Science in
Europe).
O superordenador virtual galego
reflicte a aposta que xa no ano
1999 fixo o Centro polos sistemas
cluster de baixo custe como solución
axeitada para elevar o throughput
de traballos. Como é ben sabido,
hai dous tipos de cálculo científico
que demandan gran potencia computacional. Por un lado están os
problemas de tipo HPC (High performance computing) que teñen como
característica fundamental a necesidade de grandes recursos acoplados. Son problemas moi grandes
que demandan moita memoria ou

Nos últimos anos, o tamaño do problema que pode ser resolto nun nodo

Outra das vantaxes de potenciar

tipo PC creceu considerablemente, o

o SVG é a mellora do servizo de

que fai que por un custe reducido,

aqueles usuarios que xa utilizan ser-

se poidan resolver problemas cada

vidores linux en procesadores tipo

vez máis grandes.

IA32. Estes servidores, e incluso
algúns clusters, son cada vez máis

Un repaso ás estatísticas dos tra-

abundantes nos laboratorios e depar-

ballos solicitados no Superdome

tamentos dos grupos de investiga-

(figura 2), reflicte que o 66 % dos

ción, e poden utilizar os servizos do

traballos de usuario requiren un só

CESGA como complemento dos seus,

procesador. A derivación destes tra-

sen necesidade de portar as súas

ballos cara a plataforma SVG propi-

aplicacións nin de aprender novos

cia a consecución de dous obxectivos

sistemas operativos.

importantes: por un lado descárgase
o Superdome, co que os traballos

Con esta ampliación, o CESGA supera

grandes e paralelos disporán nesta

amplamente a potencia do TERAFLOP

máquina de máis recursos e verán

(billón de operacións en punto flo-

diminuir o tempo de espera en cola

tante en doble precisión por segun-

para proceso. Por outro lado, ao ser

do) e continúa na súa liña

derivados a un SVG reforzado en

porcionarlle aos seus usuarios cada

potencia de cálculo e número de

vez máis recursos para satisfacer os

nodos, os traballos de 1 procesador

seus requerimentos.

de pro-

ESQUEMA DE INTERCONEXIÓN DOS NODOS
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CESGA SAÚDA O NACEMENTO DUN NOVO
CEN TRO D E S U P ERCOMPU TACIÓN N O
ESTADO [ b a r c e l o n a s u p e r c o m p u t i n g c e n t r e e s ta r á
operativo en xaneiro de 2005]

A entrada en servicio do Barcelona
Supercomputing Centre (BSC) anunciada para xaneiro do 2005 producese froito da colaboración entre o
governo español, a Generalitat de
Calalunya e a Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC). Entre as funcións deste centro está a de xestionar o supercomputador MareNostrum
de IBM, que está instalado na capela
da UPC en Barcelona.
O BSC tense marcados os seguintes
obxectivos: levar a cabo investigacións en arquitecturas, colaborar en
proxectos de I+D en e-ciencia e cálculo cientíco e por ultimo, administrar o supercomputador dando
soporte de cálculo a aquelas áreas
nas que a computación intensiva
resulta unha tecnoloxía imprescindible para o avance da ciencia.

características principais do
novo superordenador de ibm

No seu arranque, o Barcelona Supercomputing Centre ven a aportar a
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comunidade cientíca española capacidades de cálculo ata agora non dispoñibles no estado. O MareNostrum
de IBM proveerá unha potencia pico
de 40 TeraFLOPS aproximadamente.
Esta é unha magnica noticia para
os grandes usuarios do estado xa
que, previsiblemente, un novo centro
destas capacidades axudará a aliviar
as colas de espera para proceso existentes en centros como o CESGA ou
o CESCA (Centre de Supercomputació de Catalunya).

