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„Žmogus kompiuteris“

Talentingas olandų matematikas Wim
Klein	darbą pradėjo CERN 1958
metais, iki CERN įsigyjant pirmuosius
kompiuterius.

1976 metais suskaičiavo 73-ąją šaknį
iš 500 skaitmenų skaičiaus per greičiau
nei 3 minutes ir pasiekė pasaulio
rekordą.



Burbulų kamera

Big European Bubble Chamber (BEBC)
(1973-1984)
6.3 milijonai nuotraukų
3000 kilometrų foto juostelės



YPATINGI ĮVYKIAI: VAKUUMINIAI VAMZDŽIAI

Pirmasis elektrinis kompiuteris
„The Ferranti Mercury“

Ženevos oro uostas,
iškraunamas IBM 709

1958: vakuuminiai vamzdžiai/vožtuvai, pirmos
kartos kompiuteris

1961: vakuuminiai vamzdžiai/vožtuvai

CERN įrengti pirmieji elektriniai kompiuteriai vakuuminių vamzdžių pagrindu.

Kartu su IBM 709 kompiuteriais
CERN pradėta naudoti aukšto lygio
programavimo kalba: FORTRAN
(plačiai naudojama mokslininkų iki 
šių dienų).



YPATINGI ĮVYKIAI: TRANzISTORIAI
Greitai vakuuminiai vamzdžiai buvo pakeisti tranzistorių pagrindu veikiančiais 
kompiuteriais. 1963 m. CERN įrengti IBM 7090 kompiuteriai, 1965 m. - CDC 6600.
CERN archyvuose nepavyko rasti istorinių nuotraukų apie šiuos kompiuterius, bet 
žemiau pateiktos nuotraukos, rodančios vėlesnius CDC kompiuterius CERN.

1966: CDC 38001972: CDC 7600

1968: CDC 6400



Centriniai (universalieji) kompiuteriai
Duomenys yra apdorojami centrinių kompiuterių (angl. mainframes)

1983 m.: Du CDC (priekyje) ir IBM 3081 (gale)



SUPERKOMPIUTERIAI
1988 m. CERN pradeda naudoti superkompiuterį – Cray X-MP

Pirmasis Cray kompanijos lygiagretus kompiuteris su vektoriniais
procesoriais ir bendrąja atmintimi (turi du vektorinius procesorius
ir vienu metu gali atlikti N matematinių operacijų).

Kompiuteris naudojo UNIX
tipo operacinę sistemą.

CERN pradėjo naudoti 
UNIX nuo ~1981.

Šiuo metu CERN 
infrastruktūra laikosi ant 
Linux tipo operacinės 
sistemos (labai panaši į 
UNIX).



1989 Kovo 12 d.: World WIDE WEB PRADŽIA

CERN mokslininkas Tim Berners-Lee pateikė pasiūlymą sukurti
paskirstytą informacinę sistemą laboratorijai. Jo vadovas ant 
pasiūlymo viršelio užrašė „neaišku, bet įdomu“ ir projektui buvo
suteikta žalia šviesa.



1990 gruodžio 20 d.: PIRMOJI SVETAINĖ

Iki 1990 Kalėdų Tim Berners-Lee apibrėžė interneto bazinius
konceptus: nuoroda (URL), bendravimo su serveriu protokolas
(HTTP), puslapių apibrėžimo kalba (HTML) bei sukūrė pirmąjį HTTP 
serverį bei naršyklę.



REVOLIUCIJA:
ASMENINIAI KOMPIUTERIAI



CERN: DABARTINIS DUOMENŲ CENTRAS



THE GRID – PASkIRSTytieji SKAIČIAVIMAI #1

Darbinis kompiuteris
(angl. worker node)

Darbinis kompiuteris Darbinis kompiuteris

Darbinis kompiuteris



THE GRID – PASkIRSTytieji SKAIČIAVIMAI #2

Darbinis kompiuteris
(angl. work node)

Darbinis kompiuteris Darbinis kompiuteris

Darbinis kompiuteris

Tarpinė programinė įranga

angl. middleware



THE GRID – PASkIRSTytieji SKAIČIAVIMAI #3

Skaičiavimo centras
(angl. grid site)

Skaičiavimo centras
(pvz. VU, VGTU, KTU, VDU, pan.)

Skaičiavimo centras

Skaičiavimo centras
(pvz. CERN)



THE GRID – PASkIRSTytieji SKAIČIAVIMAI #4

Skaičiavimo centras
(angl. grid site)

Skaičiavimo centras
(pvz. VU, VGTU, KTU, VDU, pan.)

