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1. A projektmunka szervezése a Debreceni Egyetemen 
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Eszközök:levelezési listák 

3. A projektmunka szervezése a DE-n 
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DE csoportok összetétele 

1. A projektmunka szervezése a Debreceni Egyetemen 
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Eszközök: http://hpctamop.niif.hu/ 
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1. A projektmunka szervezése a Debreceni Egyetemen 
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1. A projektmunka szervezése a Debreceni Egyetemen 
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Szolgáltatás: https://hpc-nvl.unideb.hu 
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Szolgáltatás: https://hpc-nvl.unideb.hu 

 

 - Jelszavas hozzáférés a portálhoz: 

  - azonosító: “az ami a HPC-hez van” 

  - jelszó: 

   - első 5 karakter: azonosító@domain  

    “az az e-mail cím, ami a HPC-hez  

    van megadva” 

   - további 3 fix karakter: .Hu  

   - 8 karakteres a jelszó: azono.Hu 
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2. Általános elérési címek és eszközök 

Szolgáltató gép Elérési cím 

Debrecen HPC (MPP) login.debrecen.hpc.niif.hu 
vserver.debrecen.hpc.niif.hu 

Budapest HPC (Blade) login.niif.hpc.niif.hu 
vserver.niif.hpc.niif.hu 

Pécs HPC (SMP) login.pecs.hpc.niif.hu 
vserver.pecs.hpc.niif.hu 

Szeged HPC (Blade) login.szeged.hpc.niif.hu 
vserver.szeged.hpc.niif.hu 

HPC-re telepített szoftverek http://www.niif.hu/hpc/szoftverek 

Front-end gépek: 

 login.VÁROS.hpc.niif.hu  karakteres felület 

 vserver.VÁROS.hpc.niif.hu  grafikus gyorsító 

http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
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2. Általános elérési címek és eszközök 

Szolgáltatás Szoftver eszköz neve 

Távoli bejelentkezés (karakteres) 
Linux: ssh 
Windows: putty 

Távoli bejelentkezés (grafikus) 
Linux: xterm 
Windows: Xming 

Fájlátvitel 
Linux: scp 
Windows: WinSCP 

- Front-end gép: felhasználói hozzáférés 

- Compute gép: felhasználói programot futtatása 
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- Privát kulcs: titkos, csak a tulajdonos ismeri! 

- Publikus kulcs: a szolgáltató (is) ismeri 

- Titkosított csatorna a felhasználó és a szolgáltató között: SSH 

- A privát és a publikus kulcs egy párt képez és együtt szükségesek 

2. Általános elérési címek és eszközök 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=ssh+connection&source=images&cd=&cad=rja&docid=rFIhege1UtrZRM&tbnid=TXFOdHbCKIFcRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cs.sru.edu/~zhou/linux/howto/sshportfoward.html&ei=XRB4UaDbH4jBswbZ9ICwBw&psig=AFQjCNGOcbLZKfpdu_7VOF02xvHSpYJ3Eg&ust=1366909359722313
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=ssh+connection&source=images&cd=&docid=qhPcshvMYOsMhM&tbnid=fyj6-6fLZi1FNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.islascruz.org/html/index.php/blog/show/Speed_up_SSH_with_ControlMaster1.html&ei=Mcx4UdiXNYbptQabioDwCw&psig=AFQjCNGSF9036N8TN1hkvXTgnf6qbkW1WQ&ust=1366956978301688
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- A privát és a publikus kulcs egy párt képez és együtt szükségesek 
- Kulcspár generálás:  
      http://www.niif.hu/szolgaltatasok/szuperszamitastechnika/ssh_kulcs_generalas 
 

 - Linux:   % ssh-keygen -t rsa  parancs 
 - Windows: c:\> puttygen.exe grafikus program 

2. Általános elérési címek és eszközök 
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- Kulcspár generálás (Windows): 

http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/puttygen.exe 

 - a puttygen.exe program letöltődik és automatikusan indul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Generált fájlok: user_pub.ppk     és    user_pri.ppk 
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- Privát kulcs: titkos, csak a tulajdonos ismeri! user_pri.ppk 

 - Key passphrase (titkos kulcs titkosítása), meg kell jegyezni! 