SIMULACIÓN: MÁQUINA INSTALADA NA CAPELA DA UPC

capacidade de proceso: 40TFlop/s
[40 billones de operacións por segundo]

contará con 4.500 procesadores
arquitectura escalable de 64-bits
9.0 Terabytes de memoria principal
128 Terabytes de disco
[1 Terabyte = 1.024 Gigabytes]

entorno Linux de software aberto
espacio instalación: 120 m2
peso de 60.000 kg
consumo eléctrico: 600 Kw

NEIRA / EL CORREO GALLEGO

MATEO VALERO, DIRECTOR EN FUNCIÓNS DO BARCELONA
SUPERCOMPUTING CENTRE

Colaboración CESGA - BSC
Nunha recente visita a Santiago,
Mateo Valero, Director en Funcións
do Barcelona Supercomputing Centre
(BSC) visitou o CESGA no que mantivo estreitos contactos cos directivos
e responsables técnicos do centro.
Durante a súa visita, o director en funcións do BSC interesouse polos métodos, ferramentas e experiencia de
administración no CESGA. Na entrevista mantida cos directivos esbozaronse as liñas mestras dun convenio
de colaboración que facilitará un uido
intercambio de coñecementos e experiencias e que garantirá aos usuarios
do CESGA o acceso á capacidade de
proceso do BSC para aqueles problemas para os que o centro galego non
dispoña de suciente capacidade.

Acceso aos recursos do BSC
Para poder facer uso dos recursos
do BSC, que en principio estarán ao
dispor de toda a comunidade cientíco-académica do estado, os usuarios deberán presentar proxectos que
serán avaliados por duas comisións
independentes. Os proxectos presentados deberán contar co visto e
prace dunha comisión cientíca e máis
dunha comisión técnica. Estas comisións avaliarán as propostas recibidas
e determinarán o acceso á máquina
dos proxectos de usuario.

IMPULSO Á E-CIENCIA EN ESPAÑA

como o Grid, crean un escenario

Biomediciña

idóneo para o desenvolvemento desta

Deseño de fármacos grazas á xenó-

nova concepción e infraestructura da

mica e proteómica computacional e

Ciencia.

ás estructuras e modelado molecu-

e

Ciencias

da

Saúde.

lar.
No esquema da taxonomía da e-CienO pasado 8 de outubro a Comisión
de Ciencias e Ingenierías da Fundación Española de Ciencia y Tecnología
(FECYT) xo público o libro verde da
e-Ciencia elaborado por un grupo de
expertos nacionais. Este documento
identica os recursos existentes en
e-Ciencia, recoñece a súa necesidade
para distintas aplicacións e determina as accións para o seu uso
global. Este acontecemento enmárcase nunha serie de accións e políti-

cia hai tres capas horizontais que se
corresponden con:

Simulación de materiais. Dinámica

• os recursos accesibles (de cálculo,
de almacenamento, de información e
doutros recursos).
• as redes de comunicación que permiten o acceso a estes recursos
(como Géant en Europa e RECETGA
en Galicia, entre outras).
• o middleware ou software interme-

A e-Ciencia é o camiño de futuro

das aplicacións de forma conxunta,

colaboración entre comunidades dispersas

xeogracamente

e

o

uso

compartido de recursos informáticos. Desta maneira, os cientícos
poden

traballar

conxuntamente

e

Molecular.
Ciencias

Terra.

da

“ensemble”

cas de apoio á e-Ciencia en España.

no xeito de investigar, baseado na

Ciencia e Tecnoloxía de Materiais.

diario que permite empregar por parte
ou coordinada, recursos dispoñibles
en localizacións remotas (Grid, telnet,
ftp, ou P2P).

para

Experimentos

a

predicción

do

tempo e da simulación do clima.
Física. Simulacións de colisións de

partículas. Simulacións numéricas de
dinámica caótica en 3D.
Enxeñería.

Grandes simulacións de

procesos industriais.
Química.

