eské vysoké u ení technické v Praze
Výpo etní a informa ní centrum

Záv re ná zpráva projektu :
Distribuovaný systém pro podporu využití nejmodern jších
IT ve výuce na VUT
Na VUT jsou v r zných lokalitách využívány velmi pokrokové technologie, které jsou
spjaty s pozoruhodn vysokým Know – how. Tyto technologie jsou využívány ve výuce
v ad studijních program . Zmín ný trend je t eba dále posilovat, nebo pot eba moderních
za ízení není zdaleka ješt uspokojena.
Na základ vypracovaného a schváleného projektu se poda ilo rozší it distribuovaná za ízení
a zajistit otev ený p ístup student m z celého VUT na tato, mnohdy jednoú elová, za ízení.

Dosažené výsledky projektu
Cílem projektu bylo rozší ení a integrace moderních pokrokových technologií do stávající
infrastruktury školy. Pro zvýšení výpo etní kapacity pro náro né numerické výpo ty byly
po ízeny dva distribuované systémy na bázi cluster a byly vytvo eny laborato e, jejichž
tvorba v souladu s ucelenou koncepcí p edpokládá vytvo ení komplexu laborato í vybavených
nejmodern jšími informa ními technologiemi. Realizací tohoto projektu bylo vytvo eno
kompaktní prost edí pro získávání dat a jejich efektivní zpracování na základ aplikace
moderních princip zpracování informací s d razem na multioborové využití informa ních
technologií, které je pot ebné pro rozši ování vzd lávacích aktivit student naší školy a pro
podporu tvo ivého inženýrského myšlení. K realizaci vyty ených cíl se p ipojily i vybrané
sou ásti VUT a mimo tento projekt zajistily vlastními prost edky i další související
innosti.

Konkrétní výstupy projektu

Distribuovaný systém pro náro né numerické výpo ty ve
Výpo etním a informa ním centru VUT
Cíl projektu:
Cílem projektu bylo vybudování distribuovaného výpo etního systému pro náro né
numerické výpo ty a pro vývoj distribuovaných aplikací.

Popis ešení:

V rámci tohoto nového úkolu byl v roce 2003 zakoupen výkonný výpo etní systém.
Výsledné ešení je navrženo tak, aby m lo dostate ný výkon a bylo rozši itelné. Vlastnímu
nákupu p edcházela ada jednání s dodavateli i s uživateli z ad pracovník
VUT. Po
analýze všech požadavk a dostupných informací informací bylo vypsáno výb rové ízení a
bylo obesláno p t firem, jejichž možné nabídky mohly spl ovat požadavky na výkonný
systém kladené. Na základ výb rového ízení byl zakoupen výkonný po íta firmy SGI
ALTIX 3 300. Jedná se o osmiprocesorový systém s procesory Intel Itanium 2, 1,3 GHz,

jehož vysoký výpo etní výkon je dán použitím Numa architektury zaru ující vysokou
propustnost dat mezi uzly pomocí NumaLinku. Jako opera ní systém je provozován Linux.
Ihned po dodání byl systém uveden do provozu. Uživatel m je umožn n p ístup po síti.
Postupn je realizován p evod velkých multilicen ních program na nový systém, který závisí
na licen ních ujednáních s dodavateli program a bude ukon en do konce b ezna roku 2004.
Nyní je nainstalován a odzkoušen program Ansys a Abaqus. Sou asn s uvedením nového
systému jsou postupn optimalizovány paralelní úlohy a je optimalizován celý výpo etní
systém. Pro urychlení jsme pro optimalizaci využití systému využili ady konzultací
s dodavatelskou firmou. Pro pot eby administrátor a uživatel výkonné výpo etní techniky
byla provedena ada srovnávacích test s po íta ovým komplexem IBM SP/SP2 a výsledná
šestistránková zpráva je uve ejn na na webovém portálu náro ných numerických výpo t
(http://www.civ.cvut.cz )

Záv r:

Po ízený systém byl zprovozn n a zp ístupn n po síti všem uživatel m z VUT. V sou asné
dob nabízí možnosti pro samostatnou vývojovou práci p i použití optimalizovaných
p eklada . Zárove jsou na n m nainstalovány programové systémy Ansys a Abaqus, které
jsou používány zejména na fakult stavební, strojní a dopravní.
Na ešení projektu se podíleli:
Ing. Jana Krupová
RNDr. Petr Pospíšil, CSc.
Ing. Zden k Konfršt
Mgr. Pavel Bureš

Výpo etní cluster pro podporu u eben a výuky na Fakult
strojní
Cíle projektu:
Cílem ásti projektu realizované na Fakult strojní (FS) bylo rozší ení distribuovaných
za ízení p i sou asném zajišt ní otev eného p ístupu student m z celého VUT. Krom
zvýšení efektivity navrhovaný p ístup vytvá í i inspiraci pro uživatele - studenty - k
multidisciplinárnímu p ístupu, který je dnes jedním z nejaktuáln jších sm r ve vývoji
inženýrského vzd lávání.
.