Skaičiavimo centras

Skaičiavimo centras
(pvz. CERN)

Virtuali organizacija #1 (pvz. CMS)

Virtuali organizacija #2 (pvz. ATLAS)



THE GRID – DABARTIS

Tarpinė programinė įranga

Oportunistiniai resursai
(pvz.: LHC@home)

Superkompiuteriai

Debesija
(angl. Cloud Computing)

Kompiuterių klasteris



WoRldwide LHC COMPUTING GRID

Kompiuterių infrastruktūra, kuri suteikia 
saugojimo, perdavimo ir LHC duomenų 
analizės galimybes.

42 šalys
~170 skaičiavimo centrų
2 milijonai užduočių per dieną

350 PB – kasečių/juostų
300 PB – diskų
623000 - branduolių



PASAULINIS LHC SKAIČIAVIMO TINKLAS „The GRID“

Paskirstytieji skaičiavimai didelių energijų fizikoje (angl. HEP) iki 2000 
metų naudojo kompiuterines sistemas iš daugybės gamintojų, įskaitant 
specializuotus kompiuterius ir skirtingas procesorių architektūras.

2000 metais aukšto pralaidumo skaičiavimai susitelkė ties x86 (32-bit) 
INTEL procesorių architektūra ir Linux operacine sistema. Vėliau 
pasaulinis LHC skaičiavimo tinklas perėjo į x86_64 (64-bit) architektūrą.

Šie pokyčiai leido paruošti vieną programinės įrangos paketą 
centralizuotai ir naudoti daugybėje skaičiavimo centrų aplink pasaulį.

Liko palaikomi du gamintojai: INTEL (dominuoja rinkoje) ir AMD.

Deja, šis modelis nebetenkina ateities poreikių, norint apdoroti LHC 
duomenis (HL-LHC).



WoRldwide LHC COMPUTING GRID PRADINIS MODELIS

40%

15%

45%

Tier-0	(CERN):	15%
• Duomenų įrašymas
• Pagrindinė duomenų

rekonstrukcija
• Duomenų perdavimas kitiems
Tier-1	(13	centrų):	40%
• Duomenų archyvavimas
• Duomenų re-rekonstrukcija
• Analizė
• Palaiko aukšto pralaidumo

interneto tinklą (2	x	10Gbps)
Tier-2	(~160	centrų):	45%
• Simuliacija
• Vartotojų analizė

Pradinis WLCG modelis



Tier-0 praplėtimAS (WIGNER DATACENTER)

CERN Tier-0 (Šveicarija) sujungta su Wigner (Vengrija) dviem aukšto pralaidumo 100Gbps linijomis



TIER-3 ir AAA (triple A)

Tier-1

Tier-1

Tier-1

RAW duomenys įrašomi į kasetes
Pradinis duomenų apdorojimas

Tier-0

RAW duomenų kopija kasetėse
Analizės duomenys diskuose
Duomenų re-rekonstrukcija

Tier-2
Tier-2

Tier-2

Tier-2
Tier-2

Tier-2

Tier-2
Tier-2

Tier-2

Analizės duomenys diskuose
Vartotojų analizė

Tier-3

Tier-3, pvz:
Vilniaus Universitetas

Analizės duomenys diskuose
Vartotojų analizė
Duomenys laikomi savo universitete
Greitas priėjimas
Nėra griežto centrinio prižiūrėjimo

AAA (Triple A):
• Bet kokie duomenys
• Bet koks laikas
• Bet kokia vieta



WLCG NIEKADA NEMIEGA
Vakar 15:00 pasiekėme:
91222.282 MB/s



LHC DUOMENų iššūkis



DIDELI DUOMENYS („BIG DATA“)
150 milijonų sensorių
Generuoja duomenis 40 milijonų kartų per sec.

L1 Trigeris
Atrenka 100,000 įvykių per sec.

HLT / Filtravimas
Atrenka 100 įvykių per sec.

➜ PB / sec !

➜ TB / sec !

➜ GB / sec !



PAGRINDINĖ DUOMENų laikykla (Tier-0, CERN)

6 GB/s



DUOMENŲ ATRINKIMAS ir ANALIZĖ
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is Tyrėjai
(T1-T3)

Analizės
koordinatoriai
(T1)

Produkcijos
vadybininkai
(T0-T1)

→ Publikacijos

→ Atrinkimas

→ Rekonstrukcija

→ RAW



Klausimai?