Acceso rápido a bases de

datos cristalográcos. Elaboración de
modelos de sistemas químicos com-

Estas tres capas son comúns para
o desenvolvemento da e-Ciencia en

teñen acceso a unha grande varie-

calquera das oito áreas de aplicación

dade de recursos de computación e

representadas no esquema, aínda

almacenamento independentemente

que non son as únicas aplicacións

do lugar no que traballan.

que se poden beneciar da e-Cien-

plexos.
Tecnoloxías

para

Información .

a

Sociedade

Deseño

de

da

arqui-

tecturas Grid, desenvolvemento de
middleware.

cia.
Enténdese pois a e-Ciencia como o
conxunto de actividades cientícas

Algúns exemplos das aplicacións da

Actualmente estanse a desenvolver

desenvoltas mediante o uso de recur-

e-Ciencia nestas áreas son:

diversos proxectos europeos no marco
da e-Ciencia como son CrossGrid,

sos distribuidos accesibles a través
de Internet. A evolución das redes

Astronomía e espazo.

O Observato-

European Data Grid, EGEE, Gaia Grid

de comunicacións de alta velocidade

rio Virtual e a elaboración de mode-

ou IrisGrid, este último totalmente

adicadas á investigación e das tec-

los e simulacións de formación de

desenvolto pola comunidade acadé-

noloxías e aplicacións colaborativas,

galaxias.

mica española.

díxitos

novembro 2004

|5

M A N UA L PA RA A
EXECUCIÓN
DE
GAUSSIAN 03 NO
SUPERDOME

Andrés Gómez Tato
Administrador de Aplicacións e Proxectos
CESGA
aplicacions@cesga.es
Fernando Cerviño Otero
Técnico de Aplicacións e Proxectos
fotero@cesga.es

A execución de Gaussian (tanto na
súa versión 03 como 98) nos servidores do CESGA, representa preto dun
70% do consumo de horas de computación durante os últimos 6 meses,
principalmente desde a súa instalación no novo HP Superdome. A
incorporación de Gaussian 03, con
novas funcionalidades, máis adap-

FIG.1

TEMPOS DE CÁLCULO VERSUS A MEMORIA DISPOÑIBLE PARA 188 BASES

tada ás arquitecturas existentes no
CESGA, representa un cambio tecnolóxico importante na aplicación.
Nesta nova versión cámbiase o sis-

a través da directiva %MEM. Esta ten

cantidade dependente do mesmo que

tema de paralelización, pasando á

que estar situada antes de cada link

utilización de fíos (threads en inglés)

que se inclúa no arquivo. En caso

ten que seleccionar da táboa dada no

a través do estándar OpenMP. Isto

de que non se xe, Gaussian reser-

signica, por exemplo, que xa non

vará por defecto 6 MegaWords (6

utiliza memoria compartida, xa que

millóns de palabras, onde cada pala-

todos os fíos poden acceder á memo-

bra corresponde a 8 Bytes). A sin-

Para o caso dun problema de cálculo

ria reservada polo programa directa-

taxe deste comando é:

de frecuencias, existe ademais a utili-

%mem=<numero><unidad>

dade “freqmem” que calcula a memo-

mente.
Dada a importancia que ten a utilización deste software no CESGA, é
importante coñecer adecuadamente
a forma de mellorar o rendemento,
de tal xeito que se optimice o uso
conxunto e individual dos servidores.
Neste artigo analizarase o comportamento do Gaussian 03 para algúns
dos problemas tipo habituais, en función dos parámetros máis importantes

que

poden

ser

seleccionados

polo usuario: a memoria a utilizar
e o número de fíos (ou procesadores). Se se necesita a mesma información para Gaussian 98, consulte
a páxina Web http://www.cesga.es/
ga/CalcIntensivo/gaussian98.html .
1 Utilización da memoria

onde número é a cantidade de memoria a utilizar (no exemplo 6) e unidad

manual

(http://www.gaussian.com/

g_ur/m_eff.htm):

ria mínima en función do tipo de
problema e do número de átomos.

