Središnji servisi CRO NGI
1 središnji poslužitelj.
Sjedišta EGEE CRO-GRID JRU
3 grid sjedišta povezana gigabitnom mrežom, s ukupno
• 18 radnih čvorova
• 72 procesora
• 72 GB radne memorije
• 1,2 TB lokalnoga diskovnoga prostora.
3 podatkovna elementa, s ukupno
• 1,5 TB diskovnoga prostora.
Središnji servisi EGEE
2 središnja poslužitelja.

• Kontakt
Sve dodatne informacije o CRO NGI mogu se dobiti na web stranicama www.cro-ngi.hr ili putem e-mail
adrese admin@cro-ngi.hr.
Informacije o klasterskim i grid tehnologijama mogu se dobiti na web stranicama Centra za grid i napredno računarstvo u Srcu www.srce.hr/cgnr/ ili putem e-mail adrese cgnr-admin@srce.hr.

www.cro-ngi.hr
Sveučilište u Zagreb
Sveučilišni računski centar
Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb, tel: 616 55 55, fax: 616 55 59

svibanj 2007.

CRO NGI

CRO NGI u brojkama

Sjedišta CRO NGI
5 grid sjedišta povezanih gigabitnom mrežom, s ukupno
• 19 radnih čvorova
• 38 procesora
• 38 GB radne memorije
• 1,3 TB lokalnoga diskovnoga prostora.
1 podatkovni element s
• 1,2 TB diskovnoga prostora.

CRO NGI
• Grid je …

• Sjedišta CRO NGI

... računalna okolina koja omogućava povezivanje raspodijeljenih sredstava u dinamičke zajednice koje se
nazivaju virtualne organizacije. Povezivanjem sredstava u grid stvara se privid računala s velikim brojem
komponenata: memorije, procesora, spremišta i ostalih uređaja. Dodatno se ostvaruje bolja iskoristivost pojedinih sredstava te se korisnicima i aplikacijama omogućava transparentan pristup udaljenim sredstvima.

•
•
•
•
•

• Zašto i kada rabiti grid?

Sveučilišni računski centar, Sveučilište u Zagrebu
Institut Ruđer Bošković (IRB)
Elektrotehnički fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu (FESB)
Građevinski fakultet, Sveučilište u Rijeci (GRADRI); Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci (RITEH).

Grid se rabi u slučajevima kada za učinkovito rješavanje problema nije dovoljno jedno računalo ili računalni klaster,
npr. za aplikacije koje obrađuju iznimno velike količine podataka ili u radu koriste raspodijeljene izvore podataka.

• CRO NGI
Hrvatska nacionalna grid infrastruktura (CRO NGI) je cjelovita raspodijeljena računalna okolina, sastavljena
prvenstveno od računalnih (procesorskih) i podatkovnih (diskovnih i tračnih) sredstava, smještenih u zemljopisno raspodijeljenim sjedištima unutar Republike Hrvatske.
CRO NGI je zajednički resurs znanstvene i akademske zajednice i predstavlja temeljnu infrastrukturu za
znanstvena istraživanja, primjenu novih tehnologija i povezivanje Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u europski istraživački (ERA) i visokoobrazovni (EHEA) prostor.
Koordinator CRO NGI je Sveučilišni računski centar (Srce), a u upravljanju sudjeluju Savjet CRO NGI, kojeg
imenuje ministar nadležan za znanost te Vijeće partnera i Vijeće korisnika. CRO NGI se financira kao zasebna
cjelina u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

• Kako je počelo?

• Projekt EGEE-II

Poliprojekt CRO-GRID (sastavljen od projekata: Infrastruktura, Posrednički sustavi, Aplikacije) je pod pokroviteljstvom i uz financiranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u razdoblju od 2004. do 2006. godine
prvi uveo grid tehnologije u Hrvatsku.
Jedan od rezultata projekta CRO-GRID Infrastruktura pod vodstvom Srca je uspostava prve grid infrastrukture
u Hrvatskoj te uspješno povezivanje s europskim grid projektom EGEE-II. Uspostavljena grid infrastruktura
čini osnovu CRO NGI.

Projekt EGEE-II (engl. Enabling Grids for E-sciencE) je pokrenut 1. 4. 2006. u sklopu Šestoga okvirnog programa Europske unije (engl. 6th Framework Programme, FP6). Osnovni je cilj projekta uspostava europske grid
infrastrukture kao potpore europskim znanstvenicima.
Hrvatska u projektu EGEE-II sudjeluje preko organizacijskoga modela Joint Research Unit (JRU), u kojem uz
Srce kao voditelja sudjeluju i IRB i FESB.
U dosadašnjem radu na projektu EGEE-II ostvareni su ovi najznačajniji rezultati:
• Priznavanje certifikacijskoga autoriteta SRCE CA od strane međunarodnih tijela TERENA TACAR i EUGridPMA
(engl. European Policy Management Authority for Grid Authentication in e-Science), čime je ostvaren osnovni
preduvjet za uključivanje hrvatskih korisnika i sredstava u globalne grid sustave.
• Uspostava i puštanje u produkciju tri EGEE grid sjedišta na Srcu, IRB-u i FESB-u.
• Uspostava aktivnoga nadzora EGEE grid sjedišta i središnjih servisa u Federaciji središnje Europe, uporabom u Srcu razvijenoga proširenja sustava Nagios.

• CRO NGI danas
CRO NGI se trenutačno sastoji od infrastrukture uspostavljene u okviru projekta CRO-GRID Infrastruktura.
Dio CRO NGI je i grid infrastruktura uspostavljena za potrebe sudjelovanja u europskim istraživačkim grid
projektima iz Okvirnih programa (Framework program) EU, posebno projekta EGEE.
CRO NGI će se širiti s novim računalnim i podatkovnim sredstvima koja će biti smještena na postojeća i nova
sjedišta. Prvo proširenje bit će ostvareno tijekom 2007. godine.

www.cro-ngi.hr

