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1 Wprowadzenie
Od czerwca 2011 roku w portalu https://hpc.man.poznan.pl wprowadzone
zostały zmiany dotyczące zakładania kont na maszynach obliczeniowych. W
nowej wersji portalu wprowadzona została możliwość zachowania nazwy użyt-
kownika na maszynach obliczeniowych po zakończeniu grantu i wykorzystanie
jej w nowych grantach. Innymi słowy nazwa użytkownika jest już jednoznacznie
przypisana do użytkownika portalu HPC i można ją wykorzystywać w nowych
grantach po zakończeniu starego grantu. Jest to zmiana pożądana zarówno
przez administratorów maszyn jak i użytkowników maszyn obliczeniowych.

Każdy użytkownik może mieć więcej niż 1 konto obliczeniowe na kompute-
rach PCSS, z zastrzeżeniem, że aktywne konta w danej chwili to takie, które są
przypisane do trwających obecnie grantów obliczeniowych do których użytkow-
nik należy. Zasada jednego konta dla użytkownika w jednym grancie pozostaje
bez zmian.

Dokument ten opisuje wprowadzone zmiany oraz przedstawia prosty przy-
kład konfiguracji kont na maszynach.

2 Ogólny opis procesu zakładania konta na ma-
szynie obliczeniowej

Aby móc rozpocząć proces zakładania kont na maszynach użytkownik musi być
zalogowany w portalu HPC oraz posiadać zaakceptowany grant obliczeniowy.
Proces logowania oraz składania wniosku na grant obliczeniowy opisany jest w
podręczniku użytkownika dostępnym pod adresem https://hpc.man.poznan.
pl/modules/kdm_billing/doc/user_guide.pdf.

Proces zakładania kont na maszynach obliczeniowych składa się z trzech
kroków:

1. Rezerwacji identyfikatora (nazwy) użytkownika na maszynach obliczenio-
wych.

2. Przypisaniu identyfikatora do wybranego grantu.

3. Konfiguracji haseł na maszynach obliczeniowych.

Rezerwacja identyfikatora użytkownika pozwala użytkownikowi portalu HPC
na zastrzeżenie wybranej przez siebie nazwy użytkownika na maszynach obli-
czeniowych. Dzięki rezerwacji identyfikatora można będzie korzystać z wybranej
nazwy użytkownika w aktywnych grantach.

Następnym krokiem jest przypisanie identyfikatora do wybranego grantu.
Pozwala to na wykorzystywanie danego identyfikatora w ramach grantu obli-
czeniowego. Dzięki temu portal HPC ma możliwość rozliczenia użytkownika z
wykorzystanej mocy obliczeniowej w danych grancie.

Ostatnim krokiem w procesie zakładania kont na maszynach obliczeniowych
jest konfiguracja haseł. Hasła powiązane są z kontem użytkownika oraz zapa-
miętywane pomiędzy poszczególnymi grantami, dlatego też w nowym grancie
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wykorzystując stary identyfikator użytkownika nie trzeba podawać nowych ha-
seł.

3 Przykład zakładanie konta na maszynie obli-
czeniowej

Poniżej podano przykład zakładania kont na maszynach obliczeniowych. Doty-
czy on nowych użytkowników, którzy nie mają jeszcze żadnego konta na maszy-
nach. Dla użytkowników, którzy aktualnie wykorzystują zasoby maszyn oblicze-
niowych, podany poniżej przykład konfiguracji może nieznaczenie się różnić (np.
obecni użytkownicy mają już zarezerwowane identyfikatory użytkownika na ma-
szynach obliczeniowych i/lub przypisane identyfikatory do aktywnych grantów).

W celu założenia kont na maszynie obliczeniowej trzeba zalogować się w
portalu HPC oraz posiadać zaakceptowany grant obliczeniowy. Następnie należy
wybrać w menu portalu HPC pozycję Granty obliczeniowe -> Maszyny.

Rysunek 1: Strona do zarządzania kontami użytkownika na maszynach oblicze-
niowych

Pierwszym krokiem jest zarezerwowanie identyfikatora użytkownika. W tym
celu należy wybrać na powyższej stronie (rysunek 1) odnośnik Konfiguruj
identyfikatory użytkownika. Ukaże się ekran podobny do tego pokazanego
na rysunku 2. Na tym ekranie użytkownik posiada możliwość zarezerwowania
nazwy użytkownika, która będzie przypisana do konta w portalu HPC i będzie
mógł ją wykorzystywać w aktualnym grancie jak i w grantach przyszłych.
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Rysunek 2: Konfiguracja identyfikatorów użytkownika

Po wpisaniu żądanej nazwy użytkownika należy wybrać przycisk Rezerwuj.
System sprawdzi dostępność i poprawność nazwy. Jeżeli wszystko się zgadza
użytkownik ujrzy ekran podobny do tego pokazanego na rysunku 3. Na tej
stronie w przyszłości będzie można rezerwować dodatkowe identyfikatory (jeżeli
użytkownik będzie uczestniczyć w innych grantach).

Rysunek 3: Rezerwacja nazwy użytkownika

Następnym krokiem jest przypisanie zarezerwowanego identyfikatora do grantu.
W tym celu należy przejść ponownie na stronę pokazaną na rysunku 1. Na tej
stronie trzeba wybrać aktywny grant dla którego przypisany zostanie identyfi-
kator użytkownika. Po wybraniu grantu ukaże się strona podobna do pokazanej
na rysunku 4. Po zaakceptowaniu przypisania do grantu wyświetli się ekran,
który to potwierdza.

Rysunek 4: Przypisanie nazwy użytkownika do grantu
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Ostatnim krokiem jest konfiguracja haseł na maszynach obliczeniowych. Z
ekranu głównego (rysunek 1) należy wybrać odnośnik Konfiguracja haseł na
maszynach. Na ekranie (rysunek 5) ukaże się lista nazw użytkowników, które
wcześniej zostały zarezerwowane. Należy wybrać identyfikator użytkownika, dla
którego konfigurujemy hasła.

Rysunek 5: Konfiguracja haseł - wybór nazwy

Po wybraniu nazwy użytkownika, użytkownik skierowany zostanie na stronę,
która wyświetla wszystkie dostępne dla niego maszyny w danym grancie (rysu-
nek 6). Użytkownik ma możliwość podania hasła na maszyny, zmianę hasła
oraz prośbę o ustawienie nowego hasła po zgubieniu starego.

Rysunek 6: Konfiguracja haseł
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4 Zgłaszanie zapytań oraz błędów w działaniu
portalu KDM

Drogą mailową na adres: kdmport@man.poznan.pl.
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