pode ser KB, MB, GB (cando a cantidade exprésase en Bytes) ou KW,

Porén, existe unha forte dependen-

MW, GW (cando se expresa en pala-

cia da velocidade do cálculo co tipo

bras).

de método que depende fundamen-

En función do tipo de problema e

talmente da memoria dispoñible. Por

da memoria seleccionada, Gaussian

exemplo, pódese apreciar na g. 1

elixe o modo de funcionamento que

que para un cálculo DFT ou HF, incre-

considera máis adecuado de forma

mentar a reserva de memoria por

automática, a menos que se lle espe-

riba do mínimo necesario non axuda

cique o contrario.
Para facer unha estimación da memo-

a mellorar o tempo de execución.
Pero esta situación cambia cando a

ria mínima necesaria para un cálculo,

cantidade reservada é suciente para

tense que utilizar a fórmula

acumular as integrais en memoria;

M + 2 Nb

2

que dará a cantidade de memoria en

cando Gaussian cambia o método de
resolución a InCore. A mellora no

A selección de memoria virtual a utili-

palabras. Nb é o número de bases

rendemento é sustancial neste caso

zar na execución dun problema fíxase

do problema, mentres que M é unha

(cercano ao 100%). Para poder cal-
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cular a memoria necesaria para realizar o problema utilizando o método
InCore, pódense utilizar as fórmulas:
Nb4/8 + 500.000 para el caso de
Close-Shell
Nb4/4 + 500.000 para el caso de
UHF ó ROHF
que tamén se poden aplicar para os
métodos GVB y MCSCI.
2 Execución en paralelo
Como

xa

Gaussian

se
03

dixo
utiliza

anteriormente,
a

tecnoloxía

OpenMP (única posibilidade existente
no CESGA) ou memoria distribuida (é
dicir, varios procesos que non comparten memoria, a través de LINDA,
non dispoñible no CESGA).
FIG. 3: TEMPOS DE CÁLCULO PARA UN PROBLEMA DFT DIRECTO E INCORE. O SCALING DEFINESE COMO A RAZÓN ENTRE O TEMPO

En xeral, todos os cálculos de enerxía,
gradientes e frecuencia a través de

CONSUMIDO PARA 1 PROCESADOR DIVIDIDO ENTRE O TEMPO PARA N PROCESADORES. A EFICIENCIA É O SCALING DIVIDIDO
POLO NÚMERO DE PROCESADORES.

SCF (isto é, HF, DFT e CIS) xunto con
TD-DFT están paralelizados. Outros
métodos, como Möller-Plesset, non

res]

blemente no caso directo, alcanzando
para catro procesadores un rendimento case idéntico. Existe unha
dependencia entre a eciencia da
paralelización co número de bases;
a maior número de bases, mellor
eciencia da paralelización. Isto é
debido a que o programa está máis
fracción do tempo executando zonas
de código paralelizadas.

Cando se utiliza máis dun procesador

3 Conclusións:

melloran sucientemente cando se
executa con máis dun procesador,
polo que se desaconsella o seu uso
neses casos.
Para executar Gaussian en paralelo,
ten que utilizarse a nova clave
%NprocShared=[nº

procesado-

é necesario ter en conta que:
1. A memoria mínima necesaria cando

Cos resultados previos, pódense obter
as seguintes conclusións:

o cálculo se realiza de forma directa
increméntase (Gaussian recomenda
multiplicar a memoria mínima calculada da forma anterior polo número
de fíos a utilizar).
2. Cando o cálculo se pode facer
InCore, a memoria adicional necesaria é insignicante, aínda que é
necesario aumentala un pouco con
respecto á prevista para o cálculo.
Na gura 2 pódese ver o comportamento paralelo dos dous métodos de
uso habitual. Pódese