 - ha nem használunk “Key passphrase”-t, akkor a kapcsolat 

  automatikus 

- Publikus kulcs: a szolgáltató (is)  

 ismeri user_pub.ppk 

 - Csak ezt juttatjuk el az NIIFI-hez! 

 

 

 

2. Általános elérési címek és eszközök 
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3. Távoli bejelentkezés a HPC gépbe 

- Putty.exe program letöltése és konfigurálása 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

 - a putty.exe program letöltő oldala:! 
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3. Távoli bejelentkezés a HPC gépbe 

- Putty.exe program letöltése és konfigurálása 

 - megadjuk a helyi gépen lévő privát kulcs elérési útvonalát 

 - belépéshez megadjuk a “Key passphrase” jelszót 
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3. Távoli bejelentkezés a HPC gépbe 

- Putty.exe programmal belépés 

 - Unix parancsértelmező: pl. diszk terület lekérdezése 
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- Titkosított adatátviteli kapcsolat: SCP - Secure Copy Protocol 

- WinSCP program letöltése 

 http://winscp.net/eng/download.php 

 

 

4. Adatmozgatás a helyi gép és a HPC gép között 
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- WinSCP program konfigurálása és indítása 

 http://winscp.net/eng/download.php 

 - saját HPC témaszám és “Key Passphrase” szükséges 

 

4. Adatmozgatás a helyi gép és a HPC gép között 
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- WinSCP program konfigurálása és indítása 

 http://winscp.net/eng/download.php 

 

 

4. Adatmozgatás a helyi gép és a HPC gép között 
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Hasznos UNIX/Linux alap parancsok (sok opció létezik) 

 

 
Parancs Tevékenység 

user@service0:~> ls 
user@service0:~> ls -als 

Fájlok nevének listázása 
Fájlok részletes paraméterinek listázása 

user@service0:~> cp forrás cél Másolás forrás fájlt cél néven 

user@service0:~> rm fájlnév fájlnév nevű állomány törlése 

user@service0:~> md könyvtárnév könyvtárnév nevű alkönyvtár létrehozása 

user@service0:~> rd könyvtárnév könyvtárnév nevű alkönyvtár törlése 

user@service0:~> cd könyvtárnév Váltás könyvtárnév-re 

user@service0:~> head fájlnév fájlnév nevű állomány eleje 

user@service0:~> tail fájlnév fájlnév nevű állomány vége 

user@service0:~> vi fájlnév fájlnév nevű állomány editálása 

user@service0:~> man parancs Help a parancs-ról 

user@service0:~> mc Egyszerű, hasznos fájlkezelő 
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Grafikus program futtatása 

 - X-Windows (X11) 

  - X szerver program a PC-n fut 

  - X kliens a HPC front-end szerveren fut (pl. xterm) 

  - X11 paraméterek beállítása szükséges a putty.exe-nél 

  - X szervert kell telepíteni a PC-re (Windows esetén) 

  - X szervert nem kell telepíteni PC-re (Linux esetén) 

 - VNC (TurboVNC) 

  - vserver (99 darab párhuzamos grafikus gyorsító 

   mindegyik PHC városban 

  - TurboVNC klienst kell telepíteni a PC-re  

   (Windows és Linux esetén egyaránt) 
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Grafikus program futtatása 

- X-Windows szerver telepítése (csak Windows) PC-re: Xming 

 http://sourceforge.net/projects/xming/ 
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Grafikus program futtatása 

- X-Windows szerver telepítése (csak Windows) PC-re: Xming 
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Grafikus program futtatása 

- X-Windows szerver telepítése (csak Windows) PC-re: Xming 

- Xming indítás után a putty.exe programnál speciális beállítás 
szükséges a kapcsolódáshoz 
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Grafikus program futtatása 

- A grafikus rendszerek (pl. Matlab) futtatása csak grafikus gyorsító 

 mellett lehetséges (pl. vserver.debrecen.hpc.niif.hu) 
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Grafikus program futtatása 