Popis ešení:
V souladu s projektem ešitelé navrhli cluster, složený z „malých“, a tedy relativn
levných server (jen se dv ma procesory), který vytvo í nezbytné zázemí pro výpo etn
náro né strojírenské aplikace, intenzivn používané v odborné výuce.
P i vlastní realizaci bylo instalováno celkem 9 server , z toho 7 server Supermicro,
spojených prost ednictvím Gigabitového p epína e do clusteru, který byl dále dopln n
diskovým polem RAID 430G a jednotkou UPS 5 kVA. Celý komplet je vestav n do sk ín
rack 19“.

Instalovaný cluster pracuje pod OS Linux a je prioritn ur en pro podporu nov
budovaných u eben s kapacitou až 120 pracoviš a ostatních uživatel na Karlov nám., ale
p ístup je otev ený i ostatním zájemc m z FS a (po dohod s administrátory) i v rámci VUT.
Cluster podporuje dva základní zp soby p ístupu uživatel k výpo etním zdroj m.
Jedním z nich je interaktivní práce, pro kterou je zejména ur en jeden (master) server s v tší
kapacitou pam ti a s p ímo p ipojeným RAID polem pro data uživatel , druhý zp sob pak
umož uje spoušt ní neinteraktivních úloh prost ednictvím dávkového systému (PBS). Pro
interaktivní režim testujeme systém OpenMOSIX, který umí dynamicky p esouvat výpo etn
náro né úlohy z jednoho uzlu na jiný podle aktuálního vytížení. Pokud se tento systém
osv d í, dokáže tento systém výrazn zjednodušit práci uživatel m, protože všechny úlohy
budou moci spoušt t na „master“ uzlu a nebudou se muset starat o jejich distribuci na mén
zatížené uzly instalovaného clusteru. V kone ném d sledku by to pomohlo vytvo it i alespo
napodobit tzv. „single image“ systém (SSI), podobn jako tomu je nap íklad u po íta firmy
SGI.
Pro programovou podporu náro ných výpo t byl o 10 zvýšen po et licencí produktu
Fluent (který je na FS pro úlohy z této oblasti nej ast ji používán) na celkem 25 licencí.
Fluent podle sou asných statistik (zatím bez nov instalovaného clusteru) p edstavuje asi 50%
celkové výpo etní kapacity spot ebovávané na našich výpo etních serverech, zbytek pak
spot ebují uživatelé Abaqusu (25%), Ansysu (8%) a jiných program .
Záv r
Celý projekt (i ást ešená na FS) byl zam en na rozší ení distribuovaných za ízení p i
sou asném zajišt ní otev eného p ístup student m z celého VUT na tato za ízení.
Stanoveného cíle se podle názoru ešitel poda ilo úsp šn dosáhnout a zlepšení
podmínek pro práci s výpo etn náro nými aplikacemi postupn pocítí (a jist ocení)
uživatelé v plném rozsahu již v letním semestru r. 2004, po postupném uvedení nových
za ízení do plného provozu.

Na ešení projektu je podíleli:
Ing. Karel Petera, Ph.D.
Ing. Petr Šik
Bc. Ji í Šolc
Ing. Miroslav Španiel, CSc.
Ing. Ji í Vyhnánek

Vytvo ení laborato e informa ních technologií a geomatiky
na Fakult stavební
Cíl projektu:
Cílem tohoto projektu bylo vybudovat laborato umož ující aplikovat moderní principy
zpracování geoinformací, získávání dat na pot ebné kvalitativní úrovni s dostate nou vnit ní
p esností a možností on line p ipojení do systému po íta ového zpracování a p enosu
informací ke koncovému uživateli.