observar que

en ambos dous casos se reduce o
tempo de cálculo, mellorando sensi-

1. Para cálculos HF, DFT, TD-DFT e
CIS, se a memoria necesaria para
facer o cálculo utilizando o método
InCore é inferior ou igual a 16GB
(aínda que G03 poida utilizar máis,
xa que non existe a limitación que
había en G98), intente utilizar este
método. Se ademáis é posible paralelizar o cálculo, calcule o número
de procesadores como a razón entre
a memoria necesaria en GB dividida
por 4, cun límite de 4 CPUs para
Incore. Teña en conta que cantos
máis procesadores solicite, o tempo
de espera para executar o traballo
increméntase, xa que é necesario

que estean dispoñibles ao mesmo
tempo.
2. Non utilice varios procesadores
para métodos combinados como G3
ou para cálculos Möller-Plesset, xa
que a gañancia é insignicante (se
necesita facer cálculos MP en paralelo, avalíe a posibilidade de utilizar
outros programas, como NWCHEM,
teñen paralelizada esta opción).
3. Ao enviar o traballo á cola, asegúrese de seleccionar os parámetros
adecuados. Na opción s_vmem do
comando qsub, inclúa a memoria
para o cálculo máis 100MB (para o
código do programa).
4. Se o seu problema necesita máis
de 16GB para calcular utilizando o
método InCore, comprobe se é paralelizable e utilice preferentemente
esta opción cun cálculo directo.
Para unha información máis detallada
consulte a páxina web:
http://www.cesga.es/ga/
CalcIntensivo/g03.html
En calquera caso, se ten dúbidas
ou
suxerencias,
contacte
con
aplicacions@cesga.es
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ACCESS GRID CHEGA
A EURORREXIÓN DA
MAN DO PROXECTO
TORGA.NET

facendo uso intensivo das salas.
Conectando Investigadores

O pasado mes de outubro quedou
instalada e plenamente operativa no
CESGA a primeira das sete salas
Access Grid que se estan poñendo
en producción na eurorrexión Galicia
-Norte de Portugal. A instalación
destas salas e posible grazas a conanciación achegada por FEDER a
través do proxecto europeo Interreg
IIIA Torga.Net e a Dirección Xeral
de I+D da Xunta . Entre os seus
obxectivos, o proxecto contempla a
realización de cursos conxuntos de
formación e posgrao entre as Universidades de Vigo e do Minho, e a
codirección por profesores de ambas
ribeiras do Miño de teses de licenciatura e teses doutorais. Aquí, as salas
Access Grid xogarán un importante
papel. Estas accións levaranse a cabo
ó longo do presente ano académico

As salas Access Grid son espacios
especialmente deseñados para facilitar a colaboración con grupos remotos. Basicamente, unha sala Access
Grid é un espacio equipado con tecnoloxías audio-vídeo de ultima xeración,
con potentes sistemas informáticos e
con acceso a redes de comunicacións
avanzadas. Sen embargo, a caracteristica diferenciadora dunha sala
Access Grid con respecto á xa tradicional aula multimedia conectada
en rede e a posibilidade de realizar
encontros prolongados de traballo con
multiples grupos simultaneamente,
sen perder a ecacia que solo podia
conseguirse ata agora a través de
reunións presenciais na mesma sala.

8 | díxitos

novembro 2004

No mundo hai rexistradas máis de
200 salas Access Grid dispersas en
campus universitarios e centros de
investigación. A instalada no CESGA
e a primeira rexistrada en España.

Asi, a proxección das imaxenes
remotas realizase por medio de

varios videoproxectores, para conseguir resolucións axeitadas para ver a
varios colaboradores, existen varias
cámaras de vídeo que permiten que
os investigadores de cada sala sexan
vistos con calidade dende o exterior,
transmitense simultaneamente varios
canles de vídeo e son cos diferentes
uxos de información dos diferentes
participantes, existen ferramentas
destinadas a manexar de forma ecaz
as presentacións e en xeral calquera
tipo de material pode ser compartido
cos colegas remotos. E por suposto,
todo elo tendo en conta que os participantes non deben notar a presencia
da tecnoloxía, polo que e moi importante tamén cumplir os requerimentos de ergonomia.
Congresos On Line Malas noticias
para aeroliñas e axencias de viaxes.
Investigadores e técnicos galegos
participaron a través da sala Access
Grid CESGA no congreso Supercomputing Global, celebrado entre o 9
e o 11 de novembro. Os relatores
e participantes levaron a cabo este
congreso desde 73 salas Access Grid
sitas en Canada, EEUU e Europa.