- Port átirányítás SSH-val   

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=ssh+port+forwarding&source=images&cd=&cad=rja&docid=OwVeh5IlAfL3VM&tbnid=iGh7dhDeE6_xbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://comptb.cects.com/2025-ssh-local-and-remote-port-forwarding-with-vnc&ei=6854UYKhLIqTswbI5oGoAQ&psig=AFQjCNELvSfUliQyq-Hb1TWUqJUYSelMFQ&ust=1366958176420153
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Grafikus program futtatása 

- Grafikus gyorsítós program telepítése PC-re: TurboVNC Viewer 
 http://www.virtualgl.org/Downloads/TurboVNC  

 

http://www.virtualgl.org/Downloads/TurboVNC
http://www.virtualgl.org/Downloads/TurboVNC
http://www.virtualgl.org/Downloads/TurboVNC
http://www.virtualgl.org/Downloads/TurboVNC
http://www.virtualgl.org/Downloads/TurboVNC
http://www.virtualgl.org/Downloads/TurboVNC
http://www.virtualgl.org/Downloads/TurboVNC
http://www.virtualgl.org/Downloads/TurboVNC
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Grafikus program futtatása 

- Kapcsolódás TurboVNC Viewer programmal 

- VNC Server indítása a vserver front-end gépen 

        Jelszó beállítása egyszer (!): saját 
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Grafikus program futtatása 

- Kapcsolódás TurboVNC Viewer programmal 

- VNC Server port-azonosító lekérdezése a vserver front-end gépen 
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Grafikus program futtatása 

- Kapcsolódás TurboVNC Viewer programmal 

- TurboVNC Viewer program indítása a PC-n 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         Jelszó: saját, ami a vncserver-nél volt 
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Grafikus program futtatása 

- Kapcsolódás TurboVNC Viewer programmal 

 Applications -> System -> Terminal -> XTerm 
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5. Programok futtatása a HPC gépen 

- Grafikus program futtatása 

- Unix/Linux parancsok használata grafikus felületről (Xterm) 

- Grafikus gyorsító használata: 
 vglrun glxgears 
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6. HPC szoftverek 

HPC-re telepített szoftverek, alkalmazások és függvénykönyvtárak 

http://www.niif.hu/hpc/szoftverek 

 

 

Szoftver komponens Debrecen Pécs Szeged Budapest 

1. Fejlesztő környezet (fordító, debugger, profiler) 

 

AMD fordítók 

(opencc, openf90, openf95)  

 

Matematikai könyvtár: ACML  

 

HP-s gépeken (Budapest, Szeged) ezt 

ajánlott használni 

- 4.2.4 

GDB  7 7.0.1 

GNU fordítók 4.3 4.1.2  4.1.2, 4.4.4 

(gcc, g++, gfortran) 

Gprof 2.2 2.17 

Intel fordítók (icc, ifort)  

 

Matematikai könyvtár: Intel MKL  

MKL linkeléssel kapcsolatos weblap  

 

SGI-s gépeken (Debrecen, Pécs) ezt ajánlott 

használni 

12.1.5 (composerxe-

2011 Update 11)  

12.1.5 

(composerxe-2011 

Update 11)  

- 

Oprofile  -  0.9.4 

http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://developer.amd.com/tools/cpu-development/x86-open64-compiler-suite
http://developer.amd.com/tools/cpu-development/amd-core-math-library-acml
http://www.niif.hu/node/659
http://www.niif.hu/node/661
http://sources.redhat.com/gdb/
http://gcc.gnu.org/
http://gcc.gnu.org/
http://sourceware.org/binutils/docs/gprof/
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-composer-xe/
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-math-kernel-library-documentation/
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-mkl-link-line-advisor/
http://www.niif.hu/node/658
http://www.niif.hu/node/660
http://software.intel.com/file/44749
http://software.intel.com/file/44749
http://software.intel.com/file/44749
http://software.intel.com/file/44749
http://software.intel.com/file/44749
http://software.intel.com/file/44749
http://software.intel.com/file/44749
http://software.intel.com/file/44749
http://oprofile.sourceforge.net/
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HPC-re telepített szoftverek, alkalmazások és függvénykönyvtárak 

http://www.niif.hu/hpc/szoftverek 

 