Popis ešení:

Nov vytvo ená laborato informa ních technologií a geomatiky vybavena
špi kovým za ízením na hromadný sb r dat prostorových objekt a jejich následné digitální
zpracování pod obchodním názvem 3D skener Callidus 1.1, vyrobeným v SRN.
Za azení uvedeného p ístroje a ostatních stávajících za ízení do linky
automatizovaného zpracování geoinformací zajistí zkvalitn ní výuky odborných p edm t
jako nap . fotogrammetrie, GIS, DPZ, mapování apod. Samoz ejmé je i p ímé využití p i
výuce doktorand tak, aby i tito studenti se dostali do kontaktu se špi kovou technikou.
P ístrojové vybavení poskytuje možnost využití i jinými pracovišti jak Fakulty stavební
(nap .katedrami stavební mechaniky, betonových konstrukcí a most , ocelových konstrukcí,
architektury, speciální geodézie apod.) tak i nap . Fakultou jadernou a fyzikáln inženýrskou,
s níž máme dlouhodobou pracovní kooperaci, práv v oblasti bezdotykových metod
zjiš ování stavu památkových objekt .
P edpokládá se dále i kontaktování orgán státní správy p i budování systém rychlého
zjiš ování následk živelních událostí pro podporu rozhodovacích proces .
V oblasti mezinárodní spolupráce je navržen projekt s University of Applied Sciencies
v Dráž anech p i aktivitách na výzkumu v oblasti Nazca (Mexiko), podporovaných
UNESCO.

Záv r:
Podmínka cílové funkce komplexu laborato í, tedy zkvalitn ní výuky a sou asn zvýšení její
efektivity, bude napl ována zcela samoz ejm aplikacemi posledních poznatk v dy a
techniky v oblasti zpracování informací v práv výše zmín né laborato i informa ních
technologií a geomatiky. Plánuje se zde rovn ž aktivní innost student doktorského studia a
vypracování n kolika zásadních doktorských disertací s uvedenou tematikou laserového
snímání a p enosu tohoto typu dat prost edky ICT.
Na ešení projektu se podíleli:
Doc. Ing. Milan Huml, CSc.

Zefektivn ní výuky architektonické a projek ní tvorby
Cíl projektu
Plánovaným úkolem bylo výrazné zefektivn ní výuky. Studijní program a obor Pozemní
stavby a architektura (Architektura a stavitelství) je zam en na vzájemné propojení
architektury a technických v d a tomu odpovídá i skladba jeho p edm t . Rozhodující sou ást
proto tvo í projektování, tvorba 3D model a p íprava prezentace model , vše na po íta i. V
letošním školním roce se po et student zvýšil z p vodních cca 100 na cca 300.

Popis ešení:

Pro ú ely byla za peníze z projektu I vybavena u ebna s 18 pracovišti, z nichž každé sestává
z po íta e DELL 360 DT s procesory P 4, 2.8 GHz, pam tí 1GB/ 400MHz , hard disku 120
GB a dále ze dvou LCD monitor OJ 852 s úhlop í kou 20". Sou ástí dodávky je i server PE
1600 SC s diskovým polem 0.5 TB, sí ový rozbo ova s 24 p ípojnými místy a data projektor

Panasonic PT LC 80 E. Po íta e jsou vybaveny programy koupenými z prost edk projektu a
to upgrade AchiCAD 8, Artlantis 4.5, Photoshop 7, Rhino 3.
Dodávka obsahovala další (devatenáctý) po íta DELL 360 DT. Monitory k n mu zakoupila
fakulta ze svých prost edk . Je používán pro vzd lávání pedagog , p ípravu materiál pro
výuku a monitorování výsledk student pro jejich klasifikaci a pro konzultace.

Záv r:

P ínos tohoto ešení je jednak ve velikém zmodernizování po íta ového vybavení a pak ve
zvýšeném po tu po íta ových sezení. P vodních starších 16 po íta se st huje do jiné
místnosti a bude sloužit jak pro výuku, tak student m pro projekty a diplomní projekty.
Na ešení projektu je podíleli:
Doc. Ing. Jaromír K emen CSc.
.

Dopln ní a modernizace vybavení u ebny na Fakult
architektury pro datovou podporu GIS
Cíl projektu:

Cílem tohoto projektu byl hardwarový rozvoj st ediska pro datovou podporu GIS.