CONFIGURACIÓN SALA ACCESS GRID CESGA
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CESGA INICIA CINCO NOVOS PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN
PIL-PERÚ

SIMULA

Este proxecto consiste no deseño e implantación dunha

O obxectivo deste proxecto é deseñar unha metodoloxía

Aula de Productos Lácteos Multimedia na Universidad

de medida (e a posterior realización dun primeiro estudio

Agraria de La Molina (Lima, Perú), onde se implantará un

facendo enquisas telefónicas a 400 empresas) sobre o

simulador lácteo virtual co obxectivo de formar expertos

grao de utilización, coñecemento, conanza e barreiras

en industrias deste sector a través de Internet no país

á introducción da simulación numérica nos procesos de

andino. O simulador lácteo fai posible efectuar nun orde-

deseño e enxeñería nas PEMEs de Galicia. Ó longo do

nador os procedementos máis habituais na transformación

estudio se prevee obter unha serie de casos prácticos de

do leite. CESGA colabora coa Aula de Productos Lácteos

uso en empresas galegas. Adicionalmente se catalogarán

(APL) da Universidade de Santiago nesta iniciativa nan-

os grupos de investigación que manteñen liñas de investi-

ciado pola Secretaría Xeral de Relacións coa Unión Euro-

gación sobre ferramentas de simulación numérica ou que

pea e Cooperación Exterior da Xunta de Galicia.

fan uso das mesmas.

VIDEMANIUM

CIC-Commerce

(Vídeo Baixo Demanda para o Patrimonio Galego)
O obxectivo deste proxecto é crear unha canle de comuO obxectivo de VIDEMANIUM é a mellora da dispoñibilidade

nicación entre as empresas que participan no mesmo

e accesibilidade a contidos audiovisuais sobre recursos patri-

poñendo en contacto a Fabricantes, Puntos de Venta, Pro-

moniais galegos e a ulterior explotación dos mesmos en

fesionais transformadores e á Administración. Ademais

vídeo baixo demanda (VoD) tanto sobre redes de banda

quérese crear unha plataforma de servizos B2B que facilite

ancha coma en Internet. CESGA colabora con TOMOS CON-

o funcionamento das PEMEs coas vantaxes da incorpora-

SERVACIÓN RESTAURACIÓN S.L. e con

LAMBDASTREAM

ción das TIC (Tecnoloxías da Información e das Comuni-

SERVICIOS INTERACTIVOS S.L. para o desevolvemento

cacións). Este é un proxecto Interreg IIIA de Cooperación

deste proxecto nanciado pola Dirección Xeral de Investi-

Transfronteiriza España-Portugal no que participan a Fun-

gación e Desenvolvemento da Xunta de Galicia a través do

dación para o Fomento da Calidade Industrial e Desen-

Programa de Tecnoloxías da Construcción e de Conservación

volvemento Tecnolóxico de Galicia, IDITE-Minho, CESGA e

do Patrimonio.

EGANET.

OBSERVATORIO GALEGO DE E-LEARNING
Este proxecto desenvolve un observatorio para a monitorización e avaliación do uso das TIC no ámbito da educación e
da formación en Galicia. Así catalogaranse e analizaranse as prácticas existentes, servizos dispoñibles, axentes públicos
e privados que levan a cabo actividades no campo da investigación e da innovación na área do e-Learning en Galicia. O
proxecto tamén, quere ser punto de encontro e dinamizador para os expertos en e-Learning na nosa comunidade.
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