 
Szoftver komponens Debrecen Pécs Szeged Budapest 

2. Párhuzamosításhoz felhasználható függvénykönyvtárak 

 

LAM-MPI  -  7.1.2 

MPICH2  1.4 1.2 

OpenMP 2.5 (GNU), 3.0 (Intel) 2.5 (GNU), 2.5 (AMD) 

OpenMPI  1.4.2  1.3.2  1.4.3 

PVM  3.4.5  

SGI-MPI (MPT)  2.04 - 

6. HPC szoftverek 

http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://openmp.org/
http://www.open-mpi.org/
http://www.open-mpi.org/
http://www.csm.ornl.gov/pvm/
http://techpubs.sgi.com/library/manuals/3000/007-3773-003/pdf/007-3773-003.pdf
http://techpubs.sgi.com/library/manuals/3000/007-3773-003/pdf/007-3773-003.pdf
http://techpubs.sgi.com/library/manuals/3000/007-3773-003/pdf/007-3773-003.pdf
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HPC-re telepített szoftverek, alkalmazások és függvénykönyvtárak 

http://www.niif.hu/hpc/szoftverek 

 

 

Szoftver komponens Debrecen Pécs Szeged Budapest 

3. Tudományos számításokhoz felhasználható függvénykönyvtárak 

 

Atlas  3.8.3  

BLACS  1.1 (OpenMPI, MPICH2)  

BLAS  3.2.2  3 

Boost 1.36 1.33 

FFTW  3.1.2  3.2.2 

Gromacs  4.5.4  4.5.5 

GUILE  1.8.5  - 

HDF5  1.8.7 - 

Lapack  3.2.2  3 

Maple  -  15 

Matlab  7.13.0 (R2011b) -  

NumPy  1.3 1.5.1 

Octave  3.4 3.0.5 

Qt 3.3.8b, 4.6.2 3.3.6 

R  2.8.1  - 

Scalapack 1.7.5  

Scilab  5.3.2 - 

Sun JRE  1.6 - 

Gaussian - 09_REV_C.01 - 

6. HPC szoftverek 

http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.maplesoft.com/
http://www.niif.hu/node/645
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http://www.niif.hu/hpc/szoftverek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szoftver komponens Debrecen Pécs Szeged Budapest 

4. Köztesrétegek 
 

ARC grid köztesréteg  1.0.1 (A-REX, ARIS, MGMT, kliensek)  1.1.1 (A-REX, ARIS, kliensek) 
5. Egyéb szoftverek 

 
Emacs  22.3 21.4 

GNU Plot  4.2.3  4 
ImageMagick  6.4.3  6.2.8 

Turbo VNC 1.1 
Blender 2.49 - 

VirtualGL 2.3.2 - 
Paraview 3.14.1 - 

6. HPC szoftverek 

http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.niif.hu/hpc/szoftverek
http://www.nordugrid.org/arc/
http://www.virtualgl.org/About/TigerVNC
http://www.blender.org/
http://www.virtualgl.org/
http://www.paraview.org/
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- Egyéni felhasználói licenszeket igénylő alkalmazásokat (például: 
VASP, CPMD, stb.) egy belső NIIF policy miatt központilag nem 
telepítenek.  

- Ezeket minden felhasználónak saját magának kell lefordítania. Ezen a 
levelezőlistán nyújtanak felhasználói támogatást az alkalmazások 
lefordításához:  hpc-forum@listserv.niif.hu 

- Feliratkozni ezen a címen lehet: 
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/hpc-forum  

 

6. HPC szoftverek 

http://www.vasp.at/
http://cpmd.org/
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/hpc-forum
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/hpc-forum
https://listserv.niif.hu/mailman/listinfo/hpc-forum
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Köszönöm a figyelműket! 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=vnc+tunnel&source=images&cd=&cad=rja&docid=hrrd3BaN70ijoM&tbnid=bhYivFMwdIhqEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vdomck.org/2005/11/reversing-ssh-connection.html&ei=QiV6UdiXG4jKtAbTzYHQBw&bvm=bv.45645796,d.bGE&psig=AFQjCNEThwc6r_kSomfURXzx509O2nsXxA&ust=1367045816273046