Popis ešení:
Z prost edk projektu byly nakoupeny technické prost edky na vybavení u ebny a byly
nainstalovány pro pot eby St ediska pro datovou podporu GIS. Nakoupené technické
prost edky konkrétn zabezpe ují :
•
•

•
•

zobrazení dat geografických informa ních systém o území na serveru; zobrazení je
p ístupné bez nárok na speciální software na (do asné) adrese http://www.utpcr.cz/imip
poskytování vybraných dat na základ dohod s jejich správci pro území ešená ve
studentských pracích (seminárních projektech a architektonických / urbanistických
ateliérech) a ve v deckovýzkumné innosti – digitální i analogovou formou; v sou asné
dob se tak poskytují geografická digitální data pro území hlavního m sta Prahy.
provozování serveru a internetových stránek s prezentací dat GIS – územn technických
podklad o limitech a potenciálech využití území; v sou asné dob se zprovoz uje vlastní
internetová adresa gis.cvut.cz
poskytování dat on-line pro pot eby výuky – p ipravuje se v plánu pro rok 2004.

Zakoupené po íta e slouží k p íprav sestav Geodat podle individuálních požadavk
odb ratel a pro p ípravu výuky GIS a konzultace (p edm ty magisterského studia Územní
plánování 2, Územní plánování 4; p edm t doktorského studia oboru Urbanismus a územní
plánování Geografické informa ní systémy; kurs celoživotního vzd lávání GIS v územním
plánování). Plotter je využíván pro tisk analogových podklad pro studentské práce a pro
výzkumnou innost. Podle pot eby bude plotter sloužit i pro výtisky výstup
v deckovýzkumné innosti a v období špi ek p ed odevzdáním projekt i pro tisk
studentských projekt (jako posílení stávajících kapacit pracovišt GAPPA).
Proti p vodním p edpoklad m nebyl zakoupen SQL server, který p i p edb žném testování ve
stávající sestav nevyhov l požadavk m provozu pracovišt . V sou asné dob pracovišt
provizorn využívá volnou asov omezenou verzi SQL serveru.

Záv r:
Realizací této ásti programu se poda ilo dovybavit u ebnu moderními hardwarovými
prost edky, které dovolují student m tv r í práci ve zcela novém pojetí na bázi tzv. Free
CAD.
Na ešení projektu je podíleli:
Doc. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

erpání finan ních prost edk
P i erpání díl ích finan ních prost edk bylo postupováno p esn podle dodaných pokyn .
Na MŠMT byly dodány všechny smlouvy s jednotlivými dodavateli. Po odsouhlasení všech
smluv byly poskytnuty finan ní prost edky na celou akci.
P ehled erpání po jednotlivých položkách:
Položkové erpání je uvedeno v p ílohových tabulkách. Pod položkou ostatní neinvesti ní
náklady jsou vy ísleny bankovní poplatky pro platby do zahrani í a kurzové rozdíly.
Struktura finan ních prost edk :
Název projektu
Vytvo ení laborato e
informa ních
technologií a
geomatiky
Zefektivn ní výuky
architektonické a
projek ní tvorby na
bázi nových grafických
po íta ových
prost edk
Výpo etní cluster pro
podporu u eben a
výuky
Dopln ní a
modernizace vybavení
u ebny pro datovou
podporu GIS
Distribuovaný systém
pro náro né numerické
výpo ty
CELKEM

P id lené finan ní
prost edky (v tis. K )

Spoluú ast sou ásti
VUT (v tis. K )

Sou ást

ešitel

F1

Huml M.,
doc. Ing.,
CSc.

35

1 074

5

K emen J.,
doc. Ing.,
CSc.

169

2 384

0

210

1 783

52

620

0

341

0

0

140

618

0

1 881

554

6 200

57

2 547

F1

F2
F5

VIC

Vogel J.,
doc. Ing.,
CSc.
Maier K.,
Doc. Ing.
arch., CSc.
Krupová J.,
Ing.

NIV

INV

NIV

INV
46

Investi ní prost edky:
Plánovaná dotace MŠMT
Skute ná dotace MŠMT

6 200 tis. K
6 200 tis. K

Neinvesti ní prost edky:
Plánovaná dotace MŠMT
Skute ná dotace MŠMT

554 tis. K
554 tis. K

P í nákupu za ízení bylo postupováno v souladu se zákonem . 199/94 Sb, o zadávání
ve ejných zakázek, v platném zn ní.
V Praze 11.1.2004
Ing. Jana Krupová
ešitel projektu

JUDr. Anna Kracíková
vedoucí ekonom. odd lení VIC

Doc. Ing. Lubomír Ohera,CSc.
editel VIC VUT

